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Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br>

Solicitação atendida SIASG - 1637755
11 mensagens

centraldeservicos@planejamento.gov.br <centraldeservicos@planejamento.gov.br> 2 de julho de 2020 14:49
Para: edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br

Olá, você sabia que possuímos um Portal de Serviços, onde sua solicitação pode ser aberta de forma rápida e dinâmica?

 

Prezado (a), Edilson Fernandes

A Central de Atendimento do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do Ministério da Economia concluiu o atendimento
a sua solicitação.  

Desejamos saber a sua opinião sobre os serviços prestados. Por gentileza, colabore conosco avaliando o nosso atendimento.

Clique aqui para fazer a avaliação do Atendimento

Observação: Caso a solução não tenha lhe atendido, a mesma poderá ser reaberta no prazo de 07 (sete) dias entrando em contato com
Central de Atendimento por telefone.

Protocolo de Atendimento: 1637755
Tipo: Incidente
Serviço/Atividade: Situação não prevista no SIASG

Descrição da solicitação:

Bom dia. Preciso publicar no sicon um aditivo de suspensão de um contrato, mas não encontrei onde fazer isso, a suspensão do
contrato é por 120 dias, a única implicação prática é que a vigência do contrato também fica alterada, ou seja ela passa a ser 120 dias
após a vigência atual. Se eu não fizer isso no sistema (sicon), após os 120 dias o contrato estará vigente, mas no sistema estará
vencido, não havendo mais possibilidade de fazer qualquer alteração ou pagamento. única solução que encontrei foi a de fazer um
aditivo de prorrogação no sistema, mas não estaria correto, pois o aditivo não é de prorrogação e sim de suspensão . Poderiam me
instruir como faço para incluir no sistema esse aditivo de suspensão, para que a vigência seja alterada para 120 dias posteriores a data
do último aditivo de prorrogação? 

Questionario da Solicitação 1635719
Questão Valor

Solução da solicitação: 

Em atenção à sua demanda, que trata de dúvidas sobre a suspensão contratual, informamos que tal opção não existe. Neste caso o órgão poderia incluir um
termo aditivo de prazo, prorrogando o contrato por 120 dias e justificando que a dilação é decorrente da interrupção da prestação de serviços.

Você também pode acompanhar o andamento da sua solicitação, ao acessar, em Minhas Solicitações.
Para acessa-lo basta utilizar o link: portaldeservicos.planejamento.gov.br

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/posso-ajudar
https://portaldeservicos.planejamento.gov.br/citsmart
https://portaldeservicos.economia.gov.br/citsmart/pages/pesquisaSatisfacao/pesquisaSatisfacao.load?idSolicitacaoServico=1637755&hash=7d21f9885d7293936da7c181b37e4f8b
https://portaldeservicos.planejamento.gov.br/citsmart/pages/smartPortal/smartPortal.load#/my-requests
https://portaldeservicos.planejamento.gov.br/citsmart
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Atenciosamente,

Atendimento SIASG

As solicitações de atendimento para o SIASG podem ser realizadas através dos seguintes canais de comunicação:
Portal Web: https://portaldeservicos.planejamento.gov.br/citsmart
Acesse o Portal de Serviços para solicitar atendimento e para realizar o acompanhamento da sua solicitação.

Horário de Funcionamento em Dezembro: Das 07:00 às 20:00 horas, de Segunda à Sexta-Feira.

 

Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br> 2 de julho de 2020 16:21
Para: Contratos <grupo.contratos@ifsudestemg.edu.br>

Prezados(as).

Segue resposta com a solução para incluir nos SICON o aditivo de suspensão, tem que incluir um aditivo de prorrogação mesmo e colocar a mensagem no sistema.

Att.

 Edilson Fernandes
 Administrador
 Diretor de Administração e Planejamento

  (32) 984532023

LEMBRE-SE: 100 X 0 = 0
Então pare de dedicar energia onde não existe NADA!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Contratos Licitações - Reitoria <contratos@ifsudestemg.edu.br> 3 de julho de 2020 07:55
Para: Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Contratos <grupo.contratos@ifsudestemg.edu.br>

Show! Obrigada!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Anderson Novais Soares <anderson.novais@ifsudestemg.edu.br> 3 de julho de 2020 10:28
Para: Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br>

Obrigado, Edilson.

Atenciosamente,

Anderson Novais Soares
Assistente em Administração
IF Sudeste MG - Campus Muriaé
(32) 3696-2850

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. Use com moderação.

Em qui., 2 de jul. de 2020 às 16:22, Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Contratos Barbacena <contratos.barbacena@ifsudestemg.edu.br> 3 de julho de 2020 11:07
Para: Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Edilson,

Bom dia!

