
EDITAL	ESPECIAL	DE	HABILITAÇÃO	PARA	PRODUÇÃO	DE	MÁSCARAS	ARTESANAIS	

	

1. DO	OBJETO	

A	Secretaria	de	Desenvolvimento	Rural	(SDR),	em	parceria	com	a	Secretaria	de	Planejamento	
(SEPLAN)	 e	 com	 a	 Secretaria	 de	 Desenvolvimento	 Econômico	 (SDE),	 reúnem	 esforços	 para	
através	 da	 Companhia	 de	 Desenvolvimento	 e	 Ação	 Regional	 (CAR),	 abrir	 processo	 para	
habilitação	de	Associações,	Cooperativas,	Microempresas	e	Empresas,	instaladas	no	estado	da	
Bahia,	 para	 produção	 emergencial	 de	máscaras	 artesanais	 a	 serem	 destinadas	 a	 pessoas	 de	
vulnerabilidade	social	e	econômica	e	funcionários	públicos,	com	fins	de	promover	a	contenção	
do	contágio	do	Novo	Coronavírus	(COVID-19).		

2. DA	CONTEXTUALIZAÇÃO	

As	 restrições	 ao	 convívio	 social	 têm	 sido	 amplamente	 orientadas	 e	 divulgadas	 pelos	 órgãos	
públicos	das	 três	esferas	de	governo	através	de	Leis,	Decretos,	 Instruções	Normativas,	entre	
outros	instrumentos	reguladores,	desde	o	princípio	da	expansão	da	COVID	19	no	Brasil.		

Na	última	semana	do	mês	de	março	e	esta	primeira	semana	do	mês	de	abril,	ganhou	destaque	
a	recomendação	das	autoridades	nacionais	e	estaduais,	para	o	uso	das	máscaras	artesanais	ou	
caseiras	em	grande	escala	pela	população,	enquanto	medida	eficiente	de	refrear	a	disseminação	
do	vírus,	haja	visto	que	não	apenas	pelos	excelentes	resultados	apresentados	em	países	como	
Coreia	 do	 Sul,	 Taiwan,	 Singapura	 e	Mongólia,	mas	 sobretudo	 pela	 constatada	 contenção	 da	
proliferação	do	vírus	a	partir	de	pessoas	assintomáticas	ou	oligosintomáticas.	

No	caso	especial	da	Bahia,	o	Comitê	Estadual	de	Emergências	à	Saúde	Pública	(COE),	publicou	
em	31	de	março	de	2020,	a	Nota	Técnica	No.	42,	onde	recomenda	explicitamente	a	utilização	
das	máscaras	artesanais	pela	população	em	geral	para	a	conter	a	disseminação	da	doença.		

Preocupadas	com	as	populações	mais	vulneráveis	e	carentes	que	não	possuem	condições	de	
comprar	ou	fazer	uma	ou	mais	máscaras	para	utilização	permanente	ao	sair	do	recomendado	
isolamento	em	casa	enquanto	durar	a	crise,	as	três	secretarias	de	Estado	(SDR,	SEPLAN	e	SDE)	
resolveram	auxiliar	 a	 Secretaria	Estadual	de	Saúde	 (SESAB),	para	que	esta	última	 tenha	uma	
preocupação	a	menos	já	que	precisa	incansavelmente	se	ocupar	da	compra	deste	e	de	outros	
Equipamento	de	Proteção	Individual	(EPI)	para	os	profissionais	de	saúde,	não	obstante	ainda	a	
grande	dedicação	para	a	estruturação	dos	serviços	na	rede	hospitalar	para	receber	o	crescente	
número	de	pacientes	que	precisarão	de	internação	por	conta	da	pandemia.	

Por	 atuar	 como	 Empresa	 Pública	 de	 alta	 inserção	 no	 interior	 do	 Estado,	 as	 três	 secretarias	
resolveram	convocar	a	CAR	para	habilitar	as	instituições	interessadas	e	efetivar,	com	parte	delas,	
alguns	contratos	para	a	confecção	dessas	máscaras	artesanais	e,	ao	mesmo	tempo,	indicar	as	
instituições	habilitadas	para	Prefeituras,	Consórcios	Públicos	e	Organizadores	Locais	e	Regionais	
de	campanhas	de	uso	desse	EPI.	

Conta	ainda	a	favor	da	CAR,	o	fato	da	Empresa	ter	apoiado	no	passado	recente,	a	implantação	
de	dezenas	de	“Grupos	de	Corte	e	Costura”	em	praticamente	todos	os	Territórios	de	Identidade	
da	 Bahia.	 Esses	 Grupos,	 constituídos	 sob	 o	 formato	 jurídico	 de	 Associação	 ou	 Cooperativa,	
normalmente	 constituídas	 por	 mulheres	 rurais,	 não	 apenas	 receberam	 recursos	 para	 a	
construção	de	galpões	e	aquisição	de	máquinas	de	costura,	como	também,	em	parceria	com	o	



Instituto	Mauá,	foram	beneficiadas	com	cursos	de	capacitação	para	produção	de	confecções	em	
geral.										

