PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020 – FMST-SEMSA
/PMT
Nº do Processo: 090.009.062/2020– CPL/SEMSA - PMT. Com base na
excepcionalidade legal prevista no Art. 4º da Lei Federal n° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de urgência e emergência
da saúde pública e da importância internacional do Coronavirus, com fulcro
na MP 926, de 20 de março de 2020, subsidiadas pelo Art. 6° do Decreto
Municipal nº 051, de 19 de março de 2020; e pelo inciso IV, do Art. 24 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público o extrato de justificativa de
Dispensa de Licitação – Chamamento Público nº 001/2020. OBJETO:
Contratação de pessoa física ou jurídica através de chamamento público,
conforme edital 001/2020 – SEMSA/PMT, para confecção de máscaras em
tecido e aventais de procedimento para subsidiar as ações de enfrentamento
ao COVID – 19. JUSTIFICATIVA: Contratação de pessoa física e/ou jurídica,
através de processo de credenciamento do Projeto “Menos é Máis” junto à
secretaria municipal de saúde de Tartarugalzinho, destinado a aquisição da
produção de máscaras de tecido e aventais de procedimento (de acordo com
as orientações da Organização Mundial De Saúde - OMS) por costureiros
(as) e/ou microempreendedores individuais – MEIS, com residência ou sede
no município de Tartarugalzinho, a serem distribuídas para uso pela
população em situação de vulnerabilidade social e econômica e entre os
servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos municipais da
administração direta e indireta, com fins à contenção do contágio através do
COVID – 19, visando fomentar os autônomos da categoria de costureiros e
microempreendedores individuais que tenham sofrido impacto em virtude das
medidas tomadas para mitigação do vírus, como o isolamento social e o
fechamento de estabelecimentos comerciais.
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