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1. APRESENTAÇÃO  
 
Torna-se público, que o Projeto “Juruti Contra a Covid19”, uma estratégia do Instituto Juruti 
Sustentável (IJUS) selecionado pela Plataforma de Parceria para a Amazônia (PPA) com apoio 
da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) e parceria da Alcoa Foundation 
e Cooperativa da Agricultura Familiar de Juruti (Cooafajur), lança o Edital para a 
cadastramento de Associações (sem fins lucrativos) e Micro Empreendedores Individuais – 
MEI’s) com potencial produtivo, através de suas(seus) associadas(os) e micro 
empreendedoras(es) individuais para a produção máscaras de tecido de confecção artesanal 
a serem distribuídas à 11.400 famílias da Zona Rural de Juruti, com intuito de contribuir para 
a geração de trabalho e renda a esta importante categoria de profissionais nesse período de 
crise econômica e sanitária causada pela pandemia da COVID19. 
 
2. DA SELEÇÃO   
 
O presente processo de Chamamento Público para a seleção de associações civis e micro 
empreendedores Individuais – MEI’s tem por objetivo realizar o cadastramento para a 
prestação de serviços de produção de Máscaras de Proteção individual em tecido (não 
consideradas EPI’S), em razão do vírus ser transmitido por gotículas e contato próximo. Muitas 
pessoas têm infecções assintomáticas ou pré-sintomáticas. Se usarem máscaras faciais, pode-
se evitar que as gotículas que transportam o vírus escapem e infectem os demais ao seu redor. 
O Ministério da Saúde tem defendido, que a população fabrique máscaras caseiras como 
forma de aumentar a “barreira física” contra o vírus, ou seja, ainda que não sejam tão 
eficientes como as profissionais, eles podem aumentar o nível de proteção se forem usadas 
corretamente.  
Este Chamamento Público, vem se somar aos esforços que o Instituto Juruti Sustentável – IJUS 
tem empreendido em ações que minimizem o sofrimento das camadas mais afetadas 
economicamente, pela diminuição da atividade econômica causada pela Pandemia do Covid-
19, bem como oportunizar a entrega de máscara a uma parcela da população que delas 
necessitem para melhor proteção contra a doença.  
 
3. DO OBJETO  
 
O presente Chamamento Público tem como objeto o cadastramento associações (sem fins 
lucrativos) ou Micro Empreendedores Individuais – MEI’s para a execução de serviços de 
produção/confecção de Máscaras Artesanais em tecido triplo, reutilizáveis, de algodão ou 
tricoline, antialérgico, com 18 cm de altura e 20 cm de largura, com costura reta e com 2 (dois) 
elásticos para sustentação de 18 cm de comprimento cada nas laterais, destinadas a pessoas 
em vulnerabilidade social, a fim de prevenir o risco de transmissão do novo Coranavírus 
COVID-19, para distribuição a população da Zona Rural de Juruti, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
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4. DA PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar do presente chamamento público os interessados que concordem 
com as condições definidas neste Edital, e que apresentem as seguintes documentações:  

4.1.1. Habilitação Pessoa Jurídica (Associações Civis sem Fins Lucrativos com sede em 
Juruti) e Micro Empreendedores Individuais – MEI’S):  

a) Estatuto Social e Ata de Fundação (quando for o caso), devidamente registrado 
perante o órgão competente;  

b) Ata de eleição da diretoria em exercício, se for o caso;  
c) Prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;  
d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal de JURUTI;  
e) Cédula de identidade e CPF do representante legal;  

 
4.2. Declarações:  
a) Declaração de que não emprega menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos em cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da 
CF/88 c/c o art. 27, V, da Lei federal nº 8.666/93 (Modelo em Anexo).   

b) Declaração de próprio punho (assinado pelo representante legal) que tem pessoas com 
experiência na atividade de costura e dispõe de espaço higienizado, com equipamentos 
de costura e proteção individual para confecção de máscaras (modelo em anexo).  

 
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

5.1. A seleção de Associações e Micro Empreendedores Individuais levará em consideração os 
fins sociais ou Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE que deverá 
perpassar pelo apoio a geração de renda dos associados, empreendedorismo, costura 
ou artesanato.    
 

