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TERMO DE REFERÊNCIA 

PROJETO: Proteção, prevenção e resiliência da COVID-19 no Norte do Brasil 

 

PRPOPONENTE: Serviço Pastoral dos Migrantes - SPM 

 

PROCESSO Nº 001-2021 

 

                                              

1. OBJETO 

 

1.1 Aquisição de 400 kits de higiene, para fornecimento na cidade de Manaus/RR, no mês de 

Março de 2021, a fim de serem distribuídos a migrantes e refugiados/as do local citado, para 

atender as necessidades do SPM Nacional no projeto “Proteção, prevenção e resiliência da 

COVID-19 no Norte do Brasil” - parceria com a Caritas Suíça (CACH), e financiada por 

Fundação Solidariedade Suíça (SwS). 

 

2.  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

As propostas deverão ser enviadas para o endereço de e-mail: 

secretaria.spm.nac@terra.com.br,  até o dia 26 de Março de 2021, obedecendo os seguintes 

requisitos: 

 

a) Ser apresentada com identificação completa (Razão social/CNPJ/endereço/telefone), sem 

rasuras, ou escrito com letras de forma, datado, assinado e carimbado por seu representante 

legal na última folha e ainda deverá atender as demais condições:  

 

 A resposta a esta cotação implicará que o/a fornecedor/a está ciente de que os preços nela 

estabelecidos se manterão inalterados até a conclusão da entrega das mercadorias ou 

fornecimento dos serviços; 

 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – Efetuado via transferência bancária ou boleto após o 

atesto de recebimento do(s) produtos ou do término da realização dos serviços, mediante 

apresentação de nota fiscal emitida em nome do Serviço Pastoral dos Migrantes – SPM; 

 VALIDADE DA PROPOSTA – não deverá ser inferior a 30 dias; 

 LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Associação Scalabrini - Pastoral dos 

Migrantes – Rua são Geraldo, 10, bairro São Geraldo - CEP:  69.053 -170   MANAUS/AM 

 PRAZO PARA ENTREGA/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Março de 2021.  

 

b) Ser apresentada conforme as especificações do objeto contidas nos ANEXOS I - Kit de Higiene 

e limpeza – PESSOAL e Itens de Higiene e limpeza - FAMILIAR, demonstrando completo 

atendimento às exigências desta cotação, informando o valor unitário e valor total da proposta, 

quantidade de kits disponível e data prevista para entrega.  

 

c) Observação: Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 

pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título.  
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3. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

Os critérios de julgamento serão:  

a) Observância ao disposto no item 2, “a”e “b”  

b) Será desclassificada a proposta que deixar de observar qualquer um dos requisitos 

constantes no item anterior.  

 

4.  DA CLASSIFICAÇÃO 

 

a) Obedecidos aos critérios de julgamento, será classificada a proposta que apresentar 

MENOR VALOR GLOBAL, admitindo-se como critério de aceitabilidade preços 

compatíveis com os de mercado.  

b) Em caso de divergência entre o valor unitário de cada especificação e o valor total, 

prevalecerá o primeiro.  

c) Havendo duas ou mais empresas que apresentem igualmente os menores valores globais, 

será observado o disposto no item 2, “a”e“b” e, se mesmo assim permanecer o empate, será 

feito um sorteio entre elas.  

d) A proposta classificada será declarada vencedora, se ficar dentro do orçamento disponível 

do projeto. 

 

5. DA CONTRATAÇÃO 

 

A formalização contratual com o fornecedor classificado na forma do item 4, far-se-á após 

análise e autorização da gerencia do Serviço Pastoral dos Migrantes e ECHO, através da Caritas 

Luxemburgo.  

 

6. DO PAGAMENTO 

 

           Em até 3 úteis dias após o atesto do término da entrega dos produtos ou serviços prestados, 

mediante apresentação de nota fiscal em nome do Serviço Pastoral dos Migrantes – SPM. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

José Roberto Saraiva dos Santos 

Procurador e Coordenador Colegiada Nacional do SPM 
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ANEXO I 
 

 

Aquisição de 400 kits de higiene, para fornecimento na cidade de Boa Vista/RR, no mês de 

Março de 2021, a fim de serem distribuídos a migrantes e refugiados/as do local citado, para atender 

as necessidades do SPM Nacional no projeto “Proteção, prevenção e resiliência da COVID-19 no 

Norte do Brasil” - parceria com a Caritas Suíça (CACH), e financiada por Fundação 

Solidariedade Suíça (SwS), conforme as especificações abaixo:  

 

Itens de Higiene e limpeza – PESSOAL 

 

Nº Item Unidades Valor por unidade  Valor total 

1 Sabão lava roupas (barra) 200g 1   

2 Sabão lava roupas (pó) 500g 1   

3 Detergente lava louças 500ml 2   

4 Detergente multiuso 1L 1   

5 Sabonete 90g 6   

6 
Sacos de lixo (10L) com 10 
unidades 

1   

7 Desinfetante 500ml 1   

8 Lenços sanitários 1   

     

TOTAL 
  

 14 itens R$ R$ 

 

 

 

QUANTIDADE DE KITS DISPONIVEIS PARA ENTREGA: 

DATA PROPOSTA PARA ENTREGA: 

VALOR TOTAL:  
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Itens de Higiene e limpeza – FAMILIAR 

 

Nº Item Unidades Valor por unidade Valor total 

1 Sabão lava roupas (barra) 200g 2   

2 Sabão lava roupas (pó) 500g 2   

3 Detergente lava louças 500ml 3   

4 Detergente multiuso 1L 2   

5 Sabonete 90g 12   

6 
Sacos de lixo (10L) com 10 
unidades 

2   

7 Desinfetante 500ml 2   

8 Lenços sanitários 2   

 
    

  
 Total 

 27 itens  R$ R$ 

 

 
QUANTIDADE DE KITS DISPONIVEIS PARA ENTREGA: 

DATA PROPOSTA PARA ENTREGA: 

VALOR TOTAL:  

 

Demais condições:         
                                                                               

 Declaro estar ciente de que os preços aqui estabelecidos se manterão inalterados até a 

conclusão da entrega das mercadorias ou fornecimento dos serviços; 

 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – Efetuado via transferência bancária ou boleto, em até 3 

dias após o atesto de recebimento do(s) produtos ou do término da realização dos serviços, 

mediante apresentação de nota fiscal emitida em nome do Serviço Pastoral dos Migrantes – 

SPM; 

 LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Associação Scalabrini - Pastoral dos 

Migrantes – Rua são Geraldo, 10, bairro São Geraldo - CEP:  69.053 -170   MANAUS/AM 

 PRAZO PARA ENTREGA/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Março de 2021  

 

 

 

 

_______________________________________ 

Nome: 

CNPJ: 
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