3. DA	PARTICIPAÇÃO	

Poderão	participar	da	presente	habilitação,	apenas	Pessoas	Jurídicas	constituídas	sob	a	forma	
de	 Associação	 Civil,	 Cooperativa,	 Microempresa	 ou	 Empresa,	 que	 tenham	 condições	 de	
confeccionar	 as	máscaras	 artesanais	 em	 tecido	 ou	 TNT	 com	 alça	 de	 elástico,	 em	 condições	
higiênico	sanitárias	adequadas	e	que	possuam	máquinas	de	costura	próprias	em	boas	condições	
de	uso.	A	instituição	terá	que	ter	condições	de	emitir	Notas	Fiscais	para	o	governo,	dispondo	de	
CNAE	no	CPNPJ	voltado	para	área	de	confecção,	podendo	ser	de	fabricação	de	produtos	têxteis,	
ou	 fabricação	de	tecidos	especiais,	 inclusive	artefatos,	ou	 fabricação	de	produtos	têxteis	não	
especificados,	ou	ainda	assemelhados	que	não	esteja	em	confronto	com	a	legislação	vigente.	

4. DOS	SERVIÇOS	HABILITADOS	

As	instituições	habilitadas	comporão	o	quadro	de	credenciadas	da	CAR	para	efeito	da	prestação	
emergencial	 de	 serviços	 para	 a	 confecção	 de	 máscaras	 artesanais,	 a	 partir	 das	 seguintes	
possibilidades:	

4.1. Contratação	direta	por	dispensa	de	licitação	da	CAR	ou	de	qualquer	outro	órgão	público	
do	Estado	da	Bahia	que	manifeste	interesse;	
	

4.2. Contratação	 de	 Prefeituras	 Municipais	 e	 ou	 Consórcios	 Públicos,	 mediante	 seus	
instrumentos	 próprios	 de	 aquisições,	 exercendo	 o	 Estado	 o	 papel	 de	 apresentar	 os	
potenciais	fabricantes	locais/regionais;		
	

4.3. Indicação	a	organizadores	de	campanhas	de	uso	de	máscaras,	tais	como	Empresários,	
Artistas,	Clubes	e	Organizações	Sociais.	

Haverá,	conforme	o	caso,	várias	situações	a	serem	gerenciadas	a	partir	da	habilitação,	das	quais	
podem	ser	citadas,	razão	pela	qual	está	habilitação	não	tratará	de	valores	a	serem	pagos:	

i) A	confecção	das	máscaras	de	tecido,	com	todos	os	custos	assumidos	pela	Instituição	
habilitada;	
	

ii) A	confecção	das	máscaras	em	tecido	de	TNT,	com	todos	os	custos	assumidos	pela	
Instituição	habilitada;	
	

iii) A	confecção	das	máscaras	em	tecido,	com	os	custos	parcialmente	assumidos	pela	
Instituição	habilitada	(tecido	ou	elástico,	por	exemplo);	
	

iv) A	confecção	das	máscaras	em	tecido	de	TNT,	com	os	custos	parcialmente	assumidos	
pela	Instituição	habilitada	(tecido	ou	elástico,	por	exemplo);	

	
v) A	confecção	das	máscaras	em	tecido,	com	todos	os	custos	dos	insumos	assumidos	

pelo	Contratante;	
	



vi) A	confecção	de	máscaras,	em	tecido	de	TNT,	algodão	ou	outro	material	 indicado,	
com	esterilização	e	protocolo	de	produção	dentro	dos	padrões	exigidos	pela	SESAB,	
destinadas	 ao	 uso	 de	 profissionais	 da	 saúde	 em	 contato	 permanente	 com	
acometidos	pela	COVID	19.	
	

5. DA	DOCUMENTAÇÃO	EXIGIDA	

Para	esta	fase	de	habilitação,	não	será	exigido	nenhum	documento,	mas	para	a	contratação	dos	
serviços,	em	qualquer	modalidade,	haverá	exigência	conforme	o	requisito	de	cada	Contratante,	
observando,	contudo,	a	situação	de	emergência/calamidade	pública.	

6. DAS	INSCRIÇÕES	

As	 inscrições	 deverão	 ser	 feitas	 “on	 line”	 no	 sítio	 da	 CAR	 na	 Internet,	 disponível	 em	
http://carweb.ba.gov.br/editais/editalespecialcovid19	,	até	as	23:59	horas	do	dia	10	de	Abril	de	
2020,	 com	 o	 preenchimento	 obrigatório	 de	 todos	 os	 campos	 até	 a	 conclusão,	 com	 o	
recebimento	da	mensagem	“habilitação	realizada	com	sucesso	sob	o	número	xxx”.	

7. DAS	ETAPAS	SUBSEQUENTES	

De	 posse	 da	 habilitação	 e	 conhecendo	 a	 rede	 de	 potenciais	 fornecedores/prestadores	 de	
serviços,	 a	 primeira	 providencia	 será	 a	 apresentação	 espacializada/territorializada	 das	
instituições	habilitadas	para	as	Prefeituras	Municipais	e	Consórcios	Públicos	próximos,	com	as	
suas	 respectivas	 capacidades	 produtivas	 e	 dados	 cadastrados,	 principalmente	 contato	
comercial.	

De	forma	complementar,	as	Secretarias	envolvidas	(SDR,	SEPLAN	e	SDE),	evidarão	esforços	para	
estimular	arranjos	locais	de	contratação	dos	serviços,	doação	de	insumos,	entre	outros,	para	se	
somar	 aos	 esforços	 feitos	 pelos	 gestores	 públicos	 dos	municípios	 e	 consórcios,	mobilizando	
também	na	medida	do	possível,	grupos	empresariais	de	diferentes	portes.				

O	Estado,	primeiramente	a	CAR,	mas	depois	também	outros	Órgãos,	efetivarão	contratos	com	
a	rede	de	instituições	habilitadas,	conforme	a	disponibilidade	orçamentária	e	financeira	de	cada	
demandante.		

							SALVADOR-BAHIA,	08	DE	ABRIL	DE	2020	

PARA	SE	INSCREVER	http://carweb.ba.gov.br/editais/editalespecialcovid19	

	


