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Nome completo: _________________________________________________________________ 
CPF: __________________________________________________________________________ 
Endereço:  ______________________________________________________________________ 
Bairro:_________________________________________________________________________ 
Cidade:  ___________________________________________Estado:_______________________ 
E-Mail:  ________________________________________________________________________ 
Telefone:________________________________ Celular:   ________________________________ 

 
Recebi, por meio do sítio https://calcoene.portal.ap.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: ____________________________, _________ de _________________ de 2020. 
 

_   _ 

Assinatura 

ACOMPANHE ESTA LICITAÇÃO E SEUS ATOS NA INTERNET PELO SÍTIO 

https://calcoene.portal.ap.gov.br  

 

  RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 – CPL/SEMSA-PMC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.601.010.2020 – SEMSA 
 

 

Senhor(a) Participante, 
 

Visando comunicação futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o Recibo de Retirada do 
Edital e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: pmc.cpl.2020@gmail.com. 

 
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação - CPL da comunicação 

de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 

 
 

Rivadal Frazão dos Santos 
Presidente da CPL 

 

https://calcoene.portal.ap.gov.br/
https://calcoene.portal.ap.gov.br/
mailto:pmc.cpl.2020@gmail.com
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 – CPL//PMC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.601.010.2020  – SEMSA 

 
EDITAL 

 

OBJETO: Credenciamento de costureiros(as) para a confecção de 25.000 (vinte e cinco mil) máscaras 
de tecidos com fornecimento de material pela Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMTAS a 

serem distribuídas para uso à população em situação de vulnerabilidade social e econômica e entre 
servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos da Administração Pública deste Município, 
como medida de combate ao contágio do Vírus COVID – 19. 

 
 

PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: até às 17horas do dia 01/06/2020. 

 

LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: na Sala da Comissão Permanente de Licitações – 

CPL, localizado à Avenida Teodoro Antonio Leal, nº 264, Centro, Calçoene/AP, ou no endereço 

eletrônico pmc.cpl.2020@gmail.com. 

 
 

PRESIDENTE DA CPL: Rivadal Frazão dos Santos 

mailto:pmc.cpl.2020@gmail.com
mailto:ccl@sjr.ma.gov.br.
mailto:ccl@sjr.ma.gov.br.
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 – CPL/PMC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.601.010.2020 - SEMSA 

EDITAL 
 

PREÂMBULO 

 
 

O MUNICÍPIO DE CALÇOENE, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede à 
Avenida Teodoro Antonio Leal, nº 264, Centro. CEP: 68.960-000 - Calçoene/AP, inscrito no CNPJ sob o 
nº 05.990.437/0001-33, representado neste ato pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, representada 
pela Secretária Interina da Saúde a Senhora ROSINETE FEITOSA NASCIMENTO, através da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
Chamamento Público, mediante as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

Os interessados deverão apresentar Proposta no período de 08h as 17h do dia 01 de junho 
de 2020 na sede da Comissão de Licitaçõe - CPL, localizada na Avenida Teodoro Antonio Leal, nº 

264, Centro. CEP: 68.960-000 - Calçoene/AP, ou no endereço eletrônico pmc.cpl.2020@gmail.com. 

A lista com a relação nominal dos costureiros selecionados será publicada as 08:00h do dia 02 
de junho e o prazo para interposição do recurso será das 08:00h até as 17:00hh do dia 02 de junho. O 
resultado do julgamento dos recursos serão publicados no dia 03 de junho. 

O Chamamento Público será regido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 e, no que couber, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993, nos termos do seu art. 116, e 
demais normas pertinentes à espécie. 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Chamamento Público tem como objeto o credenciamento de 

costureiros(as) para a confecção de 33.000 (trinta e três mil) máscaras de tecidos com fornecimento de 
material pela Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMTAS a serem distribuídas para uso á 

população em situação de vulnerabilidade social e econômica e entre servidores públicos das áreas 
administrativas dos órgãos da Administração Pública deste Município, como medida de combate ao 
contágio do Vírus COVID – 19, nos termos do presente Edital e seus anexos. 

 
1.2. O presente credenciamento é exclusivo para Pessoas Físicas com idade mínima de 18 

(dezoito) anos, conforme regramento disposto neste edital. 

