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1 INTRODUÇÃO

Trata-se o presente expediente da apresentação dos resultados do trabalho de auditoria realizado

conforme  os  preceitos  contidos  na  Ordem  de  Serviço  n.  016/2020/AUDIN-UNILA e  em

atendimento ao inciso II do Art. 74 da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao

Sistema  de  Controle  Interno,  do  qual  esta  Auditoria  Interna  –  AUDIN  é  parte  integrante:

“comprovar  a  legalidade,  avaliar  os  resultados,  quanto  à  eficácia  e  eficiência,  da  gestão

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Federal”.

A referida Ordem de Serviço consiste no presente trabalho de auditoria das dispensas de licitações

que  a  Universidade  Federal  da  Integração  Latino  Americana  –  UNILA realizou  nas  seguintes

aquisições em 2020: de insumos para fabricação de álcool desinfetante na Unila e também para

aquisição de kits para a realização de testes de diagnósticos de coronavírus. O presente documento

tem foco na análise da aderência às normativas criadas especialmente para o período de quarentena

realizada a partir de legislação específica para o período da pandemia, o decreto-lei 13.979/2020,

decretado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República.

2 ESCOPO

Análise da aderência das dispensas de licitação, no âmbito da Unila, realizadas a partir de legislação

específica para o período da pandemia.
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3 AMOSTRA

Conforme Ordem de serviço 16/2020/AUDIN, foram analisadas as aquisições de insumos para a

fabricação de álcool gel e de kits de testes para diagnósticos de coronavírus, realizadas por meio de

dispensa de licitação, conforme o decreto 13.979/2020:

N° Processo Fornecedor Descrição do

Objeto

Justificativa da Necessidade Valor

(R$)

23422.004532/

2020-83

Promega  

Biotecnologi

a  do  Brasil

Ltda.

Aquisição  de  insu-
mos (Álcool 99, Pe-
róxido 3%, Glicerol)
para  fabricação  de
álcool  desinfectante
na UNILA.

“Que a UNILA conta com o pes-
soal capacitado e habilitado para
a produção do álcool desinfetan-
te 80% conforme formulação da
OMS;
Que a UNILA conta com a infra-
estrutura  suficiente  para  produ-
ção de este álcool;
A situação de necessidade frente
ao combate do vírus responsável
pela COVID-19;
A manifestação da Secretaria da
Saúde de uma demanda estimada
de  álcool  para  desinfecção  de
3000 litros em 60 dias;
A liberação por parte da vigilân-
cia  sanitária  conforme  histórico
de e-mail abaixo para fabricação
do álcool desinfetante;
A doação de embalagens e pro-
messa de doação de mais emba-
lagens por parte da empresa In-
nova Agro para este fim;
a abertura de processo para com-
pra  de  insumos a  fim de  poder
fazer uma produção inicial deste
álcool  desinfetante  em  volume
mínimo  inicial  entre  os  100  e
200  litros  será  importante  para
atender as demandas do municí-
pio.” (DOD)

97.740,00

23422.003873/ PR  Labor Aquisição  Kits  de “Após a  implantação de um la- 35.936,80
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2020-28 com.  de
produtos  e
Equipamento
s  para
Laboratórios
Ltda.

testes  diagnósticos
para o novo
Coronavírus.

boratório de diagnóstico por bio-
logia molecular  em parceria en-
tre a Unila e a Fundação Munici-
pal  de  saúde,  necessitamos  ad-
quirir os kits para realização do
exames de detecção do novo cor-
na vírus.” (DOD)

Total do valor analisado: R$ 133.676,00

4. INFORMAÇÃO:

No dia 11 de março de 2020, por meio da Portaria nº 95/2020/GR, foi criado pelo Reitor da UNILA

o Comitê Institucional de Enfrentamento ao COVID19 – CIEC, com o objetivo da verificação dos

avanços da doença do coronavírus (COVID19), a proposição de ações e o acompanhamento da

aplicação  de  protocolos  de  enfrentamentos,  auxiliando  na  contenção  dos  casos  da  doença  na

universidade.

Por meio da Portaria nº 96/2020/GR, também foi decidida a suspensão das aulas de Graduação e

Pós-Graduação no âmbito dos cursos e programas da UNILA, durante 14 (catorze) dias contando a

partir de 17 de março de 2020 - período que foi prorrogado pelo tempo necessário.

Desta forma, a cidade de Foz do Iguaçu entrou em um período no qual medidas emergenciais foram

recomendadas e divulgadas, por meio de campanhas governamentais, para evitar a propagação do

COVID19. 

Diante de todos estes acontecimentos, a Unila se manifestou como parte integrante da comunidade e

tomou  frente  da  fabricação  de  álcool  gel,  assim  como  da  aquisição  de  kits  para  testes  de

diagnósticos de coronavírus com o objetivo de doação para a Secretaria Municipal de Saúde de Foz

do Iguaçu.

Neste cenário, têm-se os processos ora analisados. A presente auditoria foi realizada por meio da

análise dos documentos inseridos no processo, presentes no sistema da Unila, o Sistema Integrado

de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC. 

4.1 PROCESSO 23422.003873/2020-28.

Em 27 de  março  de  2020,  a  Secretaria  de  Apoio  Científico  e  Tecnológico  –  SACT,  juntou  o

Documento de Oficialização de Demanda – DOD (Doc. 01: Fl. 02) para aquisição de Aquisição de
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insumos (Álcool 99, Peróxido 3%, Glicerol) para fabricação de álcool desinfectante na UNILA,

com o objetivo de doação à Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu.

Segundo o item 9.4.12 do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2019-2023 da Unila, a

SACT é o órgão responsável pelo atendimento às demandas de infraestrutura de base científica e

tecnológica da Universidade, principalmente, em relação aos laboratórios de ensino e pesquisa.

Foi  anexado  aos  autos  o  Projeto  Institucional  da  Unila  de  enfrentamento  à  COVID19,  pelo

GTUNILA1 – Álcool C19: “Produção de álcool glicerinado 80% na Unila conforme formulação da

Organização  Mundial  de  Saúde  –  OMS”  (Doc.  03:  Fl.  06/14),  em conformidade  com a  Nota

Técnica 01/2020, quarta diretoria, da ANVISA, de abril de 2020 e consta a seguinte justificativa

para a produção almejada (Doc. 03: Fl. 10):

3. Justificativa

A presente  proposta  se  justifica  na  necessidade  que  existe  de  álcool  desinfetante  no

Sistema Único de Saúde e outras entidades, assim como em setores da população que

possam ser atendidas através do SUS. 

Como no Projeto citado também consta justificativa no Documento de Oficialização de Demanda

(Doc. 01: Fl. 02):

“Conforme definido no GTUNILA 1 - Álcool C19, e considerando:

1. Que a UNILA conta com o pessoal capacitado e habilitado para a produção do álcool

desinfetante 80% conforme formulação da OMS;

2. Que a UNILA conta com a infraestrutura suficiente para produção de este álcool;

3. A situação de necessidade frente ao combate do vírus responsável pela COVID-19;

4.  A manifestação da Secretaria  da Saúde de  uma demanda estimada de  álcool  para

desinfecção de 3000 litros em 60 dias;

5. A liberação por parte da vigilância sanitária conforme histórico de e-mail abaixo para

fabricação do álcool desinfetante;

6.  A doação de embalagens e  promessa de doação de mais  embalagens por parte  da

empresa Innova Agro para este fim;
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a abertura de processo para compra de insumos a fim de poder fazer uma produção inicial

deste  álcool  desinfetante  em  volume  mínimo  inicial  entre  os  100  e  200  litros  será

importante para atender as demandas do município.” 

Ainda  neste mesmo documento foi determinado o seguinte resultado pretendido com a aquisição:

4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS PELA CONTRATAÇÃO

Produção de álcool para atender as demandas do município de Foz do Iguaçu.

