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CIRCULAR Nº 75/20 

DATA: 03-06-2020 

 

 

Assunto: LUVAS – Pedido de Informação para consumos (médios) de 6 meses 

 

Exmo.(ª) Senhor(a) Provedor(a) 

 

Como consequência da pandemia do COVID-19, o consumo de EPI´s, por parte das 

Misericórdias, tem sofrido um aumento muito significativo, com um grande impacto nos 

custos de funcionamento das diferentes respostas sociais e de saúde. Acresce, que aos 

respetivos preços de compra que têm acompanhado, de uma forma desproporcional, o 

aumento da procura, determinados produtos já começam a escassear. Atenta, a União das 

Misericórdias Portuguesas, na tentativa de poder minorar o impacto negativo, está a 

articular, com a Santa Casa da Misericórdia de Macau, procedimentos para uma eventual 

aquisição de luvas nitrilo, na China. 

  

A UMP está a aguardar informações quanto ao preço final, quantidades mínimas, 

transporte e prazos de entrega. Sendo que o último preço, meramente indicativo, é de 

5,00€/caixa de 100 unidades, não incluindo os custos de transporte e o IVA.   

  

Assim, e considerando um período de consumos de 6 meses, caso a Misericórdia pretenda 

fazer uma encomenda, agradecemos informação sobre a quantidade de luvas que pretende 

adquirir, preenchendo, para o efeito, o questionário através do link abaixo, 

impreterivelmente até às 12H00 de 5 de junho (próxima 6ª feira). 

 

https://forms.gle/wWrA69aHXeWaZKno7 

  

Caso a UMP, por via da resposta ao inquérito, possa fazer uma encomenda com uma 

quantidade mínima que justifique a aquisição deste material, será necessário proceder, 

antecipadamente, ao pagamento da mercadoria à União das Misericórdias Portuguesas, 

de forma a ser efetuado um só pagamento ao fornecedor. Desta vez, salientamos, que será 

a UMP a proceder à emissão da respetiva fatura/recibo, de acordo com a encomenda de 

cada Misericórdia. 

  

Permita-nos alertar V. Exa. que, independentemente de a UMP estar a negociar o 

fornecimento, por uma questão de segurança e até se confirmar a encomenda, a 

Misericórdia deverá manter os procedimentos habituais com os seus fornecedores de 

EPI’s. 

 

 

 

https://forms.gle/wWrA69aHXeWaZKno7
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Quando o processo de consulta/negociação estiver concluído, dar-se-á conhecimento do 

mesmo. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Membro do Secretariado Nacional 

Humberto Carneiro 