 
1.3. Cada credenciado poderá fornecer até 1.000 (um mil) máscaras, e será remunerado de 

acordo com a tabela de valores abaixo: 

 
SERVIÇO VALOR UNITÁRIO POR 

MÁSCARA 
VALOR MÁXIMO POR 

CREDENCIADO 

Confecção de 1.000 (mil) 
máscaras de tecido. 

R$ 3,00 (três reais) 3.000,00 (três mil reais) 

 
1.4. O valor total acima apontado engloba todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, 

transporte, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários 
ao cumprimento integral da confecção do objeto do credenciamento. 

 

mailto:pmc.cpl.2020@gmail.com
mailto:ccl@sjr.ma.gov.br
mailto:ccl@sjr.ma.gov.br
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1.5. Todos os profissionais que cumprirem os requisitos presentes neste edital estarão, em 

igualdade de condições, aptos a serem credenciados. 

 
1.6. Serão credenciados até 25 (vinte e cinco) costureiros(as) pessoas físicas. Caso o número 

de credenciados exceda esse quantitativo deverá haver desempate pela CPL/PMC, dentro dos seguinte 
critérios: 

 
1.7. A que comprovar maior tempo no exercício de profissão de costureira; 

 
1.8. A de maior idade; 

 
1.9. As máscaras deverão ser confeccionadas nos moldes estabelecidos no ANEXOS I e V 

deste Edital. 
 

1.10.  Não serão credenciadas pessoas físicas que estejam suspensas para licitar e contratar 
com a Administração Pública Municipal ou que forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a 
Administração Pública Federal, tampouco interessados que integrem o quadro de servidores efetivos ou 
sob qualquer vínculo deste Município. 

 

2. DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 

2.1. Poderão participar do Chamamento Público exclusivamente costureiros(as) pessoas físicas 

que preencham as condições exigidas e constantes deste edital. 
 

2.2. A participação no presente processo implica na aceitação integral e irretratável dos termos 

e condições deste edital, dos seus anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes. 
 

2.3. As inscrições poderão ser realizadas no período das 08:00h as 17h do dia 29 de 2020, no 
horário das 8h às 12h, das 14h as 17h na sala da Comissão Permanente de Licitações – CPL, localizada 
Avenida Teodoro Antonio Leal, nº 264, Centro. CEP: 68.960-000 - Calçoene/AP, ou no endereço 
eletrônico pmc.cpl.2020@gmail.com. 

 
2.4. Não serão aceitas as inscrições realizadas fora do prazo previsto neste edital. 
 
2.5. Sob nenhuma hipótese serão aceitas inscrições enviadas por correio ou qualquer outra 

forma distinta das especificadas neste edital. 
 

2.6. As informações prestadas, assim como a documentação entregue, são de inteira 

responsabilidade do(a) solicitante. 
 
3. DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
3.1. Os Documentos exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentados no original ou 

por qualquer processo de cópia ou, caso encaminhados à CPL via email ao endereço eletrônico 
pmc.cpl.2020@gmail.com, digitalizado em arquivo eletrônico na forma de PDF. 

 
3.1.1. A Administração poderá, a qualquer tempo, verificar a autenticidade da documentação 

apresentada pelas participantes do presente Chamamento. 
 
3.1.2. Somente serão aceitas cópias legíveis e não serão aceitos documentos cujas datas 

estejam rasuradas. 

 

mailto:%20pmc.cpl.2020@gmail.com.
mailto:ccl@sjr.ma.gov.br
mailto:ccl@sjr.ma.gov.br
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3.2. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, filmes ou cópias em fac-
símile, mesmo autenticadas. 

 
3.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
3.4. A Solicitação de Credenciamento (ANEXO II) deverá ser apresentada em 01 (uma) via, 

em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo(a) constureiro(a) interessado(a) no presente 
Chamamento Público. 

 
3.5. A Solicitação de Credenciamento deverá vir acompanhada dos seguintes documentos, de 

apresentação obrigatória: 
 
3.5.1. Cédula de Identidade (RG) e Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 
3.5.2. Comprovante de endereço recente, em nome próprio, com, no máximo, 90 (noventa) 

dias de emissão, anteriormente à data da publicação do edital; ou, no caso de o comprovante não se 
encontrar em nome do interessado, deverá se fazer acompanhar de DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
(ANEXO III), preenchida a próprio punho, sob as penas da lei, de que reside no local; ou, ainda, de 
contrato de locação; 
 
3.5.3. Declaração de que exerce a atividade de costureiro(a) e de que dispõe dos Equipamentos de 

Costura necessários para a produção das Máscaras de Tecido (ANEXO IV). 