O Grupo de Trabalho – GT Ação 1 foi criado para ações de enfrentamento ao COVID19 conforme

Portaria 185/2020/GR/UNILA, em especial, a produção de álcool gel:

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA,

no uso das atribuições legais,  em observância ao disposto na Lei  nº  13.979, de 6 de

fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo

surto de 2019; no Art. 6° do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, e no Art. 36 do

Decreto nº 9.191 de 1º de novembro de 2017; considerando o que consta no processo n°

23422.005911/2020-98; RESOLVE:

 Art. 1º Criar o Grupo de Trabalho responsável pelo planejamento, desenvolvimento e

acompanhamento da Ação 1 – "GT Ação 1" de enfrentamento à covid-19 no âmbito da

Universidade Federal da Integração Latino-Americana – Unila. Parágrafo único. A ação

de que trata o caput refere-se à produção de álcool glicerinado 80% (oitenta por cento),

conforme a formulação recomendada pela Organização Mundial da Saúde – OMS.(...)

Art. 4° O grupo de trabalho terá por atribuições: I – Realizar o planejamento do processo

de  produção  de  álcool  glicerinado  80%  (oitenta  por  cento),  conforme  a  formulação

recomendada pela Organização Mundial da Saúde – OMS; II – Implementar o processo

de produção de álcool glicerinado 80%; e III – Estabelecer os procedimentos de logísticas

de recepção de doações de insumos, materiais  necessários para a produção do álcool

glicerinado e o armazenamento da produção.
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Para contratações de serviços e aquisições, a Administração Pública o faz por meio da regra geral de

licitação, regulamentada na Lei 8.666/93. Para a concretização de licitações, é necessário seguir

suas previstas fases,  o que implica em planejamento.  O objetivo do planejamento é alcançar o

melhor  preço/técnica,  por  meio  de  pesquisa  de  mercado  e  a  participação  de  concorrentes  no

certame, cumprindo os requisitos desta lei.

Porém, aqui o objeto de análise trata-se de situação extraordinária, uma pandemia declarada em 11

de  março  pela  OMS  e  que,  à  data  deste  relatório,  ainda  é  realidade.  Para  esta  condição

extraordinária,  o  governo  brasileiro  criou  legislação  específica  para  amparar  a  emergência  da

situação da saúde pública, o decreto 13.979/2020. 

Conforme o art. 4º desta norma legal, a obrigação de licitação para aquisições de bens destinados ao

enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do

coronavírus foi considerada como dispensável.

“LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe  sobre  as  medidas  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da

emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do  coronavírus

responsável pelo surto de 2019.

§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia,

e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 

 § 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se

apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus.

§  2º  Todas  as  contratações  ou  aquisições  realizadas  com  fulcro  nesta  Lei  serão

imediatamente  disponibilizadas  em  sítio  oficial  específico  na  rede  mundial  de

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
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computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º

do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número

de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo

processo de contratação ou aquisição.

§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e

insumos  de  empresas  que  estejam  com  inidoneidade  declarada  ou  com  o  direito  de

participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar,

comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido;

Art.  4º-B  Nas  dispensas  de  licitação  decorrentes  do  disposto  nesta  Lei,  presumem-se

atendidas as condições de:

I – ocorrência de situação de emergência;

II – necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

III  –  existência  de  risco  a  segurança  de  pessoas,  obras,  prestação  de  serviços,

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e

IV  –  limitação  da  contratação  à  parcela  necessária  ao  atendimento  da  situação  de

emergência. 

Art. 4º-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento

da  emergência  de  que  trata  esta  Lei,  não  será  exigida  a  elaboração  de  estudos

preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.

Art. 4º-E nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao

enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo

de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.

§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o

caput conterá:

I – declaração do objeto;

II – fundamentação simplificada da contratação;

III – descrição resumida da solução apresentada

IV – requisitos da contratação;

 V – critérios de medição e pagamento;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
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 VI – estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâme-

tros:

a) Portal de Compras do Governo Federal;

b) Pesquisa publicada em mídia especializada;

 c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo

d) contratações similares de outros entes públicos; ou

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; 

VII – adequação orçamentária.

§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada

a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.”

Segundo a leitura dos dispositivos acima, é possível a dispensa de licitação, com fim específico do

enfrentamento da situação emergencial da saúde pública brasileira decorrente do COVID19, desde

que preenchidos os requisitos exigidos.

Foi então anexado o Projeto Básico (Docs. 17 e 36: Fls. 60 e 129) tendo como objeto: “Aquisição

de álcool etílico, glicerina e peróxido de hidrogênio para produção de álcool glicerinado 80% na

UNILA para distribuição/doação à Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu.”. Neste, foi

apresentado como Justificativa o item 02:

“2. JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Em dezembro de 2019, uma nova infecção começou a aparecer na China, reportada

primeiramente na cidade de Wuhan. A causa dessa infecção com sintomas semelhantes a

outras doenças,  mas com algumas particularidades,  era um novo Coronavírus (SARS-

CoV-2).  O  SARS-CoV-2  é  pertencente  à  família  Coronovidae,  um  vírus  com  RNA

encapsulado sentido positivo não-segmentado. Rapidamente, o novo Coronavírus infectou

e matou milhares de pessoas na China e, a partir de janeiro deste ano, atingiu todos os

continentes, inclusive o nosso país.

2.2. A doença causada pelo SARS-CoV-2, que logo foi denominada de COVID-19 (Doença

causada pelo Coronavírus de 2019, do inglês Coronavírus Disease 2019), induz sintomas

parecidos com outras viroses, como a própria SARS ou o Influenza (gripe). No entanto,
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uma porcentagem razoável dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 pode evoluir para

casos graves de crise respiratória e chegar a óbito. Devido ao rápido espalhamento global

da COVID-19, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 11 de março estado

de pandemia para esta infecção (MOREIRA; PINHEIRO, 2020). Desde a identificação

dos primeiros casos da Covid-19  na cidade Wuhan, província de Hubei, na China, até o

dia 4 de abril de 2020, segundo a OMS a doença já havia infectado pessoas em mais de

200 países e causado a morte de milhares de pessoas. De acordo com o Ministério da

Saúde, até o dia 6 de abril de 2020, no mundo foram confirmados 1.210.956 de COVID-19

e 67.594 óbitos com taxa de letalidade de 5,6%. No Brasil, até 6 de abril de 2020, foram

confirmados 12.056 casos de COVID-19 e 553 óbitos com taxa de letalidade de 4,6%.

2.3. Atualmente, todos os estados do Brasil registram casos da doença, mas nem todas as

regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. A região Norte, por exemplo, tem 3,7%

do  total  de  casos  do  Brasil.  Em  outra  ponta,  a  região  Sudeste  representa  o  maior

percentual,  na  ordem  de  58,1%.  A  projeção  do  Ministério  da  Saúde  (MS)  é  de

identificação de 14% do total  de  casos;  sendo assim,  cerca  de  86% das pessoas  que

estariam infectadas pelo Coronavírus não são identificadas.

2.4.  Em 18 de março de 2020, foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 em Foz do

Iguaçu.  As  medidas  precoces  tomadas  pela  Prefeitura  Municipal,  o  fechamento  de

fronteiras com o Paraguai e a Argentina e as posteriores medidas do Governo de Estado

podem ter sido determinantes para a diminuição do crescimento da curva de contagio na

cidade. Em 31 de março de 2020, foi declarado o estado de calamidade púbica em Foz do

Iguaçu  e  até  o  dia  7  de  abril  o  município  apresentava  51 casos  suspeitos,  28  casos

confirmados e nenhum óbito.

2.5.  Uma  das  medidas  mais  eficazes  para  combater  o  Coronavírus  é  lavar  as  mãos

frequentemente por 20 segundos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel.

Sob essa última alternativa citada, e considerando que a UNILA conta com o pessoal

capacitado e habilitado para a produção do álcool desinfetante 80% conforme formulação

da OMS; que a universidade conta com a infraestrutura suficiente para produção de este

álcool; a situação de necessidade frente ao combate do vírus responsável pela COVID-19;

a  manifestação  da  Secretaria  da  Saúde  de  uma  demanda  estimada  de  álcool  para
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desinfecção de 3000 litros em 60 dias; a doação de embalagens e promessa de doação de

mais embalagens por parte da empresa I. A. para este fim; e a liberação da UNILA por

parte  da  Vigilância  Sanitária  para  fabricação  do  álcool  desinfetante,  justifica-se  a

aquisição dos  insumos constantes  nesse  processo  com a  finalidade de  produção deste

álcool desinfetante para atender as demandas do município.

