
  

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

  

DESPACHO DIREP

1. Sr. Corregedor-Geral da União,
2. Trata-se de processo autuado em face das notícias veiculadas em
imprensa relacionadas a supostos indícios de irregularidades no processo de compra
da vacina Covaxin conduzido pelo Ministério da Saúde.
3. Após análise prévia por parte da DICOR (2001839), o processo foi
tramitado simultaneamente para a Diretoria de Responsabilização de Agentes
Públicos (DIRAP) e a Diretoria de Responsabilização de Entes Privados (DIREP).
Estando presentes os elementos que justificam a apuração do assunto, ambas as
Diretorias decidiram pela instauração de investigação preliminar sumária (IPS),
conforme Despacho 2006246. A propósito, houve deliberação no sentido de que a
IPS fosse conduzida de forma conjunta por equipes das duas diretorias,
considerando a existência de indícios que indicam possível responsabilização tanto de
agentes públicos como de entes privados no caso.
4. A IPS se encontra em curso, para adoção das medidas de investigação
necessária para elucidação dos fatos.
5. O presente despacho avalia se estão presentes os elementos que
justificam a adoção de medida cautelar com vistas a evitar possível dano ao erário.
6. Esclarece-se que se está diante da apuração de possível ocorrência de
irregularidades no bojo de contratação no valor da ordem de R$ 1,6 bilhão, cujo
objeto seria a aquisição de 20 milhões de doses de vacina contra o COVID-19. Para
além do significante montante financeiro, é notória a premente necessidade de o
Estado brasileiro adquirir imunizantes que visem combater o atual estágio pandêmico
mundial. Logo, comprovada a existência de irregularidade no processo de
contratação em tela, se estaria diante de prejuízo de alta magnitude, tanto no aspecto
financeiro para o erário, quanto do incremento do processo de imunização da
população brasileira.
7. Nesse sentido, passa-se à avaliação da possibilidade de adoção de
medida cautelar que vise determinar a suspensão do processo de contratação da
vacina Covaxin, até que sejam exauridas as medidas investigativas para apuração
dos indícios de irregularidades noticiados na imprensa.
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
8. O processo de contratação no âmbito do Ministério da Saúde foi instruído
nos autos 25000.175259/2020-85 (2006226), tendo culminado na assinatura do
contrato nº 29/2021 entre aquela Pasta e a empresa BHARAT BIOTECH LIMITED
INTERNATIONAL, representada pela empresa PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE
MEDICAMENTOS (CNPJ: 03.394.819/0005-00).
9. O Ministério da Saúde constituiu ainda o Processo nº
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25000.043170/2021-42 (2006227), com a finalidade de instruir as tratativas
necessárias para a realização da importação das vacinas objeto da contratação.
10. Após o recebimento de tais processos, foi identificada ainda emissão da
NOTA TÉCNICA Nº 967/2021-DEIDT/SVS/MS, de 28/06/2021 (2006230).
11. Toda a documentação foi juntada ao presente processo de investigação
preliminar sumária para análise.
DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE CAUTELAR ADMINISTRATIVA EM
SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
12. A Lei nº 12.846/2013, com amparo na Constituição Federal, na
Convenção Interamericana Contra a Corrupção (1996), na Convenção sobre o
Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações
Comerciais Internacionais (1997) e na Convenção das Nações Unidas Contra
Corrupção (2003), instituiu um importante sistema de responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração
pública nacional ou estrangeira. 
13. Esse sistema, dentre outras coisas, listou uma série de atos lesivos à
administração pública, estabeleceu sanções e traçou as regras fundamentais para o
seu processamento. 
14. Na esfera administrativa, o processo administrativo de responsabilização
foi instituído como a mais relevante ferramenta à disposição do poder público para
apurar e sancionar atos lesivos. 
15. Como não poderia deixar de ser, vários outros instrumentos foram
criados para garantir a eficácia do próprio processo administrativo de
responsabilização. 
16. Um desses instrumentos, talvez o mais relevante deles, é a medida
cautelar prevista no artigo 10, § 2º, da Lei nº 12.846/2013 e no art. 9º do Decreto nº
8.420/2015.
17. Apesar de tratada especificamente pela Lei nº 12.846/2013, a medida
cautelar em questão não é novidade na esfera administrativa. 
18. A Lei do Processo Administrativo Federal, em seu artigo 45, traz medida
cautelar de eficácia geral e alcance até mais amplo: 

“Lei nº 9.784/1999 
(...) 
Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação
do interessado”. 
  