 
3.5.3.1. A CPL poderá verificar a qualquer tempo a autenticidade da declaração prevista neste item. 
 
3.5.4. Dados Bancários da pessoa física, com nome do Banco e números da agência e conta corrente 

ou poupança para fins de pagamento. 

 
3.6. Após recebida a documentação das interessadas, a CPL vai verificar a sua adequação às exigências 
do edital apenas sob seus aspectos formais. 
 
3.7. Declarada aceita a documentação, a CPL, na medida em que forem julgadas as Solicitações de 
Credenciamento, irá promover a publicação dos resultados parciais do Chamamento Público nos 
mesmos meios de comunicação empregados na divulgação do Aviso, contendo, dentre outras 
informações pertinentes à indentificação do presente procedimento administrativo, os nomes, RG e CPF 
do credenciado. 

 
3.8. Na sequência, a CPL deverá encaminhar, de forma gradativa, cópias dos atos administrativos 
necessários à ratificação do resultado parcial do Chamamento pela Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMSA, de modo a abreviar ao máximo as providências relativas a entrega do material pela SEMSA, 

empenho, a emissão das respectivas Ordens de Fornecimento pela SEMSA para a confecção das 
máscaras, com posterior recebimento pela SEMSA e, finalmente, a distribuição das máscaras aos seus 
destinatários finais, tudo em função do caráter emergêncial deste procedimento, que visa a distribuição de 
renda e a oferta das máscaras à população em situação de vulnerabilidade social e econômica e entre 
servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos da Administração Pública deste Município, bem 
como em razão da limitação de mercado para atendimento em prazo curto da situação de emergência de 
saúde atual. 

 
3.9. Encerrado prazo do presente Chamamento Público previsto no preâmbulo deste edital, 
consideradas suas eventuais prorrogações, e julgadas todas as Solicitações de Credenciamento 
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apresentadas, a CPL encaminhará os autos do processo adminiistrativo, devida e integralmente 
instruido, para a ratificação do resultado final e definitivo do presente Chamamento Público por parte da 
Secretaria Municipal de Saúde, por meio do qual restará convalidadas todas as ratificações parciais já 
emitidas. 
 
4. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste Edital, cabem: 
 

4.1.1. A publicação do resultado parcial ocorrerá às 08:00h do dia 02 de junho de 2020; 

4.1.2. Os Recursos serão recebidos das 08:00h às 17:00h do dia 02 de junho. 

4.1.3. O resultado final ocorrerá as 08:00h do dia 03 de junho de 2020. 

 
4.1.4. O recurso será dirigido à Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL que irá se manifestar, submetendo o Recurso à decisão a Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMSA. 

4.1.5. Os recursos pertinentes ao julgamento das Solicitações de Credenciamento terão efeito 
suspensivo. 

4.1.6. A intimação dos atos referentes ao julgamento das Solicitações de Credenciamento, anulação ou 
revogação do Chamamento Público, será feita mediante publicação na imprensa oficial. 

4.1.6.1. O acolhimento do Recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
4.2. A relação dos(as) costureiros(as) selecionados(as) estará disponível no Diário Oficial, no site da 
Prefeitura Municipal de Calçoene https://calcoene.portal.ap.gov.br. 
 
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
5.1. Portanto, os atos administrativos pertinentes ao Chamamento Público e às eventuais contratações 

posteriores reger-se-ão pelas normas e princípios contidos na seguinte legislação aplicável: 
 

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores; 

c) Edital do Chamamento Público e seus anexos; 

d) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria. 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

6.1. Os interessados que participarem deste Chamamento Público sujeitam-se a todos os termos, 

condições, especificações e normas previstas neste Edital e seus anexos e se comprometem a cumprir 
plenamente, independentemente de qualquer manifestação escrita ou verbal. 

 
6.2. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de 
Calçoene, Estado do Amapá com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
6.3. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes ANEXOS: 
 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

https://calcoene.portal.ap.gov.br/
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ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE EXERCE A ATIVIDADE DE 

COSTUREIRO(A) E DISPÕE DE EQUIPAMENTO PESSOAL 

ANEXO V MODELO DA MÁSCARA 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL 

 
Calçoene/AP, 28 de maio de 2020. 