2.6.  Durante  a  pesquisa  de  mercado,  foram  consultados  4  fornecedores,  sendo  eles

Control Lab Com de Prod para Lab Ltda (CNPJ 05.581.789/0001-35), Labaz Científica

Ltda  (CNPJ  08.044.874/0001-52),  PR  Labor  Com  de  Prod  e  Equip  para  Lab  Ltda

(15.188.525/0001-70),  Hexis  Científica  Ltda  (53.276.010/0001-10).  Considerando  que

essas empresas possuem formas diferentes de fornecimento dos insumos (embalagens de 1

litro,  5  litros  ou  20  litros),  optou-se  pelo  menor  preço  ofertado  para  o  quantitativo

demandado em cada item. Desse modo, a melhor proposta para os itens 1, 2 e 3 foi da

empresa Control Lab Com de Prod para Lab Ltda (CNPJ 05.581.789/0001-35).”

Portanto, a motivação da aquisição foi fundamentada, além da necessidade do produto na região

para  a  doação,  no conhecimento  técnico  da Unila  em conjunto  à  estrutura  dos  laboratórios  da

Instituição, em produzir álcool desinfectante, conforme critérios da OMS. 

Consta aprovação da Vigilância Sanitária – Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu para a

fabricação do produto, com base na Nota Técnica n. 3/2020/SEI/DIRE3/ANVISA (Doc. 10: Fl. 38)

e também foi juntado no processo pesquisa de mercado (Fls. 33/37 e 40/58), que resultaram em 04

orçamentos diferentes, solicitados pela SACT para itens que foram atualizados: 

Fl. 35: “Prezados, solicito orçamente com entrega inclusa para Foz do Iguaçu- Pr para os

seguintes reagentes:

1. Álcool etílico 96% PA 2500 litros

2. Glicerina PA 44 litros

3. Peroxido de hidrogênio 35 PA 11 litros.”

Fl. 47: a Unila atualiza o orçamento:

“1. Álcool etílico 96%  GL neutro 92,8 INPM 20 lts:125 litros

2. Glicerina PA 1000 ml (glicerol):  45 litros

3. Peroxido de hidrogênio 35% PA 1000 ml: 11 litros.”
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A Planilha de Preços (Fl. 59) consolidou os orçamentos em:

“Observações da pesquisa de mercado:

Álcool

- A quantidade necessária para o item 1 (álcool etílico 96%) é de 2.500 litros;

- Dos 4 fornecedores consultados, 2 deles (Control Lab Com de Prod para Lab Ltda e

Labaz Científica Ltda) ofertam o produto em embalagem de 20 litros e 2 (PR Labor Com

de Prod e Equip para Lab Ltda e Hexis Científica Ltda) ofertam o produto em embalagens

de 5 litros;

- Considerando que os fornecedores ofertam embalagens diferentes, o valor total de cada

proposta foi dividido pela quantidade necessária (2.500 litros), o menor preço por litro é

da empresa Control Lab Com de Prod para Lab Ltda.

Glicerina

- A quantidade necessária para o item 2 (glicerina) é de 45 litros;

-  Dos 4 fornecedores consultados, 3 deles (Control Lab Com de Prod para Lab Ltda,

Labaz Científica Ltda e Hexis Científica Ltda) ofertam o produto em embalagem de 1 litro

e 1 (PR Labor Com de Prod e Equip para Lab Ltda) oferta o produto em embalagens de 5

litros;

- Considerando que os fornecedores ofertam embalagens diferentes, o valor total de cada

proposta foi dividido pela quantidade necessária (45 litros), o menor preço por litro é da

empresa Control Lab Com de Prod para Lab Ltda.

Peróxido de hidrogênio

- A quantidade necessária para o item 3 (peróxido de hidrogênio 35%) é de 11 litros;

- Dos 4 fornecedores consultados, todos eles ofertam o produto em embalagem de 1 litro;

- Dos 4 fornecedores, a melhor proposta é da empresa Control Lab Com de Prod para Lab

Ltda.”



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna

Assim, reunindo o valor total de cada orçamento anexado, temos: 

Empresa CNPJ Data proposta Validade Valor
Control  lab
controle  de
qualidade  p
laboratorios
Ltda

05.581.789/0001-35  23/04/2020 03/05/2020 R$ 18.509,00

Labaz

Cientifica

Ltda

08.044.874./0001-52 22/04/202 02  dias  ou

enquanto durar

o estoque

R$ 37.426,50

PR  Labor
com.  de
produtos  e
Equipamento
s  para
Laboratórios
Ltda.

15.188.525/0001-70 07/04/2020 27/04/2020 R$ 40.575,00

Hexis

Científica

Ltda

53.276.10/0001-10 - 08/05/2020 R$ 40.264,30

O valor mais baixo oferecido pela empresa Control Lab Controle de Qualidade p Laboratórios Ltda

chama a atenção, pois foi de quase metade dos valores oferecidos pelas outras três participantes.

Esta empresa, que apresentou a melhor proposta, ao fim, verificou-se impedida de contratar com a

União. O Decreto normativo determina que só seja permitido realizar a aquisição com empresas que

possuem impeditivos, se estas forem as únicas fornecedoras no mercado, o que não foi o caso (Doc.

20: Fls. 81/83). 

Como não era a única fornecedora dos insumos, a Unila seguiu a aquisição com a segunda melhor

proposta atualizada à época.
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Empresa CNPJ Data proposta Validade Valor
PR Labor com.
de  produtos  e
Equipamentos
para
Laboratórios
Ltda.

15.188.525/0001-70 24/03/2020 30/04/2020 R$ 35.936,80

Labaz

Cientifica

Ltda. Fl. 91

08.044.874./0001-52 28/04/202 10 dias R$ 36.064,00

Então, a Unila realizou a aquisição com a melhor proposta atualizada nessa fase da dispensa, no

valor de R$ 35.963,80. A Seção de Inexigibilidade e Dispensa – SEIDI emitiu Parecer (Doc. 23: Fl.

100/102) sobre a dispensa, a escolha do fornecedor e o preço:

In  casu,  é  justamente  essa  a  situação  fática,  conforme pontos  justificados  no  Projeto

Básico (Doc. 17), que seguem:

Ocorrência da Situação de Emergência:

“2.4 Em 18 de março de 2020, foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 em Foz do

Iguaçu.  As  medidas  precoces  tomadas  pela  Prefeitura  Municipal,  o  fechamento  de

fronteiras com o Paraguai e a Argentina e as posteriores medidas do Governo de Estado

podem ter sido determinantes para a diminuição do crescimento da curva de contagio na

cidade. Em 31 de março de 2020, foi declarado o estado de calamidade púbica em Foz do

Iguaçu  e  até  o  dia  7  de  abril  o  município  apresentava  51 casos  suspeitos,  28  casos

confirmados e nenhum óbito.”

Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência e existência de risco na

segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos

ou particulares:

“2.5.  Uma das  medidas mais  eficazes  para  combater  o  Coronavírus  é  lavar  as  mãos

frequentemente por 20 segundos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel.

Sob essa última alternativa citada, e considerando que a UNILA conta com o pessoal

capacitado e habilitado para a produção do álcool desinfetante 80% conforme formulação

da OMS; que a universidade conta com a infraestrutura suficiente para produção de este
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álcool; a situação de necessidade frente ao combate do vírus responsável pela COVID-19;

(...)”

Limitação  da  contratação  à  parcela  necessária  ao  atendimento  da  situação  de

emergência:

“(…) a manifestação da Secretaria da Saúde de uma demanda estimada de álcool para

desinfecção de 3000 litros em 60 dias; a doação de embalagens e promessa de doação de

mais embalagens por parte da empresa I. A. para este fim; e a liberação da UNILA por

parte  da  Vigilância  Sanitária  para  fabricação  do  álcool  desinfetante,  justifica-se  a

aquisição dos  insumos constantes  nesse  processo  com a  finalidade de  produção deste

álcool desinfetante para atender as demandas do município.”