19. Na norma que estrutura o Sistema de Defesa da Concorrência, Lei nº
12.529/2011, a situação se repete: 

Art. 84. Em qualquer fase do inquérito administrativo para apuração de infrações
ou do processo administrativo para imposição de sanções por infrações à ordem
econômica, poderá o Conselheiro-Relator ou o Superintendente-Geral, por
iniciativa própria ou mediante provocação do Procurador-Chefe do Cade, adotar
medida preventiva, quando houver indício ou fundado receio de que o
representado, direta ou indiretamente, cause ou possa causar ao mercado lesão
irreparável ou de difícil reparação, ou torne ineficaz o resultado final do processo. 
§ 1° Na medida preventiva, determinar-se-á a imediata cessação da prática e
será ordenada, quando materialmente possível, a reversão à situação anterior,
fixando multa diária nos termos do art. 39 desta Lei. 

20. Nas esferas ambiental e tributária, são comuns a previsão de medidas
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parecidas à trazida pela Lei nº 12.846/2013, as quais, inclusive, têm sua aplicabilidade
fortemente chancelada pela jurisprudência dos tribunais brasileiros. 
21. A bem da verdade, é de se reconhecer que as medidas cautelares são
intrínsecas ao fenômeno processual.  
22. Em boa medida, são elas que garantem a eficácia e a utilidade prática de
muitos procedimentos sancionadores, não havendo, portanto, qualquer exagero em
se dizer que elas estariam à disposição das autoridades responsáveis pela tutela de
qualquer demanda processual mesmo que não existisse previsão legal para tanto,
agasalhadas seja pelo chamado poder geral de cautela, seja pela sempre oportuna
teoria dos poderes implícitos. 
23. No caso em questão, há inequívoca previsão normativa para a adoção de
medida cautelar, quando presentes os elementos que assim o justifiquem.
24. Em síntese, as medidas processuais de urgência estão dentro da
atividade de cautela e são cabíveis no processo administrativo a fim de acautelá-lo
diante do perigo da demora natural da decisão final.
25. A questão, portanto, que se impõe é saber se estão presentes, na
espécie, os requisitos necessários ao seu deferimento. 
26.  
DAS CONDIÇÕES PARA A DECRETAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR
27. Apesar de não expressamente prevista na legislação aplicável, a doutrina
e jurisprudência têm consolidado o entendimento de que a decretação de medida
acauteladora se baseia na evidenciação de dois requisitos: a probabilidade do direito
(fumus boni juris) e o risco de perecimento do objeto sob tutela ou de ocorrência de
dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

 
Da probabilidade do direito
28. No presente caso, a probabilidade do direito deve ser avaliada a partir de
uma análise da plausibilidade dos fatos noticiados. Em outras palavras, deve a
Administração verificar se os fatos aduzidos como irregulares possuem, neste
momento, indícios mínimos de sua efetiva ocorrência.
29. Não se trata aqui de proferir julgamento antecipado acerca de indícios
que ainda estão sob apuração. Ao contrário, neste momento, deve ser realizado juízo
perfunctório sobre as alegações existente diante dos elementos de prova que já se
dispõem. A análise ainda em fase inicial de cognição visa, repete-se, assegurar
apenas que não se corra o risco da ocorrência de grave dano.
30. Da análise preliminar do processo de contratação instruído no âmbito do
Ministério da Saúde, pode-se identificar algumas situações que demandam maior
aprofundamento investigativo para o completo esclarecimento acerca da correção
dos atos adotados naquela Pasta.

 
A) Tentativa de realização de pagamento antecipado, sem

previsão contratual
31. Conforme cláusula sexta do contrato firmado entre Ministério da Saúde e
BHARAT BIOTECH LIMITED INTERNATIONAL, o pagamento à contratada só deveria
ocorrer no prazo de até 30 dias após a efetiva comprovação da entrega do objeto
contratado. Portanto, não há previsão no contrato para a realização de pagamento
de forma antecipada à entrega das vacinadas adquiridas (fls. 425 e ss. do 2006226).
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32. Ainda assim, observou-se que no processo de importação referente ao
contrato com a BHARAT BIOTECH, houve a apresentação de invoice (pedido de
pagamento) datado de 19/03/2021, ou seja, antes de decorrido menos de um mês de
vigência do contrato e sem que qualquer vacina houvesse sido entregue (fl. 212 do
2006227). Novo invoice foi apresentado em 19/03/2021 (fl. 239 do 2006227).
Identificou-se ainda que o invoice apresentava quantitativo de doses diferente do
contratado.  
33. Evidenciou-se, assim, pelo menos tentativa de obtenção de pagamento
antecipado. Esse fato, por si só, merece maior aprofundamento.
34. É importante consignar, contudo, de que não há evidências nos autos
que tal pedido de pagamento antecipado tenha sido atendido. Ao contrário, verifica-
se diversas comunicações do Ministério da Saúde para a empresa PRECISA,
representante da BHARAT, no sentido de indicar impropriedades na cobrança, além
da ausência de previsão contratual para pagamento antecipado (por exemplo, e-mail
de 23/03/2021, às fls. 273 e ss. do 2006227).