6. DAS INSCRIÇÕES  
 

6.1. As inscrições dos interessados no objeto do presente chamamento público poderão ser 
realizadas a partir do dia 02 de setembro de 2020 até às 23h59 do dia 10 de setembro 
de 2020.  

6.1.1. PREFERENCIALMENTE, através do e-mail do IJUS: contato@ijus.org.br, sob o título: 
CREDENCIAMENTO PRODUÇÃO DE MÁSCARAS, ou  

6.1.2. Através da entrega dos documentos de habilitação no escritório do IJUS, sito à Avenida 
Marechal Rondon, 1397, Bom Pastor Juruti – PA, de segunda a sexta feira, de 09h as 
12h – 14h as 17h.  

 
6.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo pré-estabelecido neste edital.  
6.3. Em caso de dúvidas favor contatar a Secretaria Executiva do Ijus pelo Fone: 93 99190-

0791 ou através do e-mail contato@ijus.org.br.  
 

mailto:contato@ijus.org.br
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7. DA HABILITAÇÃO DOS CREDENCIADOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 

7.1. Após o término do prazo de inscrições a Secretaria Executiva publicará a lista dos 
Credenciados no site do IJUS e Redes Sociais, convocando-os a comparecerem no 
Instituto Juruti Sustentável – IJUS, no prazo estipulado, para formalização e assinatura do 
termo de responsabilidade, agendamento para entrega dos materiais e orientações sobre 
a confecção;  

7.2. As Assinaturas dos termos serão realizadas na Sede do Instituto Juruti Sustentável – IJUS 
sito à Avenida Marechal Rondon, nº 1397, Bairro Bom Pastor, CEP: 68.170-000, no horário 
das 09h às 16h.  

7.3. O confecção do total de máscaras será dividido pela quantidade total de credenciados 
(associados inscritos via associações e micro empreendedoras(es) individuais.  

 
8. DA DEMANDA  

 

8.1. A demanda inicial estimada é de 57.000 (cinquenta e sete mil) máscaras de proteção, da 
seguinte forma:  

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS DO SERVIÇO POR UNIDADE 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR UNITÁRIO PARA 
A CONFECÇÃO DE CADA 

MÁSCARA  

1 

Máscara artesanal de proteção, reutilizável, 
confeccionada em tecido duplo, de algodão ou tricoline, 
com 18 cm de altura e 20 cm de largura, com costura 
reta e com 2 (dois) elásticos para sustentação de 18 cm 
de comprimento cada nas laterais. 

R$ 2,00 (dois reais) 

 
9. DOS PREÇOS MÁXIMOS A SEREM PAGOS  

 

9.1. O IJUS pagará o preço máximo de R$ 2,00 (dois reais) pela confecção de cada unidade. 
 

10. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL  
 

10.1. Local e Horário de Entrega do Material: As máscaras deverão ser entregues na sede do 
IJUS, no seguinte endereço: Avenida Marechal Rondon, nº 1397, Bairro Bom Pastor, CEP: 
68.170-000, Juruti/PA, no horário das 09h às 16h. 

 
10.2. Prazo para Entrega das Máscaras é de:  

a) 50% das máscaras 10 (dez) dias, após a assinatura do termo de responsabilidade.  
b) Os 50% restantes 20 (vinte) dias após assinatura do termo de responsabilidade. 

 
10.3. Das condições de entrega do produto:  
10.3.1. O objeto deverá ser entregue em embalagens individuais, passadas ao ferro, 

identificadas por tamanho “P” “M” e “G”, quantidade total constante na embalagem, 
em perfeito estado de conservação, adequada para proteger o conteúdo contra danos 
durante o transporte, desde o fornecedor até o local da entrega.  
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11. DO CONTRATO  

 

11.1. Para realização de contrato a Associação deverá apresentar a relação contendo nome e 
telefone das costureiras ou costureiros associadas(os) com perfil para apoio na 
execução dos serviços (somente para associações).   
 