Razões para escolha do executante a ser contratado:

“Durante a pesquisa de mercado, foram consultados 4 fornecedores, sendo eles Control

Lab  Com de  Prod  para  Lab Ltda  (CNPJ 05.581.789/0001-35),  Labaz  Científica  Ltda

(CNPJ  08.044.874/0001-52),  PR  Labor  Com  de  Prod  e  Equip  para  Lab  Ltda

(15.188.525/0001-70), Hexis Científica Ltda (53.276.010/0001-10).

Considerando que essas empresas possuem formas diferentes de fornecimento dos insumos

(embalagens de 1 litro, 5 litros ou 20 litros), optou-se pelo menor preço ofertado para o

quantitativo demandado em cada item. Desse modo, a melhor proposta para os itens 1, 2 e

3 foi da empresa Control Lab Com de Prod para Lab Ltda (CNPJ 05.581.789/0001-35).”

A Aquisição de álcool etílico, glicerina e peróxido de hidrogênio para produção de álcool

glicerinado 80%, conforme Projeto Básico (Doc. 17), seria no valor total de R$ 18.509,00

(Dezoito mil e quinhentos e nove reais). Porém a empresa Control Lab Com de Prod para

Lab Ltda (CNPJ 05.581.789/0001-35) apresentou situação irregular de habilitação não

passível de dispensa, pois conforme a Lei 13.979/2020, o art. 4º-F prevê que:

“Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a

autoridade  competente,  excepcionalmente  e  mediante  justificativa,  poderá  dispensar  a

apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o

cumprimento  de  um  ou  mais  requisitos  de  habilitação,  ressalvados  a  exigência  de

apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do

disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.” (grifo nosso)
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Assim,  conforme  Doc.  20  verificou-se  que  para  o  CNPJ  05.581.789/0001-35  houve

impossibilidade da extração da Certidão Negativa de Débitos junto a Receita federal e

consequentemente a Certidão negativa do INSS, ficando impossibilitada sua habilitação.

Doutro modo, a empresa encaminhou orçamento com os mesmos valores de empresa do

mesmo grupo,  qual  seja,  J.  C.  D.  C.  (CNPJ  18.622.350/0001-55),  mantendo  mesmas

condições e valores (Doc. 19), porém esta da mesma forma, apresentou situação irregular

de habilitação não passível de dispensa, pois conforme a Lei 13.979/2020, o art. 4º, §3º

prevê que:

“§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e

insumos  de  empresas  que  estejam  com  inidoneidade  declarada  ou  com  o  direito  de

participar de licitação ou contratar  com o Poder Público suspenso,  quando se tratar,

comprovadamente,  de  única  fornecedora  do  bem  ou  serviço  a  ser  adquirido.”  (grifo

nosso)

Nesse  sentido,  conforme  Doc.  20,  verificou-se  que  para  o  CNPJ  18.622.350/0001-55

consta em Diário Oficial da União de 25 de Abril de 2019, a publicação de um impeditivo

de licitar com a União pelo prazo de 2 anos, ou seja, até a data de 25 de abril de 2021.

Como a empresa em comento não é a única fornecedora dos bens em voga, não há o que

se falar em prosseguimento desta contratação.

Posto isso, seguiu-se fazendo a habilitação das empresas que ofertaram segundos menores

preços para cada item. Ao solicitar proposta atualizada das empresas Labaz Científica

Ltda  (CNPJ  08.044.874/0001-52)  e  PR  Labor  Com  de  Prod  e  Equip  para  Lab  Ltda

(15.188.525/0001-70),  ambas  apresentaram  desconto  para  todos  os  itens  (Doc.  21),

restando a PR Labor Com de Prod e Equip para Lab Ltda como fornecedor de menor

valor para os itens. A proposta atualizada foi analisada pela área demandante e aceita.

Portanto a contratação se dará em favor do fornecedor PR Labor Com de Prod e Equip

para Lab Ltda (15.188.525/0001-70), no valor total de R$ 35.936,80 (trinta e cinco mil,

novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos.) Deste modo, coube então a Seção de

Inexigibilidade  e  Dispensa  a  juntada  da  documentação  referente  à  habilitação  do

fornecedor (Doc. 22). Tal verificação segue orientação do Modelo de Projeto Básico e
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Lista de Verificação, ambos disponibilizados no sítio eletrônico da AGU como Modelos

COVID-19 (Coronavírus – Lei 13.979/20).

Por fim, conforme já exposto, para o presente caso é plenamente possível Aquisição de

álcool etílico,  glicerina e peróxido de hidrogênio para produção de álcool glicerinado

80%, por meio de Dispensa de Licitação, com arrimo no Art. 4º da Lei 13.979/20.”

Após o Parecer da SEIDI, o processo seguiu para o detalhamento orçamentário (Docs: 28 e 29: Fls.

109/112), com a especificação do recurso vindo do Termo de Execução Descentralizada – TED

9241 – ações de enfrentamento ao COVID – 19, nos seguintes termos:

Unidade Gestora/Solicitante: 154563 – Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico

Plano Interno: MSS45G01CVN

PTRes: 186233 – TED 9241 – Ações de enfrentamento ao COVID – 19

Fonte: 100915066

Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo

Valor: R$ 35.936,80

Obs.: realizado detalhamento conforme Nota de Dotação nº2020ND000218.

DESPACHO Nº 134/2020 – PROPLAN

Foz Do Iguaçu-PR, 30 de abril de 2020.

Considerando  o  Detalhamento  Orçamentário  do  DPCO  nº  119/2020  (evento  28),

AUTORIZO a despesa no valor de R$ 35.936,80 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e

seis reais e oitenta centavos) em favor da empresa PR LABOR COM DE PROD E EQUIP

PARA LAB Ltda, CNPJ: 15.188.525/0001-70.

Ainda,  posteriormente  ao  Parecer  favorável  da  SEIDI  e  do  detalhamento  orçamentário,  foram

realizados  ajustes  recomendados  no  Projeto  Básico  presentes  na  manifestação  do  Parecer  da

Procuradoria Federal na Unila n. 00058/2020/EJS/PFUNILA/PGF/AGU (Doc. 33: Fls. 119/125) e a

publicação da dispensa,  com a  autorização e  ratificação da  aquisição por  meio de dispensa  de

licitação das autoridades competentes (Doc. 39,40 e 41: Fls. 142/144): 
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 – Fl. 142 – PROAGI – 07/05/2020 – quinta feira

 – Fl. 143 – Reitoria – 07/05/2020 – quinta feira

 – Fl. 144 – Publicação DOU – 11/05/2020 – segunda feira.

Por fim, em 12/05/2020, foi incluída, no processo, a nota de empenho de n. NE 800152/2019 (Doc.

45: Fl. 155/156) com emissão da solicitação da entrega dos produtos da aquisição (Doc. 48: Fl. 161)

e seguindo foi juntada a Nota Fiscal da empresa com n. de registro NF 17422 (Doc. 51: Fl. 166). 

Foi  incluído  o  registro,  em  data  de  16/05/2020,  do  recibo  de  entrada  de  materiais  para  o

almoxarifado – o Termo de Recebimento Provisório (Doc. 52: Fl. 168), com o Atesto e conferência

da conformidade dos materiais recebidos. 

Neste último documento, o item “verificação de avarias” foi marcado como “constam”, porém sem

mais  observações.  Notou-se  também  a  data  deste  documento,  ao  final  do  checklist  consta  de

16/04/2019 e mais abaixo,  na folha de assinatura,  tem-se a  data  de emissão do documento em

26/05/2020.

Em seguida,  foi  anexado também o Despacho n.  375/2020 SEAL/DILOG/COINFRA/PROAGI,

com a informação do recebimento provisório (Doc. 53: Fl. 170), na data de 26/05/2020 e o Parecer

Técnico (Doc. 54: Fl. 171) com o atesto de conformidade dos produtos recebidos:

 Parecer Técnico n. 214/2020 SACT:

“ATESTO  que  os  materiais  foram  avaliados  qualitativamente,  com  base  nas

especificações  exigidas  no Termo de Referência ou Projeto Básico e  que os materiais

foram avaliados quantitativamente,  com base na(s)  Nota(s)  de Empenho e Documento

Fiscal, chegando a CONCLUSÃO que os materiais encontram-se em: conformidade.”