 
 

RIVADAL FRAZÃO DOS SANTOS 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 – CPL/PMC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.601.010.2020 - SEMSA 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. DA JUSTIFICATIVA 

 
1.1. O Chamamento Público justifica-se como mais uma medida adotada pela Prefeitura Municipal de 
Calçoene para combater os impactos econômicos da pandemia de COVID-19 que atingem setores da 
economia predominantemente ocupadas por profissionais liberais com atuação dentro dos limites do 
Município, no caso específico, os profissionais calçoenenses autônomos da categoria de 
costureiros(as) que estejam sofrendo tal impacto em virtude das medidas tomadas para mitigação do 
vírus, como o isolamento social e o fechamento de estabelecimentos comerciais e pequenas fábricas, 
e ainda pela necessidade de oferta imediata de máscaras à população em situação de vulnerabilidade 
social e econômica, bem como aos servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos da 
Administração Pública deste Município, em razão da limitação de mercado para atendimento em prazo 
curto da situação de emergência de saúde atual. 

 
2. DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto do presente edital o credenciamento de 25 (vinte e cinco) costureiros(as) 
(PESSOA FÍSICA) com residência no MUNICIPIO DE CALÇOENE para confecção com fornecimento 
de material pela SEMTAS de 25.000 (vinte e cinco mil) máscaras de tecido a serem distribuídas para 
uso da população em situação de vulnerabilidade social e econômica na sede do  município, distritos e 
localidades dentro dos limites do município de Calçoene e entre os servidores públicos das áreas 
administrativas dos órgãos da Administração Pública Estadual, como medida de combate ao contágio 
Vírus COVID – 19, nas termos do presente Edital e seus anexos. 

 

2.2. Os tecidos recomendados para utilização como máscara são, conforme “Orientações Gerais – 
Máscaras de uso não profissional” da ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicado em 
03 de abril de 2020. Devem ser evitados os tecidos que possam irritar a pele, como poliéster puro e 
outros sintéticos, o que faz a recomendação recair preferencialmente por tecidos que tenham 
praticamente algodão na sua composição. Informações quanto a composição dos tecidos: a. 100% 
Algodão- características finais quanto a gramatura: I- 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer 
lençóis de meia malha 100% algodão); II- 120 a 130 (p/ ex,usadas comumente para fazer forro para 
lingerie); e III- 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas). b. Misturas - composição I- 90 % 
algodão com 10 % elastano; II- 92 % algodão com 8 % elastano; III- 96% algodão com 4 % elastano. 
Para a produção de máscaras faciais não profissionais pode ser utilizado Tecido Não Tecido (TNT) 
sintético, desde que o fabricante garanta que o tecido não causa alergia, e seja adequado para uso 
humano. Quanto a gramatura de tal tecido, recomenda-se gramatura de 20 - 40 g/m². É recomendável 
que o produto manufaturado tenha 3 camas: uma camada de tecido não impermeável na parte frontal, 
tecido respirável no meio e um tecido de algodão na parte em contato com a superfície do rosto. 

 
2.3. A máscara facial de tecido deverá ser em tecido indicado no item 2.2, com formato anatômico, 
inodora, sem prejuízo da respiração natural, sem desprender partículas do material (fiapos), ter duas 
faces, uma interna e outra externa, devendo sempre cobrir boca e nariz, deixando margem de 
segurança, e sem espaços laterais, que permitam fuga de gotículas. 
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2.4. Serão credenciadas exclusivamente Pessoas Físicas com idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

 
2.5. Cada credenciado poderá fornecer até 1.000 (um mil) máscaras, e será remunerado de acordo 
com a tabela de valores abaixo: 

 
SERVIÇO VALOR UNITÁRIO POR 

MÁSCARA 
VALOR MÁXIMO POR 

CREDENCIADO 

Confecção de máscaras de 
tecido. 

R$ 3,00 (três reais) R$ 3.000,00 (três mil 
reais) 

 

2.6. O valor total acima apontado engloba todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, 
transporte, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários a 
confecção do objeto do credenciamento. 

