
 

 

DESPACHO 

 

Pouso Alegre, 22 de abril de 2020. 

 

CONSIDERANDO os indícios de elevação de preços de forma injustificada pela empresa 
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS – EIRELI, descritos na Nota 
Fiscal nr. 12 de 19/03/2020. 

 
CONSIDERANDO a urgência do município em adquirir máscaras cirúrgicas para o 
enfrentamento da pandemia COVID 19, notadamente como equipamento de proteção 
individual aos profissionais de saúde.  
 
CONSIDERANDO que o município deseja cumprir suas obrigações, realizando o 
pagamento pela aquisição do material adquirido, por valores justos. 
 
CONSIDERANDO que o credor ao ser questionado pelo preço elevado por meio do ofício 
533/2020 de 03/04/2020, não concorda com alterações no preço. 
 
CONSIDERANDO a possibilidade de Depósito em Consignação previsto no artigo 539 do 
Código de Processo Civil, e regulamentada pela Resolução 2814 do Banco Central do Brasil. 
 

CONSIDERANDO que o produto foi recebido e está em conformidade com o que foi 
solicitado e na quantidade requerida. 
 
CONSIDERANDO que na mesma ocasião da compra,  o Governo Federal por meio do 
Contrato Administrativo 53/2020, adquiriu produto idêntico por R$0,96 da empresa BRT 
MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. 
 
Autorizo a liquidação do empenho 2138, pelo valor de R$ R$ 61.488,00 (Sessenta e um 
mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), relativo à Nota Fiscal nr. 12 que foi emitida no 
valor de R$ 384.300,00, referente à 64.050 máscaras cirúrgicas triplas. 
O valor autorizado será destinado exclusivamente para depósito em consignação no 
Banco do Brasil. 
O valor de R$ R$ 61.488,00 (Sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), teve 
por base o preço de R$ 0,96 (noventa e seis centavos) por máscara (64.050 x R$ 0,96). 
Na Nota Fiscal o valor unitário é de R$ 6,00 por máscara. 
 
 
 



 

 

Caso o depósito seja recusado pelo credor, a liquidação deverá ser anulada, 
restabelecendo a situação anterior, para fins contábeis, orçamentários e financeiros. 
 
Ainda no caso de recusa, encaminhar à Procuradoria Geral do Município para as 
providências necessárias no âmbito judicial. 
 

 

 

Júlio César da Silva Tavares 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
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