A Unila juntou nos autos o registro da Nota de Lançamento do produto recebido com os dados da

Nota Fiscal em seu sistema (Docs. 55 e 56: Fl. 174/175). Nesta, observou-se a data registrada de

05/05/2020,  mês  de  maio  como data  de  atesto,  data  anterior  à  data  da  Nota  de  Empenho e  a

solicitação da entrega do produto para o Fornecedor (Doc. 45 e 48: Fls. 155 e 161) ambos em data

de 12/05/2020 e da data de emissão contida na Nota Fiscal (Doc. 51: Fl. 166) de 20/05/2020:



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna

Nota de lançamento de Nota n. 35/2020 SEAL:

NF 17422

Data de Emissão: 20/05/2020.

Data do Atesto: 05/05/2020.

Em seguida é juntado, na data de 05/06/2020, o Despacho n. 390/2020 – SEAL/DILOG/COINFRA/

PROAGI (Doc. 57: Fl. 177) com Atesto da mercadoria e também é juntado, na data de 08/06/2020,

Despacho n.º 1287/2020 – DILOG/COINFRA/PROAGI com  Atesto de recebimento (Doc. 58: Fl.

178), em seguida é encaminhado para pagamento. Por fim, no enquadramento Fiscal do cheklist de

pagamento, foi registrada a data do atesto dia 05/06/2020 (Doc. 61: Fl. 183), com a ordem bancária

2020OB800716 (Doc. 63: Fl. 188/190) e o processo é arquivado. 

Notou-se a ausência de anexação do Termo de Doação no processo. Sendo a finalidade da aquisição

o motivo da existência dos trâmites ocorridos, a doação do material, natural que seja registrado o

recebimento de tais produtos na doação, demonstrando o cumprimento do propósito da aquisição.

A doação entre entes públicos possui a natureza contratual de alienação, conforme o art. 17, II, a da

Lei 8.666/93, assim como o seguinte entendimento:

“Lei 8.666/93

Art. 17.  A alienação  de  bens  da  Administração Pública,  subordinada  à  existência  de

interesse público devidamente justificado,  será precedida de avaliação e obedecerá às

seguintes  normas:  II  –  quando móveis,  dependerá de  avaliação prévia e  de licitação,

dispensada esta nos seguintes casos: a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso

de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica,

relativamente à escolha de outra forma de alienação";”

“Consiste no contrato pelo qual o doador compromete-se a transferir  um bem de sua

propriedade ou vantagens para o patrimônio de outrem, o donatário. Trata-se de contrato

em regra unilateral, já que apenas o doador assume uma obrigação; gratuito, porque o
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donatário aumenta seu patrimônio sem qualquer ônus; e consensual, pois é necessário

que o donatário aceite a coisa doada.”1

No decorrer da análise, por meio do Memorando 80/2020, a PROAGI encaminhou à AUDIN, os

Termos de Doação referentes à compra analisada, de n. 01 a 13/2020. Em documento já citado

anteriormente, o DOD, tem-se que a aquisição tem como justificativa “na necessidade que existe de

álcool  desinfetante no Sistema Único  de Saúde e  outras  entidades,  assim como em setores  da

população que possam ser atendidas através do SUS.” A PROAGI também informou que:

ii) Quanto à doação do álcool produzido, cabe esclarecer que, foi criado e designado pela

Reitoria,  por  meio  da  Portaria  Nº  185/2020/GR  (publicada  no  Boletim  de  Serviço

49/2020, de 12 de junho de 2020), o Grupo de Trabalho responsável pelo planejamento,

desenvolvimento e acompanhamento da Ação 1 – "GT Ação 1" de enfrentamento à covid-

19 no âmbito da Unila - produção de álcool glicerinado. A este GT, coube a condução dos

trabalhos  de  produção,  gestão  e  definição,  em  conjunto  com  a  Reitoria,  de  quais

instituições receberiam o produto produzido. 

Assim, tem-se relacionados às Instituições donatárias nos Termos de Doação  encaminhados:

TERMO DE DOAÇÃO DONATÁRIO
01/2020 Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
02/2020 Secretaria Estadual de Saúde – 9ª Regional de Saúde do Paraná
03/2020 Distrito Sanitário Especial Indígena Litoral Sul - DSEI LSUL
04/2020 Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
05/2020 Secretaria Estadual de Saúde – 9ª Regional de Saúde do Paraná
06/2020 Distrito Sanitário Especial Indígena Litoral Sul - DSEI LSUL
07/2020 Fundação Municipal de Saúde 
08/2020 Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
09/2020 Secretaria Estadual de Saúde – 9ª Regional de Saúde do Paraná
10/2020 Distrito Sanitário Especial Indígena Litoral Sul - DSEI LSUL
11/2020 Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
12/2020 Secretaria Estadual de Saúde – 9ª Regional de Saúde do Paraná
13/2020 Distrito Sanitário Especial Indígena Litoral Sul - DSEI LSUL

1 Disponível em: https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/769/Doacao. Consulta realizada em 04/08/2020.

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/769/Doacao
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Considerando que um processo deve “contar a história” cronologicamente de como se deu toda a

aquisição, apresentando começo, meio e fim,  orienta-se a anexação dos Termos de Doação no

processo ora objeto de análise, bem como em todos os futuros processos de aquisições que tem

como motivação a doação de produtos, com objetivo de registrar o recebimento das aquisições da

UNILA, por parte dos donatários.

Ainda  nesse  contexto,  considerando  as  informações  descritas  neste  histórico,  ressalta-se  a

imprescindibilidade  do  correto  preenchimento  dos  formulários  inseridos  nos  processos

administrativos, no intuito de mitigar os riscos envolvidos nas aquisições e/ou contratações no

âmbito da UNILA. 

4.2 ANÁLISE DO PROCESSO 23422.004532/2020-83

Como foi descrito anteriormente, muitas organizações internacionais, por causa da pandemia do

COVID19,  recomendaram  e  reforçaram  amplamente  a  importância  da  aplicação  de  testes  de

diagnósticos de coronavírus na população, não somente para o conhecimento do diagnóstico da

doença,  mas também, para a produção de estatísticas de controles  das regiões,  mapeamento do

avanço da doença e elaboração de estratégias para prevenção de contágio das autoridades sanitárias.

Nesse sentido, a Unila adquiriu kits para testes de diagnósticos de coronavírus, a fim de doar para a

Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu e auxiliar no enfrentamento da pandemia.

Neste  cenário,  tem-se  este  segundo  processo  da  análise,  a  aquisição  por  meio  de  dispensa  de

licitação, com base no Decreto-lei 13.979/2020, para doação de kits de teste de diagnósticos do

novo coronavírus, demanda de origem também da SACT/UNILA.

A justificativa para realizar a aquisição foi incluída no DOD (Doc. 01: Fl. 02) de:

“Após  a  implantação  de  uma  laboratório  de  diagnóstico  por  biologia  molecular  em

parceria entre a Unila e a Fundação Municipal de saúde, necessitamos adquirir os kits

para realização do exames de detecção do novo corna vírus.”

Os resultados que se pretendiam alcançar com a aquisição constam no mesmo documento – DOD: 
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4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS PELA CONTRATAÇÃO

A Unila conseguir auxiliar nesse momento de pandemia realizando os testes diagnóstico

de Covid-19 pela técnica denominada padrão ouro que é a técnica de biologia molecular.

