
 

 
 

CIRCULAR Nº 90/20 

 

DATA: 27-07-2020 

 

 

 

ASSUNTO: LUVAS NITRILO - PLASFER – Indústria e Comércio, LDA 

 
 

 

                            Exmo.(ª) Senhor(a) Provedor(a) 

 

No seguimento da n/ Circular nº 75/2020, de 4 de junho, p.p., e considerando que as 

condições de aquisição e transporte, relativamente à encomenda da UMP deste material 

à China, sofreram alterações adversas para as nossas Instituições, a UMP foi 

desenvolvendo negociações com várias empresas, das quais se destacou a PLASFER – 

Indústria e Comércio, LDA, não só pela relação preço/qualidade, mas também pelas 

condições de pagamento e entrega.  

  

Valor unitário da caixa de 100 unidades - 9,08€ (EPI isentos de IVA)  

Transporte: incluído 

Prazo de entrega: 15 dias úteis, após pagamento efectuado por todas as Misericórdias, 

para se poder confirmar a encomenda.  

A empresa facturará directamente à Santa Casa da Misericórdia (necessário enviar os 

dados de facturação) e entregará a mercadoria, directamente, na morada que as 

Misericórdias indicarem, no email referente à encomenda. 

  

Na Circular acima referida, foi solicitado às Misericórdias que indicassem o número 

necessário de caixas de Luvas de Nitrilo, para um período de 6 meses. 

Neste momento, a UMP conseguiu que a encomenda global possa variar entre 20 000 a 

100 000 caixas (2M a 10M de luvas). 

Caso as quantidades pretendidas pelas Misericórdias ultrapassem o limite máximo de 100 

000 caixas, poderá haver necessidade de se fazer o rateio pelas Misericórdias, para se 

poder dar seguimento à encomenda.  

   

Assim:  

 

 Para as Santas Casas que responderam ao questionário, e face aos valores e 

condições agora apresentadas, muito agradecemos a análise e confirmação das 

quantidades agora pretendidas (caixas de 100 luvas), indicando as 

quantidades de caixas, por tamanhos S, M e L; 

 

 Relativamente às Santas Casas que, até ao momento, não procederam a qualquer 

informação, e no caso de ser agora necessário adquirir este EPI (luvas de nitrilo), 

muito agradecemos que nos indiquem as quantidades pretendidas (número de 

caixas por tamanho S, M e L).  

 

https://backoffice.ump.pt/files/files/Circular%20n_%C2%BA%2075-2020.pdf


 

 

 

 

 

 

  

Sendo imprescindível enviar, com urgência, ao fornecedor, a lista das quantidades que as 

Misericórdias estão interessadas em adquirir, solicita-se que seja preenchido o respetivo 

inquérito, impreterivelmente até às 12H00, de 29 de julho (próxima 4ª feira). 

  

Link: https://forms.gle/s9qikZWSjYfnfCNz8  

 

Porque a situação exige pagamento total e antecipado, e de forma a agilizar o processo, 

o mesmo deverá ser efetuado diretamente à UMP que, por sua vez, procederá a uma 

só transferência para a PLASFER – Indústria e Comércio, LDA. 

  

Para o efeito, os dados bancários para transferência são os seguintes:  

IBAN: PT50 0007 0000 0030 8680 3852 3 

  

Mais solicitamos que o comprovativo de transferência seja enviado para o GMS, e-mail 

gms@ump.pt, de forma a, rapidamente, podermos identificar os pagamentos.  

  

Para qualquer esclarecimento adicional, por favor, entrar em contato com Linda Marques, 

através do endereço de e-mail do GMS ou tel. 229 416 888 

 
 

 

O Membro do Secretariado Nacional da UMP 

 

Humberto Carneiro 

 

https://forms.gle/s9qikZWSjYfnfCNz8
mailto:gms@ump.pt

