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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

O�cio nº 31/2020/CA-URUG/DC-URUG/CURUG/UNIPAMPA

Uruguaiana, 17 de abril de 2020.

 

A Divisão de Estágios e Convênios da UNIPAMPA
 
Assunto: Jus�fica�va pela não realização de Chamamento Público.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23100.005823/2020-51.

 

 

                       Prezados,

 

                 Considerando o estado de calamidade/emergência que o país se encontra perante a pandemia de
COVID-19 e amparados pelo Parecer Jurídico nº 00061/2020/PFUNIPAMPA/PGF/AGU (0282767), que
entende que é possível a UNIPAMPA realizar a produção de álcool glicerinado através de um acordo de
cooperação com empresa privada, justifica-se a não realização de Chamamento Público para parcerias com o
setor privado, pelo fato dos agentes antissépticos estarem em escassez no mercado e que a celebração de tal
Acordo de Cooperação irá contribuir com a prevenção da disseminação do novo coronavírus, por ser
diretamente relacionada a ações de proteção da vida da população neste momento. Além disso, a empresa
privada realizará doação de cestas básicas e álcool etílico que serão destinados aos cidadãos necessitados e
aos serviços de saúde pública.

               Saliento que para realização de tal Acordo de Cooperação, a UNIPAMPA possui uma Farmácia
Universitária, com registro ativo no Conselho Regional de Farmácia, sob número 546014 e Responsável
Técnico também registrado (0284216), atendendo as Notas Técnicas da ANVISA em vigência.

 

 

Atenciosamente,

 

Cheila Denise O�onelli Stopiglia

Coordenadora do Curso de Farmácia

Coordenadora Titular do Ajuste

Documento assinado eletronicamente por CHEILA DENISE OTTONELLI STOPIGLIA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 17/04/2020, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0284220 e
o código CRC F6F02892.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23100.005823/2020-51 SEI nº 0284220

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