Em seguida, foi juntada aos autos a pesquisa de mercado que contou com o orçamento (Doc. 03: Fls

06/21) de 03 empresas, para aquisição de 5.000 reações, conforme a consolidação da Planilha de

preços (Doc. 04: Fl. 22): 

Observações da pesquisa de mercado:

1. A quantidade de reações necessárias é de 5.000 reações;

2. Cada fornecedor possui uma forma de fornecer os kits, sendo os mais comuns, kit com

200 reações ou kit com 250 reações;

3. Os fornecedores consultados ofertaram seus preços em kits com 200 reações (caso da

N. A.) e kit com 250 reações (caso da P. e da L. T.);

4. Com base nisso, para atender as 5.000 reações necessárias, a quantidade de kits ficou

em 25 kits com 250 reações para a empresa N. A., e 20 kits com 250 reações para as

empresas P. e L. T.;

5. O preço unitário foi calculado por kit e posteriormente multiplicado pela quantidade de

kits. No caso da empresa N. A., são 25 kits x 250 reações, e no caso das empresas P. e L. T.

são 20 kits x250 reações;

6. Dessa forma, embora o preço do kit da N. A. seja menor de forma unitária, por ter

menos reações por kit (200 reações), ao multiplicar pela quantidade de kits necessários

para completar 5.000 reações (25kits), o valor total fica superior aos demais;

7.  Dessa forma,  a melhor  proposta que  contempla  as  5.000 reações  necessárias  é  da

empresa Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.

Reunindo as informações dos 03 orçamentos anexados no processo ora analisado, tem-se o valor

total de cada empresa participante da pesquisa:
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Empresa CNPJ Data

proposta

Validade Valor

Promega

Biotecnologia  do

Brasil Ltda

11.909.227/0002-51 14/04/2020 30 dias R$ 97.740,00

Life  Tech  Brasil

Com  Ind  Prod  Bio

Ltda

63.067.904/0005-88 15/04/2020 30 dias R$ 106.191,00

Nova  Analitica

Importação  e

Exportação Ltda

67.774.679/0001-47 15/04/2020 20 dias R$ 117.500,00

A empresa com a melhor proposta de preço foi a com valor total de R$ 97.740,00. Em seguida foi

juntado o Projeto Básico (Doc. 05 e 19: Fls. 24/34 e Fls. 80/89), no qual foi especificado o objeto e

a justificativa da aquisição:

1. OBJETO

1.1. Aquisição de Kits para diagnóstico de Covid-19 por meio da identificação molecular

de Sars-Cov-2 por RTqPCR, para atendimento da parceria efetuada para prestação de

serviços técnicos especializados em atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica

entre  a  UNILA e  o  município  de  Foz  do  Iguaçu  –  Paraná,  por  meio  da  Fundação

Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

Conjunto  para  análise  completo,  aplicação  para  PCR  em  tempo  real,  componentes:

mistura para reação – kit  rápido para purificação de RNA viral  com no mínimo 250

reações – aplicação de detecção Corona Vírus.

Quantidade: 20

Preço unitário: R$ 4.887,00

Preço total: R$ 97.740,00

2. JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO
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(...) 2.5. O sistema de saúde de Foz do Iguaçu está se preparando para o incremento dos

casos  nas  próximas semanas e,  nesse sentido,  é  necessário o diagnóstico laboratorial

rápido e eficaz. Considerando a pandemia, a OMS recomendou aos governos nacionais a

ampliação  da  testagem  de  suas  populações  quanto  a  possíveis  infecções  pelo  novo

Coronavírus, uma vez que a forma mais eficaz de salvar vidas é quebrar a cadeia de

transmissão.  Sob  esse  enfoque,  o  Hospital  Municipal  Padre  Germano  Lauck  e  a

Universidade Federal da Integração Latino-Americana estabeleceram uma parceria para

a implantação de um Laboratório de Biologia Molecular nas dependências do hospital,

com o objetivo de somar forças na identificação molecular do vírus, por meio da PCR em

Tempo  Real.  Essa  iniciativa  é  fundamental,  pois  otimiza  os  recursos  hospitalares

disponíveis (permite o isolamento de coorte para pacientes, aumentando a capacidade de

resposta) e facilita estratégias de supressão da pandemia pelo isolamento de pacientes

infectados com sintomas leves a moderados.

2.6.  O teste recomendado para o diagnóstico laboratorial de COVID-19 é o teste PCR

(Polymerase ChainReaction), que amplifica sequências de RNA do vírus, possibilitando

sua identificação. Desse modo, a aquisição dos kits visa possibilitar a execução dos testes

no Laboratório de Biologia Molecular nas dependências do hospital e assim permitir que

a UNILA apoie o diagnóstico de Covid-19 por meio da identificação molecular de Sars-

Cov-2 por RT-qPCR.

2.7.  Durante  a  pesquisa  de  mercado,  foram  consultados  3  fornecedores,  sendo  eles

Promega Biotecnologia do Brasil Ltda, Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda e Nova

Analítica Importação e Exportação Ltda.

Considerando que essas empresas  possuem formas diferentes de fornecimento dos kits

(200 reações ou 250 reações), optou-se pelo menor preço ofertado para as 5.000 reações

necessárias para a UNILA. Desse modo, a melhor proposta foi ofertada pelo fornecedor

Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.

Após a verificação da regularidade da empresa em contratar com a União (Doc. 07) e o Parecer da

SEIDI  para  a  concretização  da  dispensa  (Doc.  08:  Fls.  50/52),  juntou-se  despacho  da
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DPCO/PROPLAN n. 28/2020 (Doc. 11: Fl. 56), especificando que a origem do recurso seria pelo

Termo de Execução Descentralizada – TED (Doc. 12: Fls. 57/60):

À Seção de Inexigibilidade e Dispensa

Ref.: Aquisição de kits de testes para diagnóstico para o novo coronavírus

Informamos que a despesa em comento correrá à conta dos créditos orçamentários, a

serem disponibilizados por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 9241 -

Ações de enfrentamento ao COVID 19, realizado entre a UNILA e Secretaria de Educação

Superior, devidamente cadastrado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e

Controle (SIMEC).

Este TED teve origem a partir do Ofício-Circular Nº 5/2020/DIFES/SESU/SESU-MEC, o

qual tratava de informações sobre iniciativas em curso para o combate do novo corona

vírus,  solicitando,  ainda,  a  colaboração  das  universidades  federais  no  enfrentamento

dessa pandemia.

A partir dessa solicitação, a Reitoria emitiu o ofício nº 134/2020-REITORIA, destacando

as ações e a estimativa de valores  para realizá-las,  visando reforçar as iniciativas de

combate à crise de saúde, dentre as quais, a aquisição dos kits. A documentação referente

ao  TED  consta  no  processo  administrativo  cadastrado  sob  o  número  nº

23422.004268/2020-33,  para  o  qual  o  suporte  orçamentário  atinge  o  valor  de  R$

240.730,00 (duzentos e quarenta mil, setecentos e trinta).

Informações Orçamentárias:

Ação:  21C0  –  Enfrentamento  da  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância

Internacional em decorrência do coronavírus

PTRes:  186233  –  Enfrentamento  da  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância

Internacional em decorrência do coronavírus

Fonte: 0100915066 – Recursos Ordinários – Descentralização Externa SESU

Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de Consumo

Valor: R$ 240.730,00

Plano Interno – MSS45G01CVN – Gestão das IFES – Custeio – Ações de Enfrentamento

ao COVID-19.
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Em  seguida,  foram  realizados  ajustes  recomendados  no  Projeto  Básico  (Doc.  19:  Fls.  80/89)

presentes  na  manifestação  do  Parecer  da  Procuradoria  Federal  na  Unila  n.

00054/2020/EJS/PFUNILA/PGF/AGU (Doc. 16: Fls. 69/75).

Por fim, consta a autorização e ratificação da aquisição por meio de dispensa de licitação de n.

11/2020, das autoridades competentes e a publicação (Docs. 25/26 e 27: Fls. 114/116): 

 – Fl. 114  – PROAGI – 30/04/2020 -  quinta  feira

 – Fl. 115 – Reitoria – 04/05/2020 segunda  feira

 – Fl. 116 – Publicação no DOU – 06/05/2020 – quarta feira

Após a publicação da dispensa foi juntada aos autos a Nota de Empenho 2020NE80010, na data de

07/05/2020 (Doc. 32: Fl. 129). 

A aquisição realizada por meio da dispensa 11/2020, conforme a Procuradoria da Unila, também

afirma (Doc. 16: Fl. 75) que tratou-se de entrega imediata e sem obrigações futuras de kits para

testes de diagnósticos de coronavírus. No Projeto Básico da aquisição tem-se determinado o prazo

de entrega (Doc. 19: Fl. 82) como entrega única e de 30 dias:

Item 6.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, contados da solicitação de

fornecimento, em remessa única, no seguinte (...). 