11.2. No Contrato de Micro empreendedora(res) individuais poderá ter mais de uma pessoa 
para a execução dos serviços (total máximo 2 pessoas).    
 

12. PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL 
 

12.1. O pagamento deverá ser efetuado em parcela única, em conta corrente ativa da Jurídica 
credenciada, em qualquer instituição bancária, ou em cheque nominal a pessoa jurídica 
credenciada, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida em 02 (duas) vias.  
 

12.1.1. A confecção e entrega do total de máscaras contratadas conforme especificadas neste 
edital é condição para o pagamento mediante a contraprestação, ou seja, em razão da 
entrega das máscaras produzidas, conforme o estabelecido neste Edital.  
 

12.2. A emissão da Nota Fiscal poderá ser realizada da seguinte forma:  
a) Em nome de Associação (Pessoa Jurídica), ou 
b) Em nome de MEI cadastrada.  

 
11.2.1. A Nota Fiscal deverá conter: A descrição do objeto (Confecção de máscaras), 

quantidade, valor global e valor unitário.  
 

11.3. A Coordenação do Projeto efetuará retenção, na fonte, de eventuais tributos e 
contribuições que incidirem sobre os pagamentos.  

 
13. DAS OBRIGAÇÕES 

 

12.1 Da Associação ou Micro Empreendedora(dor) Individual executor dos serviços: 
13.1.1. Cumprir fielmente as normas estabelecidas neste edital, de forma que as Máscaras 

sejam entregues em perfeito estado e condições de uso, executando-os sob sua inteira 
e exclusiva responsabilidade;  

13.1.2. Fornecer as máscaras rigorosamente de acordo com as especificações exigidas;  
13.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir à seu próprio custo no todo ou em parte, os 

produtos que se encontrarem com vícios, defeitos ou fora das especificações;  
13.1.4. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos;  
13.1.5. Garantir a qualidade dos produtos ofertados.  

 
13.2. Do IJUS:  
13.2.1. Fornecer o Pano, Elástico e a Linha para o executor em quantidades suficientes para 

confecção de cada máscara. 
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13.2.2. Efetuar o pagamento dos executores dos serviços, bem como atestar os recibos 
relativas à efetiva entrega dos materiais; 

13.2.3. Rejeitar no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas; 

13.2.4. Devolver o material caso não esteja dentro das especificações constantes deste 
chamamento.  

 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

13.1. Os credenciamentos realizados através deste chamamento serão publicadas no site do 
IJUS e em suas redes sociais. 

13.2. Das inscrições indeferidas para credenciamento não caberá recurso.  
13.3. Os casos omissos serão avaliados pela Diretoria do IJUS.  
13.4. A inscrição implica na aceitação integral de todos os termos do edital. 
 
 

Juruti (PA), 02 de setembro de 2020. 
 
 

 
 

Maria Raimunda Melo da Silva 
Presidente  

Instituto Juruti Sustentável  
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DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE,  

SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ 
 

 

___________________________________________(nome da ASSOCIAÇÃO/MEI), 

inscrita no CNPJ sob nº __________________________, por intermédio de seu representante 

legal, Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_________________  Órgão expedidor _______  e do C.P.F nº ________________, DECLARA, 

para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo na condições de aprendiz. 

 

 

(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 200__. 

 

 

 

 
 

__________________________________________ 
(representante legal com – nome e cargo) 
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DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA ATIVIDADE DE  

DE COSTURA E DISPÕE DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO 
  

 

 

 

__________________________________________(nome da ASSOCIAÇÃO/MEI), 

inscrita no CNPJ sob nº __________________________, por intermédio de seu representante 

legal, Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_________________  Órgão expedidor _______  e do C.P.F nº ________________, DECLARA, 

sob as penas da Lei, de que possui experiência em atividades de costura e dispõem de 

EQUIPAMENTO(S) suficiente para a realização do objeto do EDITAL ESPECIAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2020 – IJUS / PPA SOLIDARIEDADE.  

 

Juruti / PA, ____, de__________ de 2020.  

 

 
 

__________________________________________ 
(representante legal com – nome e cargo) 

 
 

 