 
B) Possível pagamento por meio de empresa não signatária do

contrato
35. O contrato de nº 29, foi firmado pelo Ministério da Saúde e a BHARAT
BIOTECH LIMITED INTERNATIONAL, tendo esta sido representada pela empresa
PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ: 03.394.819/0005-00).
36. Ocorre que, não obstante não fazer parte do contrato e tampouco terem
sido preenchidos os requisitos para a realização do pagamento do contrato, a
BHARAT BIOTECH encaminhou invoice em favor de empresa aparentemente estranha
ao contrato, intitulada MADISON BIOTECH PTE Ltd, conforme invoice de fl. 212 do
Processo 25000/043170/2021-42.
37. Ainda que não se possa afirmar de forma categórica, neste momento,
que tal prática constitui uma irregularidade por si só, tendo em vista que há
elementos que indicam que a empresa MADISON faz parte do grupo da BHARAT
BIOTECH, trata-se de procedimento que merece análise detida, a fim de verificar se
não consubstancia tentativa de burla aos princípios.

 
C) Descumprimento dos prazos contratuais

38. Nos termos do contrato firmado com a BHARAT BIOTECH, as vacinas
deveriam ser entregues ao Ministério da Saúde em 5 parcelas de 4 milhões de dose
cada, sendo o primeiro e últimos lotes devendo ser entregue no período
compreendido entre 20 e 70 dias após a celebração do contrato.
39. O contrato foi celebrado em 25/02/2021. Portanto, a primeira entrega
deveria ter ocorrido em 17/03/2021. Não se tem notícia de qualquer vacina COVAXIN
tenha sido entregue pela contratada.
40. Nesse sentido, evidenciou-se a troca de correspondências entre o
Ministério da Saúde e a contratada (fls. 867 e ss. do 2006226), indicando a mora da
empresa em razão da ausência de autorização pela ANVISA para a realização da
importação das vacinas. Como bem aponta a fiscal do contrato, recaía sobre a
empresa apresentar os documentos necessários para a liberação da autorização
junto à ANVISA.
41. Até o presente momento, não constam dos autos que a autorização pela
ANVISA tenha sido obtida, existindo, inclusive, proposta da contratante, datada de
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11/06/2021, no sentido de alterar o contato avençado com o Ministério para
condicionar os prazos de entregas à obtenção de tal autorização do órgão
regulatório (fls. 938 e ss. do 2006226).
42. A situação em tela demonstra que a própria urgência que justificou o
processo de dispensa de licitação pode ter sido seu quadro fático alterado, em
virtude do transcurso de mais de três meses sem que a entrega das vacinas tenha
sido efetivada.
43. Assim, nos parece que o prosseguimento do processo de contratação
sem reanálise, traz riscos ao contratante, à luz do cenário atual, acerca da
necessidade do quantitativo de vacinas e prazos de entregas estabelecidos no
contrato atual.   

 
D) Justificativa de preço

44. Após sua instrução, o processo foi submetido à análise da Consultoria
Jurídica que realizou diversas recomendações de ajuste para considerar o contrato
apto para sua assinatura. Dentre os apontamentos realizados pela CONJUR/MS,
verificou-se a indicação de ausência de pesquisa de preços ou justificativa para a
razoabilidade do preço contratado. Vejamos:

PARECER n. 00109/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU
88. Consta no processo o documento SEI 0019176224 com a proposta de preços
apenas da empresa contratada.
89. No presente caso, não se observou nos autos a existência da estimativa de
preços na forma do art. 6º, VI, nem mesmo justificativa para a sua dispensa
excepcional, na forma do §2º do art. 6º, o que dever ser sanado. Relembra-se
que a justificativa do preço é indispensável nos processos de dispensa de que
trata a MP 1026 de 2021, conforme art. 2º, §1º.
90. Faz-se necessário, portanto, que a autoridade competente junte
manifestação para dispensar a pesquisa de preços, nos termos do art. 6º, §2º.
Ademais, registre-se a necessidade de que, nesse caso, haja, ainda assim,
atesto fundamentado da razoabilidade do preço praticado.