O Decreto-Lei 13.979/2020, como já citado, é legislação específica para o enfrentamento, enquanto

durar, da pandemia de coronavírus. O que esta lei não especificou é que aplicam-se os dispositivos

da lei geral de licitações 8.666/93. Orientação que também está presente no Parecer da Procuradoria

Federal da Unila (Doc. 16: Fls. 69/75):

Item  02.  Pretende-se  a  contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  de

conjunto  para  análise  completa,  aplicação  para  PCR  em  tempo  real,  componentes:

mistura para reação -  kit  rápido para purificação de  RNA viral  com no mínimo 250

reações - aplicação de detecção do Coronavírus (COVID-19) por meio da identificação

molecular  de  Sars-Cov-2  por  RTqPCR,  para  atendimento  da  parceria  efetuada  para

prestação  de  serviços  técnicos  especializados  em  atividades  voltadas  à  inovação  e  à

pesquisa científica entre a UNILA e o município de Foz do Iguaçu – Paraná, por meio da

Fundação Municipal de Saúde. (...)
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Item 17. Focada nesse intuito de atender às demandas de combate à transmissibilidade do

coronavírus,  assim como aos efeitos da doença COVID-19, a Lei  nº 13.979, de 2020,

simplificou  consideravelmente  o  procedimento  de  contratação,  afastando,  total  ou

parcialmente, a aplicação de alguns institutos exigidos pelo regime geral de contratação

pública, previsto na Lei nº 8.666, de 1993. Ou seja, no aspecto procedimental, deve-se

recorrer à Lei nº 8.666, de 1993, nas contratações por dispensa de licitações destinadas

ao  enfrentamento  do  coronavírus  apenas  naquilo  que  não  conflite,  expressa  ou

implicitamente, com o procedimento e com a finalidade premente de proteção da saúde,

previstos na Lei nº 13.979, de 2020. (PARECER n. 00054/2020/EJS/PFUNILA/PGF/AGU,

Fl. 72.) (...)

Item  35.  A  Lei  nº  13.979,  de  2020  traz  algumas  disposições  acerca  dos  contratos

administrativos assinados com o objetivo de fazer o enfrentamento à crise do coronavírus.

No entanto,  nenhum dos  dispositivos  ali  indicados  se  aplicam ao caso  telado,  pois  a

hipótese aqui vertida é de aquisição de produto para entrega imediata e sem obrigações

futuras. Trata-se de ajuste de execução instantânea.

Item 36. Esses contratos prescindem do instrumento contratual formatado nos termos do

art. 55 da Lei nº 8.666,de1993. De acordo com o art. 62, § 4º, da citada Lei Geral de

Licitação, o instrumento de contrato pode ser substituído por outra espécie de documento

simplificado,  independentemente do valor  do negócio,  nas  situações  de aquisição com

entrega imediata e integral sem que haja obrigações futuras.

Na lei geral de Licitações existe a previsão da entrega imediata de aquisição, no dispositivo 62, §4º:

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada

de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos

nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Admi-

nistração  puder  substituí-lo  por  outros  instrumentos  hábeis,  tais  como carta-contrato,

nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

§ 2º Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de compra", "or-

dem de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o

disposto no art. 55 desta Lei.
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§ 4o  É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo,

a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com

entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futu-

ras, inclusive assistência técnica.

Ocorre que, após a solicitação do produto ao fornecedor, a empresa comunicou à Unila que teria

dificuldade  para  cumprir  o  prazo  de  entrega  contratado  (fl  139/140).  A Unila,  por  sua  vez,

manifestou-se sobre a impossibilidade de permitir prorrogação da entrega com data indeterminada,

conforme a contratada havia sugerido (Fl. 142). Em resposta, o fornecedor informou que faria a

entrega dos produtos adquiridos até 28 de julho de 2020 (Fls. 144/145). 

Tal solicitação foi concedida pela Unila (41: Fl. 149/150), que fez ressalvas quanto à existência de

sanções em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial da entrega do objeto da aquisição: 

“Após os apontamentos elencados neste parecer administrativo,  o prazo foi concedido,

conforme documento 40. Salientamos que, em caso de não cumprimento das obrigações,

Vossa  empresa  estará  sujeita  a  aplicações  das  infrações  e  sanções  administrativas

previstas no instrumento convocatório.”

Portanto, em sua origem, a aquisição foi caracterizada pela dispensa do instrumento de contrato por

se tratar de entrega imediata e sem obrigações futuras, conforme previsão da Lei 8.666/93, situação

que acabou não se concretizando. A data da entrega em 30 dias se encerrava em 07/06/2020 foi

prorrogada  para  28/07/2020,  concedida  pela  Unila,  com  o  alerta  das  sanções  administrativas

previstas no Projeto Básico, diante da justificativa declarada pela empresa.

Ao fim, o fornecedor entregou o produto da aquisição dentro do prazo concedido da prorrogação,

com a entrega de 05 volumes, sendo o último volume registrado na data do recebimento provisório

de 22/07/2020.



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna

5. RESULTADO DOS EXAMES:

5.1 CONSTATAÇÃO: Fragilidade no fluxo de recebimento provisório/definitivo de produto

em cenário atípico 

No processo  23422.004532/2020-83,  tem-se a orientação normativa constante no Projeto Básico

(Doc.  19:  Fl.  82)  da  entrega  do  produto  da  aquisição  que  se  determinou  pelo  seguinte  fluxo

procedimental:

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DA ACEITAÇÃO DO PRODUTO

6.1.  O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, contados da solicitação de

fornecimento,  em  remessa  parcelada,  no  seguinte  endereço  Rua  Macucos,  131,  CEP

85859-450, Foz do Iguaçu,  Paraná, mediante agendamento junto ao Departamento de

Logística  /  Seção de Almoxarifado pelo e-mail  logistica@unila.edu.br  e  telefones  (45)

3529 2781 ou (45) 3529 2132.

6.2.  Os  bens  serão  recebidos  provisoriamente  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  pelo(a)

responsável  pelo acompanhamento e fiscalização do contrato,  para efeito  de posterior

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e

na proposta.

6.3.  Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem

prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4.  Os  bens  serão recebidos  definitivamente  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  contados  do

recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
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6.4.1.  Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida

dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento

definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.5.  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Após a autorização de prorrogação de prazo de entrega para o dia 28/07/2020, a entrega das vinte

unidades da aquisição foram realizadas, por meio de cinco Notas Fiscais: 

Nota Fiscal Referência Data emissão NF Qtde/Volume Valor
51333 Doc. 43: Fl. 152 17/06/2020 01 R$ 4.887,00
51428 Doc. 46: Fl. 161 24/06/2020 03 R$ 14.661,00
51547 Doc. 50: Fl. 166 02/07/2020 05 R$ 24.435,00
51634 Doc. 58: Fl. 183 07/07/2020 05 R$ 24.435,00
51734 Doc. 63: Fl. 193 15/07/2020 06 R$ 29.322,00
Total 20 R$97.740,00

No fluxo determinado pelo instrumento normativo da aquisição, tem-se a previsão de recebimento

provisório em 05 dias e o recebimento definitivo em 10 dias, mediante termo circunstanciado.

