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OFÍCIO CIRCULAR Nº 044/PRESIDÊNCIA/2020 

Cuiabá-MT, 22 de julho de 2020.  

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a),  

 

 

A ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - AMM, 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ sob o nº 00.234.260/0001-21, com sede na 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.920, Centro 

Político Administrativo Cuiabá-MT, neste ato representado por 

seu Presidente Senhor NEURILAN FRAGA, cumprimentando- o 

cordialmente vem a emérita presença de Vossa Excelência 

recomendar o que se segue. 

 

Como é do conhecimento de todo agente político, é 

imprescindível que os municípios fundamentem suas decisões e 

procedimentos na legislação que rege a administração pública. 

Neste período de pandemia, essa conduta se torna ainda mais 

relevante, considerando todas as transformações que a crise 

emergencial em saúde trouxe para a nossa realidade diária.  

  

Nesse contexto, e baseado em recomendações dos 

principais órgãos de controle externo de Mato Grosso, 

reiteramos que as prefeituras adotem duas medidas 

que poderão auxiliar os prefeitos neste momento 

desafiador: o trabalho em parceria com a  
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Controladoria Interna e a pesquisa em sites especializados que 

possuem preços referenciais em compras públicas.  

 

A Controladoria Interna tem a missão de subsidiar 

os gestores com informações visando resguardar o interesse 

público. Sendo assim, poderá atuar como uma importante aliada 

dos prefeitos na busca por soluções eficientes, além de 

contribuir com um trabalho preventivo.  

 

Da mesma forma, a consulta a sites referenciais em 

compras públicas irá garantir maior assertividade, 

transparência e segurança nos processos de aquisição das 

prefeituras, principalmente neste período em que há sobrepreço 

em insumos e medicamentos utilizados no combate à Covid-19. 

Para esta finalidade, podem ser consultados os preços 

referencias nos sites do Ministério da Saúde, Tribunais de 

Contas do Estado e da União, Controladoria Geral da União-CGU, 

entre outros.  

 

Esses procedimentos foram recomendados durante 

reunião por videoconferência, realizada neste mês pela AMM, 

com a participação de prefeitos e representantes do Ministério 

Público Federal - MPF, Ministério Público Estadual -MPE, 

Tribunal de Contas de Mato Grosso - TCE, Ministério Público de 

Contas - MPC e Controladoria-Geral da União – CGU. 

 

Ambas as recomendações visam auxiliar 

no trabalho preventivo, com o objetivo de evitar 
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erros e irregularidades nos processos de aquisição e 

contratação pelo poder público municipal. 

 

Conforme o relato de muitos dos Senhores(as), uma 

das principais preocupações nesta pandemia é com relação ao 

sobrepreço dos insumos e medicamentos.  A aflição se 

justifica, pois a situação emergencial em saúde tem provocado 

oscilações dos preços e escassez de produtos, que 

consequentemente acabam ficando mais caros. 

 

Certos de contarmos com Vossa atenção as nossas 

ponderações. Reiteramos nosso compromisso de juntos e em 

regime de colaboração conseguiremos vencer essa guerra contra 

a pandemia que assola o mundo todo.  

 

Saudações Municipalista, 

 

 

 

                     Neurilan Fraga 

                   Presidente da AMM 
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