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TERMO DE REFERENCIA 

 
PROCESSO Nº 00011/04_2022 - SP/RR 

 
 
O SPM Serviço Pastoral dos Migrantes, sediada na Rua Caiambé, 126 Vila Monumento, CEP 
042064-060, inscrita no CNPJ sob o nº 55.799.423/0001-05, vem através do presente Termo de 
Referência tornar público, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação de empresa 
para o fornecimento dos produtos descrito abaixo, de acordo com a legislação específica vigente. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas familiar e kits de higiene. 
Conforme ANEXO I deste termo.  
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 A presente aquisição visa atender a distribuição de kits higiene e cestas básicas familiar a migrantes, 
refugiados/as e comunidade de acolhida, em uma ação do SPM através do projeto “Promover Prevenção 
e Resiliência em tempos de COVID-19 (PCPR II). Numa parceria com a CÁRITAS SUÍÇA/CARITAS 
LUXEMBURGO, e financiada por DG ECHO.   
 
3 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
3.1. A proposta deve 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:  
3.2  Ser pessoa jurídica. Pessoa física não poderá participar desse processo de seleção; 
3.3 Os produtos ofertados não poderão ter data de validade inferior a 6 meses da data de contratação da 
compra dos produtos; 
3.4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – Efetuado via transferência bancária ou boleto, após apresentação 
de nota fiscal emitida em nome do Serviço Pastoral dos Migrantes – SPM e atestado de recebimento dos 
produtos por um representante do SPM local; 

3.5 VALIDADE DA PROPOSTA – não deverá ser inferior a 30 dias; 
3.6       LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  Pastoral dos Migrantes - Rua Bento 
Brasil, n° 613      Centro    CEP: 69301-050        Boa Vista/RR  
3.7 Ser apresentada conforme as especificações do objeto contidas no ANEXO I - demonstrando completo 

atendimento às exigências desta cotação, informando o valor unitário, valor total da proposta, 
quantidade, e valor de frete.  

3.8 O fornecedor deverá informa a disponibilidade de entrega dos itens cotados, assim como a 
montagem e custos de embalagem, se houver; 
3.9 Prazo para entrega não poderá ser superior a 30 dias contados a partir do contrato/termo de 
adjudicação. 
3.10 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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  A proposta deve ser enviada eletronicamente para o seguinte endereço de e-mail:  
secretaria.spm.nac@terra.com.br até a data de 19/04/2022  as 23h59m horário de Brasília.  

 
 
4. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
Os critérios de julgamento serão:  
a) Observância ao disposto nos itens;  

3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3,9 e aos critérios de julgamento contidos no ANEXO II. 
 
b) Será desclassificada a proposta que deixar de observar qualquer um dos requisitos constantes no item 

anterior.  
 
5. DA CLASSIFICAÇÃO  
 

a.  Obedecidos aos critérios de julgamento, será classificada a proposta que apresentar maior 
pontuação final, sendo MENOR VALOR GLOBAL correspondente a 75% admitindo-se como 
critério de aceitabilidade preços compatíveis com os de mercado. Frete 5%, montagem, prazo e 
disponibilidade, embalagem 5%, capital social 10% e situação cadastral 5%.  

 
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 pontuação, será utilizado como 
critério de desempate, primeiro o menor preço global, segundo critério a situação cadastral/tempo 
de empresa e caso persista o empate, será realizado sorteio. 

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

 
e. O fornecedor vencedor do processo terá que apresentar as Certidões Negativas de Débitos 

Trabalhistas, do INSS, Prova de Regularidade relativa ao FGTS, Prova de Regularidade com as 
Fazendas Municipal, Estadual e Federal no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir 
da data de emissão do Termo de Adjudicação, pela Comissão de Compras.  

 
 
6   DA CONTRATAÇÃO 
 
A formalização contratual com o fornecedor classificado na forma do item 5, far-se-á após análise e 
autorização da gerência do Serviço Pastoral dos Migrantes e ECHO, através da Cáritas Luxemburgo. 
 
7   DO PAGAMENTO 
           O pagamento será efetuado em até 5 dias uteis, após assinatura de contrato e emissão da Nota fiscal 
em nome do Serviço Pastoral dos Migrantes e atestado de recebimento dos produtos por um representante 
do SPM local,  sempre nos dias de terças e quintas feiras. 
 

