
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

TERMO DE REFERÊNCIA  

Ref:  Cadastramento  (Habilitação)  de  prestadores  de  serviços  de  costura  (Pessoa
Jurídica) para produção de máscaras artesanais de proteção

A Tabôa Fortalecimento Comunitário torna pública prorrogação de prazo de Manifes-
tação  de Interesse para  participar  do processo  de Cadastramento  (Habilitação)  de
prestadores de serviços de costura (Pessoa Jurídica) para produção de máscaras arte-
sanais de proteção facial, conforme Termo de Referência publicado no último dia 15
de maio de 2020, no site www.taboa.org.br. 

Altera-se, assim, o Item 4 do referido Termo, passando a valer a redação abaixo.

4. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E HABILITAÇÃO

Interessados(as) em prestar os serviços descritos neste Termo de Referência deverão
enviar as informações abaixo relacionadas até o dia 03 de junho de 2020, para (73) 9
9858-8597 / Whatsapp ou fundocoronavirus@taboa.org.br. 

a) Nome completo, CPF e foto de Carteira de Identidade/ RG ou outro documen-
to oficial de identificação;

b)  Certificado  de  MEI  (Microempreendedor  Individual),  com comprovação  de
CNAE na área de  costureiro(a)  de roupas,  exceto sob medida independente -
CNAE 1412-6/01 e costureiro(a)  de roupas,  sob medida independente -  CNAE
1412-6/02;

c) Comprovante de residência;

d) Dados bancários, com conta em nome do(a) titular do MEI;

e) Ficha de Cadastro e Manifestação de Interesse preenchida conforme modelo
em anexo, informando dados pessoais e capacidade de produção.  

4.1  As informações enviadas pelos(as) interessados(as) serão analisadas pela Ta-
bôa, que fará a divulgação de lista com nomes dos(as) habilitados(as) à prestação
dos serviços aqui descritos, por meio do site www.taboa.org.br, até 08 (oito) dias
após encerrada a etapa de Manifestação de Interesse.

Uruçuca, 25 de Maio de 2020

http://www.taboa.org.br/
http://www.taboa.org.br/
mailto:financeiro@taboa.org.br
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