45. Após emissão do parecer jurídico, o processo seguiu para manifestação
da área técnica, no prazo de 24 horas. Todavia, mesmo sem o esclarecimento da
área técnica acerca dos pontos indicados pela CONJUR/MS, o contrato foi assinado
em 25/02/2021 (fl. 425 e ss. do 2006226). A manifestação do setor técnico só veio
posteriormente, em 04/03/2021 (fl. 471 do 2006226). Ainda assim, a o setor técnico
limitou-se a indicar que o preço contratado foi o ofertado pela empresa, indicando
como justificativa a escassez de vacina no mercado mundial.
46. Trate-se de ponto cujo esclarecimento é de fundamental importância para
a verificação da regularidade do processo de contratação do Ministério da Saúde.
Ressalta-se que tal exigência é prevista no Art. 6º da Lei 14.124/2021.

 
E) Manifestação do Ministério da Saúde sobre o inadimplemento

da BHARAT/PRECISA
47. Em recente manifestação técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS), o Ministério da Saúde reconhece que a BHARAT/PRECISA se encontra
inadimplente com o contrato firmado. A SVS indica que, até o momento, a empresa
só conseguiu autorização emergencial para importar 4 milhões das doses
contratadas, mas ainda não há autorização para seu uso.  
48. Na avaliação da SVS, considerando o inadimplemento do compromisso
assumido pela empresa, ela recomenda a suspensão ou mesmo a rescisão do
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instrumento de contrato nº 29/2021, reforçando os argumentos indicados neste
despacho no sentido de determinação de cautelar para suspender a execução do
contrato.

 
Da urgência da medida
49. Como segunda condição para a concessão da medida cautelar está a
urgência da medida, consubstanciada no risco do perecimento do objeto que está se
buscando tutelar.
50. Na espécie tem-se processo de contratação de valor vultuoso sob o qual
pairam suspeitas de possível ocorrência de irregularidades. Acaso a contratação
tenha prosseguimento, com o consequente desembolso dos cofres públicos dos
valores avençados, pode-se correr o risco de evidenciar-se posteriormente que o
processo está eivado de vícios. Num cenário em que os pagamentos já foram
realizados, caberia tão somente à Administração Pública recorrer-se das medidas
cabíveis para se ver ressarcida, reduzindo-se fortemente a efetividade de proteção
do erário.
51. Assim, é urgente que a medida cautelar seja adotada, com a finalidade de
assegurar a proteção ao interesse e cofres públicos.
52. Acrescente-se ainda a recente manifestação do Ministério da Saúde
(NOTA TÉCNICA Nº 967/2021-DEIDT/SVS/MS), por meio da qual indica a evolução do
cenário de disponibilidade vacina desde a celebração do contrato. Esclarece bem que,
quando da avaliação da necessidade de contratação da COVAXIN, o Brasil
encontrava-se em situação bastante precária de contratação de outras vacinas, o
que justificava a necessidade de ampliar o leque de fornecedores até disponíveis. De
acordo com a nova análise, o cenário atual é mais favorável, podendo viabilizar
melhor análise do prosseguimento da contratação.
53. Assim, entende-se que a medida cautelar ora proposta não geraria
impactos contrários ao interesse público, uma vez que há previsão de chegada de
novas vacinas oriundas de outros fornecedores.  

 
CONCLUSÃO 

54. Do exposto, esta Diretoria se manifesta pela existência das condições de
necessidade, probabilidade do direito e urgência que justificam a imposição de medida
cautelar no sentido de determinar o Ministério da Saúde que suspenda a execução do
contrato nº 29/2021, até a conclusão da investigação em curso nesta CGU.
55. Dada a natureza precária de toda e qualquer medida cautelar, registro
que essa medida pode ser revista na medida em que a apuração avance e logre
elucidar os indícios apontados nesta presente manifestação ou mesmo o quadro de
necessidade de aquisição das vacinas se agrave de forma a justificar a retomada do
processo de contratação.
56. Nesse sentido, é importante consignar que a presente cautelar não
impede o Ministério da Saúde, a seu critério, de continuar adotando as medidas
necessárias para obter as autorizações necessárias junto à ANVISA para viabilizar a
aprovação das autorizações regulatórias da vacina COVAXIN, no caso de retomada
do contrato.
57. Em igual sentido, a adoção da presente medida cautelar igualmente não
impede que o Ministério da Saúde, a seu critério, decida pela rescisão do contrato nº
29/2021, caso entenda presentes os motivos para tanto.
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À consideração superior do Sr. Corregedor-Geral da União.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO PONTES VIANNA, Diretor de
Responsabilização de Entes Privados, em 28/06/2021, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador 2006246 e o código CRC
55F3B28F
Referência: Proces s o nº 00190.105536/2021-63 SEI nº 2006246
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