 
3. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CREDENCIADO(A) 

 

3.1. O profissional credenciado terá as seguintes obrigações: 
 

a. Atender aos requisitos indicados pela SEMSA em conformidade com o Edital e seus anexos; 

b. Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas 
as despesas necessárias ao cumprimento deste contrato; 

c. Assumir exclusivamente os custos inerentes ao serviço, tais como deslocamento e eventual 
equipamento de uso individual do profissional; 

d. Realizar os serviços com rigorosa observância ao disposto no Edital de Credenciamento e seus 
Anexos; 

e. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia anuência da SEMSA; 

f. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à SEMSA ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento da execução dos serviços. 

 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA SEMSA: 

 
4.1. Serão obrigações da SEMSA: 

 
a. Comunicar aos credenciados toda e qualquer ocorrência relacionada à execução dos serviços; 

b. Rejeitar, no todo, os serviços que o credenciado fornecer fora das especificações do Edital; 

c. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste Termo de Referência. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA SEMSA: 

Fornecer o material para confecção mediante requerimento de retirada e termo de responsabilidade 
devidamente assinado pelos constureiro (a). 

 
6. DO PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será efetuado em até 24h, após a entrega das máscaras, de parte ou total do 
quantitativo efetivamente fornecido, mediante depósito em conta bancária indicada pelo(a) 
credenciado(a). 
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6.2. Os pagamentos somente serão realizados mediante crédito na conta do(a) credeciado(a) 
informada na documentação apresentada. 

 
6.3. É vedada a emissão de duplicatas e transferências do pretenso crédito a terceiros em face do 
pagamento ser realizado somente via ordem bancária na conta corrente informada pelo(a) 
credenciado(a). 

 
7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
7.1. O(a) Credenciado(a) deverá entregar o mínimo de 100 (cem) máscaras por dia, considerados 

apenas os dias úteis, na sede da SEMSA, com endereço na Avenida Teodoro Antonio Leal, nº 264, 
Centro. CEP: 68.960-000 - Calçoene/AP, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da 

Ordem de Fornecimento. 

 
7.2. Deverá ser respeitado o limite máximo de dias úteis para que ocorra a entrega total das máscaras, 
podendo ser prorrogado a pedido do(a) credenciado(a), mediante justificativa, desde que aceita pela 
SEMAS. 

 
8. DO PRAZO DE VALIDADE DO RESULTADO DO CREDENCIAMENTO 

 
8.1. O credenciamento dos(as) constureiros(as) terá validade de 06 (seis) meses. 

 

9. DA FONTE DE RECURSO 

 
9.1. As despesas decorrentes deste Chamamento Público correrão à conta de recursos consignados 
no Orçamento Geral da Secretaria Municipal de Saúde do Município referente as ações de combate 
ao COVID-19. 

 
Calçoene/AP, 28 de maio de 2020. 



 

 
  

 

Rua: Teodoro Antônio Leal, 264, Centro                                                                                  /PREFEITURA DE CALÇOENE                                                                   
         CEP: 68.960.000 Calçoene/AP                                                                                          www.calcoene.portal.ap.gov.br 
           CNPJ: 05.990.437/0001-33                                                                                               cpl@calcoene.ap.gov.br   

  
 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
MUNICÍPIO DE CALÇOENE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 
 

11 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 – CPL/PMC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.601.010.2020 - SEMSA 

ANEXO II 

 
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
Nome:........................................................................................................................................................ 

Endereço ...................................................................................................... , Calçoene/AP; 

RG  nº: ………………………………………………….  Órgão emissor:………………………………………. 

CPF  nº:....................................................................................................................................................... 

Fone:  (…...)................................................................................................................................................ 

E-mail:..................................................................................................................... ................................... 

 
Declaro que: 

I. Conheço todos os termos do edital de Chamamento Público nº 002/2020 – CPL/PMC, a eles me 

submetendo e concordando expressamente; 

II. Todos os documentos apresentados durante o procedimento de Chamamento Públido são legítimos 

e correspondem à verdade, assim como suas cópias aos originais; 

III. Concordo que as obrigações firmadas para o fornecimento das máscaras decorrentes do 

Chamamento Público nº 002/2020 – CPL/PMC, não gera qualquer vínculo trabalhista da Prefeitura 

Municipal de Calçoene, com os meus eventuais contratados, prepostos ou funcionários, assumindo a 

total e irrestrita responsabilidade por todas as despesas de natureza trabalhista, previdenciária e fiscal 

destas realções decorrentes; 

IV. A confecção e o fornecimento das máscaras serão realizadas conforme os padrões técnicos de 

mercado e de exigências dos órgãos fiscalizadores da atividade e do produto. 

