
Condições de Pagamento 
 

Entregas Cronograma 
Porcentagem de 

Pagamento 

Cronograma e etapas aprovadas pelo UNICEF. 
Início das obras dentro do cronograma acordado para 
o primeiro mês e aprovação das etapas pelo UNICEF 

Após 30 dias do 
início da obra 15% 

Conclusão integral da obra Até 60 dias do início 
da obra ou até a 
entrega final do 
serviço 

85% 

 

Critérios das Propostas Técnicas e Financeiras  
 
 
As propostas serão avaliadas por uma equipe do UNICEF. O método utilizado será avaliação cumulativa 
dos fatores técnica e preço, com pesos de 60 e 40, respectivamente. 
 
Tabela de avaliação técnica (peso 60) 
 
 

Critério de avaliação Sub-critério Pontuação máxima ou mínima 

Experiência 
comprovada de até 10 
(dez) anos em reforma 
predial. 

Apresentação de estatuto e/ou 
atestado de capacidade 
técnica/projetos/documento(s) 
semelhante(s) que comprove(m) 
experiência(s) em trabalhos 
similares; 

20 pontos: experiência entre 7 e 10 anos comprovada 
10 pontos: experiência entre 5 e 7 anos comprovada 
05 pontos: menos de 5 anos de experiência 
comprovada 
00 pontos: Nenhuma informação submetida ou 
inaceitável/insuficiente conforme os requisitos;  

Cronograma 
apresentado para a 
realização da obra, 
considerando 
planejamento, 
factibilidade das 
entregas e gestão de 
riscos.   

Apresentação de cronograma 
detalhado compatível com o 
solicitado pelo Termo de Referência 
com riscos de cada etapa e medidas 
de mitigação de riscos (se aplicável); 

15 pontos: Cronograma completo do início ao fim, 
contemplando etapas e apontando riscos de cada 
etapa; 
10 pontos: Cronograma completo do início ao fim 
contemplando etapas, sem apontar riscos; 
05 pontos: Cronograma indicando início e fim, sem 
necessariamente descrever as etapas e riscos;  
00 pontos: Nenhuma informação submetida ou 
inaceitável/insuficiente conforme os requisitos; 



Tamanho da equipe e 
qualificação técnica 
dos profissionais 
disponibilizados para a 
realização do trabalho.  

Síntese do perfil dos profissionais a 
serem alocados para realização do 
trabalho incluindo funções e horas de 
contrato dedicadas a cada atividade; 

15 pontos: Especificação completa da equipe com 
cargos e funções descritas e horas de contrato 
especificadas; 
12.75 pontos: Número de pessoas e cargos, sem 
descrição das funções, mas com descrição das horas 
de trabalho durante a obra; 
10.5 pontos: Número de pessoas e cargos, sem 
descrição das funções e sem descrição das horas de 
trabalho durante a obra; 
7.5 pontos: número de profissionais, sem mencionar 
cargos ou funções; 
3.75 pontos: Falta de clareza com relação aos 
profissionais, cargos e funções para execução das 
etapas; 
00 pontos: Nenhuma informação submetida ou 
inaceitável/insuficiente conforme os requisitos;  

Clareza Geral da 
Proposta: os 
elementos 
apresentados estão 
claros e na sequência 
das atividades e o 
planejamento é lógico, 
realista, eficiente, 
prevendo a entrega 
dos produtos 
pontualmente. 

Detalhamento da proposta incluindo 
produtos necessários, passos para 
implementação das obras que 
minimize o tempo necessário para 
realização do serviço 

10 pontos: Proposta está clara e detalhada o suficiente 
para que pessoas que não são da área da construção 
civil compreendam todas as etapas contemplando 
planejamento, execução, monitoramento conectados 
ao cronograma; 
8.5 pontos:  Proposta clara o suficiente para que 
pessoas que não são da área da construção civil 
compreendam todas as etapas contemplando pelo 
menos planejamento e execução conectados ao 
cronograma; 
07 pontos: proposta clara o suficiente para que 
pessoas que não são da área da construção civil 
compreendam todas as etapas contemplando pelo 
menos planejamento e execução sem estar conectada 
ao cronograma; 
05 pontos: proposta pouco clara contemplando pelo 
menos planejamento e execução sem necessariamente 
estar conectada ao cronograma;  
2.5 pontos: Proposta pouco clara (não permitindo que 
pessoas leigas como eu compreendam como as 
empresas executarão o serviço), estando contemplada 
apenas o planejamento ou execução;   
00 pontos: Nenhuma informação submetida ou 
inaceitável/insuficiente conforme os requisitos;  

 
A proposta técnica que não alcançar pelo menos 49 pontos (49/70), será excluída automaticamente do 
processo. 
 
Tabela de avaliação financeira (peso 40) 
 
A proposta financeira deve abranger os serviços a serem prestados, em nível detalhado, e deve conter os 
seguintes itens: 
 
a) Custo total para execução do serviço (informar detalhadamente e abertamente os custos dos serviços 
e mão-de-obra). 
b) Custo total com os materiais (informar detalhadamente e abertamente os custos com os materiais a 
serem utilizados). 
 
 
Para calcular a pontuação financeira, a seguinte fórmula será usada: 



 
NF = 60 x MP / PA 
 
Onde: 
NF = Nota Financeira 
MP = Proposta com menor preço total 
PA = Proposta sob Avaliação 
A proposta do fornecedor que apresentar o menor preço total deverá possuir nota financeira de 30 pontos. 
 
Classificação Final 
 
O Resultado Final (RF) é a combinação de análise técnica e de preços com o objetivo de estabelecer a 
grade de classificação final e o licitante vencedor. 
 
O Resultado Final (RF) será a soma da Nota Técnica (peso 60%) com a Nota Financeira (peso 40%), ou 
seja: 
 
RF = NTx0,60 + NFx0,40 
 
A proposta que atingir a pontuação final mais alta (RF) será selecionada. 
 
Empate 
 
Em caso de empate, o Licitante que obtiver a maior pontuação no item “Clareza geral da proposta” será 
considerado melhor classificado. 
 
Persistindo o empate, o licitante que obtiver a maior pontuação no critério “Tamanho da equipe e 
qualificação técnica dos profissionais” será considerado melhor classificado. 

 