  

DESPACHO CRG

1. Acolho os fundamentos do Despacho DIREP (2006246), para determinar,
com base no art. 45 da Lei n° 9.784/98, art. 10, § 2º, da Lei nº 12.846/2013 e no
art. 9º, § 2º, I, do Decreto nº 8.420/2015 e no art. 30 da Instrução Normativa CGU
13/2019, a suspensão cautelar da execução do contrato nº 29/2021 firmado entre o
Ministério da Saúde e a empresa BHARAT BIOTECH LIMITED INTERNATIONAL,
representada pela empresa PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, até
que seja ultimada a investigação preliminar sumária em curso nesta CGU.
2. A presente cautelar não impede o Ministério da Saúde, a seu critério, de
continuar adotando as medidas necessárias para obter as autorizações necessárias
junto à ANVISA para viabilizar a aprovação das autorizações
regulatórias da vacina COVAXIN, no caso de retomada do contrato ou ainda, caso
assim entenda, de proceder a rescisão do contrato nº 29/2021. 
3. Comunique-se o inteiro teor dessa cautelar ao Ministério da Saúde e à
Secretaria Federal de Controle Interno.   

Documento assinado eletronicamente por GILBERTO WALLER JUNIOR, Corregedor-Geral da União,
em 28/06/2021, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador 2006249 e o código CRC 00246033
Referência: Proces s o nº 00190.105536/2021-63 SEI nº 2006249
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Anexos: I - Despacho DIREP (2006246)
II - Despacho CRG (2006249)

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
Corregedoria-Geral da União

Esplanada dos Ministérios Bloco A, 2º andar, sala 203 - Brasília/DF, CEP 70050904
Telefone: (61) 2020 7500  - www.cgu.gov.br -

  

  
OFÍCIO Nº 12846/2021/CRG/CGU

Brasília, 28 de junho de 2021.
 
 
Ao senhor
RODRIGO MOREIRA DA CRUZ
Secretário-Executivo
Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios, bloco G
70058-900 – Brasília/DF
  
Assunto: Comunica a decretação de medida cautelar.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
00190.105536/2021-63.
  

Sr. Secretário-Executivo,
  
1. Comunico que foi instaurada no âmbito desta Corregedoria-Geral da
União a investigação preliminar sumária nº 00190.105536/2021-63, com vista a
apurar os supostos indícios de irregularidades no processo de compra da vacina
Covaxin conduzido pelo Ministério da Saúde.
2. A propósito, informo que, com base no art. 45 da Lei n° 9.784/98, art.
10, § 2º, da Lei nº 12.846/2013 e no art. 9º, § 2º, I, do Decreto nº 8.420/2015 e no
art. 30 da Instrução Normativa CGU 13/2019,  determinei nos autos daquele
processo a suspensão cautelar da execução do contrato nº 29/2021 firmado entre o
Ministério da Saúde e a empresa BHARAT BIOTECH LIMITED INTERNATIONAL,
representada pela empresa PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, até
que seja ultimada a investigação preliminar sumária em curso nesta CGU.
3. Na oportunidade, encaminho a documentação anexa que contém a
íntegra da medida cautelar, bem como seus fundamentos.
  

  
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por GILBERTO WALLER JUNIOR, Corregedor-Geral da União,
em 28/06/2021, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador 2006252 e o código CRC
B05F3289

 

Referência: Cas o res ponda  es te Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00190.105536/2021-63 SEI nº 2006252
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E-mail - 2006557

Data de Envio: 
  29/06/2021 09:36:06

De: 
  CGU/CRG - Corregedoria-Geral da União <crg@cgu.gov.br>

Para:
    gabinete.se@saude.gov.br

Assunto: 
  Encaminha OFÍCIO Nº 12846/2021/CRG/CGU

Mensagem: 
  Prezado Sr. Rodrigo Moreira da Cruz - Secretário-Executivo do Ministério da Saúde,

Cumprimentando-o cordialmente, de ordem do Corregedor-Geral da União, encaminho o OFÍCIO Nº
12846/2021/CRG/CGU e anexos Despacho DIREP (2006246) e Despacho CRG (2006249), para ciência e providências
pertinentes.

Solicito a gentileza de acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Eliane Prado de Andrade Ishida
Chefe de Gabinete
Corregedoria-Geral da União
Controladoria-Geral da União
Tel: 61 20207501

Anexos:
    Oficio_2006252.html
    Despacho_2006249.html
    Despacho_2006246.html
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