 
Calçoene/AP, _   _, de_  de 2020. 

 

 

_   _ 

Nome Completo do(a) Solicitante 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 – CPL/PMC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.601.010.2020 - SEMSA 

ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 
Eu, _____________________________________________________________________________ , 

portador(a)  do RG __  ,  inscrito(a)  no  CPF  sob  o nº _  _, 

residente    e    domiciliado    no    Município    de    Calçoene/AP,    logradouro 

___  _,    nº  _,    Bairro 

_  _, DECLARO para os devidos fins de comprovação de Residência que 

resido e sou domiciliado no Município de Calçoene/AP, no endereço acima citado na condição de 

inquilino. 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente das informações aqui 

prestadas. 

 
Calçoene/AP, _   _, de_  de 2020. 

 

 

_   _ 

Nome Completo do(a) Solicitante 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 – CPL/PMC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.601.010.2020 - SEMSA 

ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE EXERCE A ATIVIDADE DE COSTUREIRO(A) E DISPÕE DE 

EQUIPAMENTO PESSOAL 

 
Eu,_  _, 

portador(a)  do RG __  ,  inscrito(a)  no  CPF  sob  o nº _  _, 

residente    e    domiciliado(a)    no    Município    de  Calçoene/AP,  logradouro 

___  _,    nº  _,    Bairro 

_  _, DECLARO, sob as penas da Lei, que EXERÇO a atividade de 

COSTUREIRO(A) e disponho de EQUIPAMENTO(S) suficiente para a realização do objeto do 

Chamamento Público nº 002/2020 – CPL/PMC. 

 
Calçoene/AP, _   _, de_  de 2020. 

 

 

_   _ 

Nome Completo do(a) Solicitante 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 – CPL/PMC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.601.010.2020 - SEMSA 

ANEXO V 

MODELO DA MÁSCARA 

 
 
 

Devem ser evitados os tecidos que possam irritar a pele, como poliéster puro e outros sintéticos, o que 
faz a recomendação recair preferencialmente por tecidos que tenham praticamente algodão na sua 
composição. Informações quanto a composição dos tecidos: 
a. 100% Algodão- características finais quanto a gramatura: 
I- 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% algodão); 
II- 120 a 130 (p/ ex,usadas comumente para fazer forro para lingerie); e 
III- 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas). 
b. Misturas – composição: 
I- 90 % algodão com 10 % elastano; 
II- 92 % algodão com 8 % elastano; 
III- 96% algodão com 4 % elastano. 
Para a produção de máscaras faciais não profissionais pode ser utilizado Tecido Não Tecido (TNT) 
sintético, desde que o fabricante garanta que o tecido não causa alergia, e seja adequado para uso 
humano. 
Quanto a gramatura de tal tecido, recomenda-se gramatura de 20 - 40 g/m². 
É recomendável que o produto manufaturado tenha 3 camas: uma camada de tecido não impermeável 
na parte frontal, tecido respirável no meio e um tecido de algodão na parte em contato com a superfície 



 

 
  

 

Rua: Teodoro Antônio Leal, 264, Centro                                                                                  /PREFEITURA DE CALÇOENE                                                                   
         CEP: 68.960.000 Calçoene/AP                                                                                          www.calcoene.portal.ap.gov.br 
           CNPJ: 05.990.437/0001-33                                                                                               cpl@calcoene.ap.gov.br   

  
 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
MUNICÍPIO DE CALÇOENE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 
 

15 

do rosto. (Conforme “Orientações Gerais – Máscaras de uso não profissional” da ANVISA, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, publicado em 03 de abril de 2020). 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 – CPL/PMC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.601.010.2020 - SEMSA 

ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL 

 
Eu, _____________________________________________________________________________ , 

portador(a)  do RG __  ,  inscrito(a)  no  CPF  sob  o nº _  _, 

residente    e    domiciliado    no    Município    de    Calçoene/AP,    logradouro 

___  _,    nº  _,    Bairro 

_  _, DECLARO para os devidos fins recebi _________ metros de tecido 

tipo: ___________, cor: ___________________, para confecção de _______________ unidades de 

mascaras, na condição de credenciado do chamamento público em epígrafe. 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente das informações aqui 

prestadas. 

 
Calçoene/AP, _   _, de_  de 2020. 

 

 

_   _ 

Nome Completo do(a) credenciado 

 


