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JUSTIFICATIVA 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO, para o credenciamento de de 6 (seis) pessoas físicas ou 
jurídicas com a finalidade de confecção de Máscaras de Proteção em tecido, de 
acordo com as recomendações exaradas pelo Ministério da Saúde.  O órgão 
gerenciador será a própria Secretaria Municipal de Saúde. 
 
DA: Secretaria Municipal de Saúde  

Excelentíssimo Senhor Prefeito;  

 

Venho por meio da presente, justificar e solicitar a Vossa Excelência a 

necessidade de realização de chamamento público para o credenciamento para a 

confecção de máscaras de tecido, para atender esta Secretaria tendo em vista os 

seguintes fatos:  

 

1. Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde 

– OMS decretou a disseminação do novo Coronavírus como uma pandemia 

mundial; 

2. Considerando a aprovação pelo Senado Federal e a consequente publicação 

do Decreto Legislativo no 06 de 20/03/2020, que reconhece, para os fins do 

art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 

estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da 

República encaminhada por meio da Mensagem no 93, de 18 de março de 

2020; 

3. Considerando que a utilização de equipamentos de proteção individual, como 

toucas, luvas e máscaras são de extrema importância na proteção contra a 

disseminação do vírus. Entretanto, a exacerbada procura por estes materiais, 

em especial as máscaras, dada a pandemia do COVID- 19, vêm causando 

um desabastecimento deste material no comércio, ou, ainda, um 

superfaturamento dos preços; 

4. Considerando que o art. 4o da Lei no 13.979, de 2020 dispõe que fica 

dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus; 

5. Considerando as disposições contidas no Decreto no 002, de 18 de março de 

2020, que decretou Estado de Emergência em âmbito municipal; 

6. O processo de Chamamento Público para a seleção de pessoas físicas e 

jurídicas para o fornecimento que possam produzir Máscaras de Proteção em 

tecido, dentro das políticas públicas criadas pela Prefeitura Municipal de São 

João da Ponta no combate a pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), 

vem nesse momento atender a duas situações básicas: 
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a) A primeira é que este vírus é 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. 

b) O presente Chamamento Público visa contratar pessoas físicas e/ou jurídicas, 

no intuito de auxiliar os esforços que a Prefeitura Municipal tem promovido, 

com ações que buscam minimizar o sofrimento das camadas mais afetadas 

economicamente, pela diminuição das atividades comerciais causada pela 

Pandemia do Covid-19. O Chamamento deve contemplar costureiros(as) em 

toda a Cidade, e, ainda, microempresas do setor de confecção, localizadas no 

município, e, dessa forma, estará fomentando o setor de confecção local, 

assim como estimulará uma melhora na produção e oferta do serviço, 

tendente a influenciar positivamente a economia e minorar os impactos da 

pandemia do coronavírus, notadamente junto aos pequenos empreendedores 

e profissionais autônomos. 

 

7. ANTE O EXPOSTO, trata-se de medida emergencial e necessária para 

complementar as ações de combate e prevenção à disseminação do COVID-

19 na circunscrição do Município de São João da Ponta. 

 

Respeitosamente, 

 
São João da Ponta, 28 de abril de 2020. 

 
 

Secretária Municipal de Saúde 
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