Considerando  as  informações  inseridas  nos  documentos  do  processo  tem-se  o  recebimento

conforme segue:

Nota Fiscal Referência/ Data de emissão de Termo

de Recebimento Provisório

Referência/ Data Parecer Técnico

51333 Doc. 44: Fl. 156, 25/06/2020 Doc. 54: Fl. 175, 13/07/2020
51428 Doc. 49: Fl. 168, 08/07/2020 Doc. 55: Fl. 177, 13/07/2020
51547 Doc. 51: Fl. 164, 08/07/2020 Doc. 56: Fl. 180, 16/07/2020
51634 Doc. 59: Fl. 185, 17/07/2020 Doc. 66: Fl. 199, 27/07/2020
51734 Doc. 64: Fl. 195, 22/07/2020 Doc. 67: Fl. 201, 27/07/2020

No decorrer  do  processo,  notou-se  nos  documentos  inseridos  que  os  volumes  entregues  foram

recebidos  provisoriamente  e  encaminhados  diretamente  para  o  Hospital  Municipal  de  Foz  do

Iguaçu, para uso imediato, conforme os emails registrados no processo.
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Em 23/06/2020 consta o recebimento de uma unidade da compra 11/2020, com a anexação da Nota

Fiscal e a observação do encaminhamento direto ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu (Doc. 43

e 45: Fl. 152 e 158):

Assunto : Recebimento em 23/06/20: P. 51333

Para : Almoxarifado UNILA <almoxarifado@unila.edu.br>

Ter, 23 de jun de 2020 14:41 1 anexo Promega 51333.pdf

Prezados Foi recebido em 23/06/20, 01 volume do fornecedor Promega Biotecnologia do

Brasil Ltda NF 51333. Informa-se que a embalagem foi aberta por este servidor subscritor

e o material recebido será retirado para conferência e enviado ao Hospital Municipal

Padre  Germano Lauck  em 23/06/20,  conforme orientações  da  Secretária  da  Sact  (em

cópia). Se aprovado em conferência e por se tratar de material de uso urgente, este não

deverá retornar devendo utilizado imediatamente.

O local de destino do material justifica-se devido ao apoio da Unila, em especial daquela

secretaria, aos órgãos públicos de saúde no enfrentamento da Covid-19.

Orienta-se a anexação do presente e-mail ao processo de pagamento, como justificativa

da saída do material recebido e em substituição ao Termo de Retirada para Conferência.

Solicita-se ainda a confecção do recibo de entrega e demais  providências  cabíveis  ao

caso.

Em 08 de julho de 2020, mais uma entrega da aquisição, como consta em novo email anexado no

processo  (Doc.  53:  Fls.  171/174),  com o  direto  encaminhamento,  novamente,  para  o  Hospital

Municipal para uso imediato:

De: "Secretaria de Apoio Cientifico e Tecnologico UNILA" <sact@unila.edu.br>

Para: "Transporte UNILA" <transporte@unila.edu.br>

Cc: "Almoxarifado  UNILA"  <almoxarifado@unila.edu.br>,  "Secao  de  Patrimonio"

<patrimonio@unila.edu.br>

Enviadas: Quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:03:55

Assunto: Fwd: Aquisição nota de empenho 800150/2020
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Prezados,  temos  um  fornecimento  constante  no  processo  23422.004532/2020-83,  o

fornecedor PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL Ltda já entregou no Almoxarifado

03  unidades  de  kits  de  detecção  do Coronavírus  (SARS-CoV-2)  para  uso  na  Ação  3.

Diagnóstico de COVID-19 por identificação molecular por RT-q PCR, que está ocorrendo

em parceria com a Fundação de Saúde municipal.

Pedimos a gentileza que um veículo institucional  busque os volumes referentes  a esse

fornecimento e leve diretamente ao Laboratório montado no hospital municipal. Assim as

servidoras farão a conferência e já iram utilizar os materiais.

Aproveitamos a solicitação para pedir que sejam levadas 02 unid de banquetas estofadas

com rodízios. Solicitação realizada pelo SIPAC ao patrimônio (Requisição 669/2020).

Portanto, o produto da aquisição foi encaminhado para uso imediato em caráter urgente no período

que  compreende  os  recebimentos  provisório  e  definitivo,  ou  seja,  logo  após  o  recebimento

provisório e antes do recebimento definitivo. 

Conforme citados os itens 6.1 a 6.4 do Projeto Básico (Doc. 19: Fl. 82), tem-se 05 dias para o

recebimento provisório e então se permite um período de 15 dias caso exista a necessidade de troca

da mercadoria, e então há o prazo de 10 dias para receber o produto em caráter definitivo.

No caso,  com a justificativa da necessidade urgente da utilização da mercadoria,  o produto foi

encaminhado  diretamente  ao  seu  fim,  sem previsão  de  retorno  para  à  Unila,  logo  após  o  seu

recebimento  provisório.  Para  o  recebimento  definitivo  se  tem  a  determinação  no  instrumento

convocatório do seguinte fluxo, do item 6.4 do Projeto Básico (Doc. 19: Fl. 82):

6.4.  Os  bens  serão recebidos  definitivamente  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  contados  do

recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

Nesse caso, como não houve necessidade de troca das mercadorias e a destinação dela foi avaliada

como urgente,  o  encaminhamento  do  produto  ao  seu  destino  final  para  uso  imediato  tornou o

produto  efetivamente  recebido,  no  momento  de  seu  recebimento  provisório,  quando  foram

encaminhados para uso imediato, sem previsão de retorno à Unila.



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna

No caso em tela, devido à urgência da questão e de todo o cenário mundial da pandemia, poder-se-

ia considerar  a criação de um fluxo de recebimento também em caráter  emergencial,  prevendo

situações em que ocorra a necessidade da destinação urgente de produtos, como foi neste caso, para

futuras aquisições, amparada por normativo.

A fim de elucidar se a UNILA possuía procedimento específico para casos excepcionais, quanto ao

recebimento de produtos, a PROAGI no doc. 71/2020 afirma que:

Não houve alterações nos procedimentos de recebimento e registro dos bens, todas as

ações referentes aos procedimentos foram registradas no citado processo.

Também foi observado no Doc. 49, constante no processo, desentranhamentos de documento sendo

motivado por não preenchimento – o documento estava em branco – e sem seguida, substituído.

Tais  documentos  são  Termos  de  Recebimento  Provisório e  em  seu  preenchimento  notou-se  o

cabeçalho incompleto e no item de “verificação de avarias” foi marcado que constam, mas não há

mais observações.

Após  as  fases  cumpridas,  foram  anexadas  as  Notas  de  lançamento  para  encaminhamento  do

pagamento  (Docs.  69,  70,  71,72  e  73:  Fls.  204/2018)  seguido  do  Atesto,  em  28/07/2020,  no

Despacho 454/2020 SEAL/DILOG/COINFRA/PROAGI (Doc. 74: Fl. 219) da relação dos materiais

recebidos com as Notas Fiscais presentes no processo e foi também juntado o documento SICAF

atestando regularidade da empresa (Doc. 75:  Fl.  220/225) para autorização do pagamento,  com

anexação da Ordem Bancária 2020OB800936 (Doc. 81: Fl. 230/231).

Por  causa da  ocorrência  da pandemia,  é  compreensível  a  urgência  em destinar  os  produtos  de

natureza emergencial para que se chegue à população, que os necessita, o quanto antes. É também

compreensível a situação extraordinária causada pela pandemia, no qual alteraram-se as transações

comerciais, em nível mundial, em virtude da grande demanda repentina e da pressa da necessidade

da entrega desses materiais que se destinam a este tipo de enfrentamento.

Ocorre que, independente do cenário, compete aos responsáveis pelas aquisições no setor público o

cuidado para que a urgência não fragilize os mecanismos de controle. Nesse momento, busca-se o

equilíbrio entre a necessidade de atendimento de demandas urgentes e a necessidade da segurança

nas contratações públicas e no cumprimento do propósito destas. 
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Por fim, também se ressalta neste processo, como na análise anterior, a importância da anexação do

Termo de Doação.

RECOMENDAÇÃO: 

Diante  desse  cenário,  recomenda-se,  à  área  responsável  pela  entrada  e  saída  de  produtos,  a

elaboração  de  um  protocolo  padronizado  de  recebimento  e  direcionamento  de  mercadorias,

especificamente  para  períodos  de  situações  extraordinárias  como  o  atual  do  enfrentamento  da

pandemia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente auditoria foi realizada com foco na aderência das aquisições emergenciais embasadas na

legislação específica.  Reforça-se  que  o  planejamento  deve  ser  o  alicerce  de  qualquer  processo

licitatório, devendo-se analisar todos os cenários possíveis e necessários que tornem o gasto do

orçamento cumpridor de seus propósitos iniciais, fundamentados na solicitação da demanda.

Esta é a análise.

Foz do Iguaçu, 14 de agosto de 2020
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