São Paulo/SP, 12/04/2022 
Atenciosamente, 
  
Comissão de compra 
 Rita de Cassia dos Santos Silva  
Auricelia Rossana Freitas 
Christian Enrique Gonzalez Parejo 
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ANEXO 1 
Especificações do Objeto e Planilha Orçamentária/formulário para proposta 

 
PROCESSO Nº 000011/04_2022 - SP/RR 
OBJETO: Aquisição 1.250 cestas básicas e 1.250 kits higiene. 
 

Kits SPM - PCPR II     
 

Composição da Cesta Básica Familiar (4 pessoas)      

Nº Item Unidades 
Valor por 

unidade (BRL) 
Valor total 

(BRL)  
1 Arroz 1kg – tipo 1, classe longo fino 5    

2 Feijao 1kg – tipo 1 2    

3 
Açúcar  refinado, de primeira, cristalino, 
pacote com 1 Kg 

2   
 

4 Macarrão 500 g – tipo espaguete 2    

5 Sardinha –  125g 3    

6 Óleo de soja vegetal alimentício -900ml 1    

7 
Café em pó - torrado e moído 1ª qualidade 
(emb. c/250g) 

2   
 

8 
Farinha de milho flocada - enriquecida com 
ferro e ácido fólico, de cor amarela – 500g 3   

 

9 Farinha de trigo (pct de 1 Kg)  1    

10 
Biscoito Com Sal - tipo cream craker (emb. 
400g) 

1   
 

11 Leite em pó -  tipo integral instantâneo, 400g 1    

12 Farinha Branca de mandioca (pacote 1Kg) 1    

13 
Achocolatado em pó instantâneo – (Emb. c/ 
400 g 

1   
 

14 
Sal - refinado e iodado, de primeira qualidade 
(pct de 1 kg) 

1   
 

      TOTAL   
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Composição kit de higiene familiar (4 pessoas) - PCPR II 

Nº Item Unidades Valor por 
unidade (BRL) 

Valor total 
(BRL) 

1 Sabão em barra  - (pacote 200g) 3   

2 
Sabão em pó - embalagem: Pacote/Caixa 
de 500 g. 

2   

3 
Detergente - (lava-louça), biodegradável, 
com bico dosador retrátil,  - unid de 500ml  

2   

4 
Água sanitária - hipoclorito de sódio,  
cloro ativo, adequada para desinfecção de 
ambientes  - 1 L 

2   

5 Sabonete  em barra -  90 g 6   
6 Creme dental com flúor  - 90g 3   

7 
Desodorante antitranspirante, roll on 
unissex – 50ml 

3   

8 Escova dente – tamanho médio 4   
9 Álcool em gel 70% -  500ml 1   

10 
Absorvente higiênico feminino, com Abas 
– (pacote com 8 unidades). 

2   

11 Barbeador -  descartável em plástico 4   

12 
Papel higiénico – folha simples em rolo 
com 30 metros  

2   

13 Shampoo liquido – mínimo de 200ml 1   
   TOTAL  

 

Prazo para entrega:   

Frete: (   ) INCLUSO    (   ) NÃO INCLUSO VALOR R$ ______________________ 

Disponibilidade de todos os itens na quantidade solicitada:  (    ) SIM  (    ) NÃO 

Montagem dos kits e cestas:  (    ) SIM  (    ) NÃO 

 

 

 

Local/data: _______________________ 

 

                                            Carimbo com CNPJ e Assinatura 

 

 



PONTOS PESO

  melhor proposta X = 75%
  Y (demais propostas)
  X/Y*75 = pontos

75%

FRETE
 5 pts

5%

   1 pts
   1 pts
   1 pts
   2 pts

5%

0 - 3 anos  - 1 pts
3 - 5 anos  - 2 pts
5 - 15 anos -  3pts
acima de 15 anos - 5

5%

Até 10.000 – 1 pts
11.000 a 25.000 – 3 pts
26  a 50 mil – 5 pts
51 – 70 mil – 7 pts
Acima 70 mil – 10 pts

10%

TOTAL 100%

ANEXO II

SITUAÇÃO CADASTRAL

CAPITAL SOCIAL

MONTAGEM 
DISPONIBILIDADE P/TODOS OS ITENS NA QUANTIDADE SOLICITADA
EMBALAGEM
PRAZO ENTREGA

VALOR GLOBAL

CRITÉRIOS

*os índices (pontuação) serão calculados com casas decimais. 