Agradeço sua informação e gostaria de sanar uma dúvida, por gentileza.

https://portaldeservicos.planejamento.gov.br/citsmart
mailto:edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br
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No modelo de termo aditivo de suspensão encaminhado através da Instrução Normativa nº 02, da Pró-Reitoria de Administração, o prazo de suspensão da vigência e
execução do contrato será pelo tempo que durar a pandemia, ou seja, por prazo indeterminado (estou interpretando desse modo, está correto?). Assim, como
poderemos determinar que ela será pelo prazo de 120 dias?

Agora, partindo da necessidade do registro no sistema pelas razões elencadas por você, também surgem as dúvidas: se a suspensão for por um prazo maior, até
poderemos inserir um novo aditivo de prorrogação para abranger o período. Mas, e se a suspensão se der, efetivamente, por um prazo menor do que os 120 dias e o
registro no sistema já está realizado?

Já fizemos em Barbacena termos aditivos de suspensões contratuais e utilizamos esse modelo enviado pela Instrução Normativa.

Obrigada!

Atenciosamente.

Lígia

Seção de Contratos
IF Sudeste MG - Campus Barbacena 
Tel: (32) 3333-1747

Em qui., 2 de jul. de 2020 às 16:22, Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br> 4 de julho de 2020 12:38
Para: Contratos Barbacena <contratos.barbacena@ifsudestemg.edu.br>, Contratos <grupo.contratos@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia, Cláudia.

Com relação ao prazo, foi nos encaminhado no dia 09/06/2020 um texto de cláusula sugerida pela procuradoria onde constava prazo de 120 dias, a IN 02/2018 da
PROAD, também instruiu no sentido de colocar cláusula com prazo de 120 dias com possibilidade de retorno antes ou de prorrogação do prazo de suspensão, foi o
que eu fiz.

Já quanto a incluir o aditivo no SICON, realmente seu questionamento é bem pertinente, em uma reunião a Iandra levantou os mesmos pontos, inclusive estão
estudando para não devolver os prazos suspensos para a contratada, evitando assim essa celeuma. Como você mesmo disse, se for mais de 120 dias se resolve com
um novo aditivo, mas se for menos teremos um problema, penso que esse primeiro não teremos problemas, pois não voltaremos antes destes primeiros 120 dias.

Mas se não incluirmos o aditivo no SICON, temos que dar publicidade de outra forma, através então do INCOM, desta forma poderíamos fazer a publicação do aditivo
de suspensão no INCON, como não podemos publicar duas vezes o mesmo aditivo, faríamos outro aditivo de prorrogação mais próximo do dia do vencimento e esse
sim seria publicado no SICON.

Peço ao Nélio e Iandra ou aos demais colegas que participaram da reunião, que me ajudem lembrar o que discutimos, se foi neste mesmo sentido que estou expondo
ou se houve algum outro direcionamento.

Atenciosamente! 

 Edilson Fernandes
 Administrador
 Diretor de Administração e Planejamento

  (32) 984532023

LEMBRE-SE: 100 X 0 = 0
Então pare de dedicar energia onde não existe NADA!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

E-mail de Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais - Fwd_ orientações minutas de termo aditivo - suspensão contratual.pdf
110K

Instrução normativa_02_290520_férias antecipadas - redução nas contribuições do Sistema S - suspensão de contratos - redução de prestadores
_COVID (2).pdf
994K

Contratos Barbacena <contratos.barbacena@ifsudestemg.edu.br> 6 de julho de 2020 13:10
Para: Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Edilson,

Boa tarde!

Aqui é a Lígia.

Tenho conversado com alguns colegas, como a Iandra e o Anderson, aos quais sempre agradeço a atenção prestada, mas, infelizmente, nossas dúvidas em
Barbacena ainda persistem.

Seguem algumas colocações:

mailto:edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=229fd9c0e3&view=att&th=1731a7a91e53caf2&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kc7t88ik4&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=229fd9c0e3&view=att&th=1731a7a91e53caf2&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kc7t88hf3&safe=1&zw
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1) Na nossa interpretação, a IN nº 02/2020 - PROAD sugere que envidemos esforços para que as suspensões contratuais ocorram pelo prazo máximo de até 120 dias
(podendo ser menos, portanto) e ao mesmo tempo, tem como anexo, um modelo de aditivo que suspende a execução e a vigência por prazo indeterminado;

2) A cláusula recomendada para inserção nos aditivos, através de e-mail, é oriunda de um processo de Barbacena que foi encaminhado para análise jurídica e, cuja
vigência, está próxima de vencer. Assim, objetivou-se garantir a prorrogação da vigência contratual:

Item 26 - Parecer PARECER n. 00358/2020/NLC/ETRLIC/PGF/AGU: "Diante da possibilidade de prorrogação contratual e, considerando que no caso concreto o
contrato
possui vigência até 03/09/2020 (fls. 276/279), recomenda-se ao gestor que, havendo interesse da Administração, no caso específico de serviços continuados objeto
do art. 57, inc. II, da Lei n. 8.666/93, desde que atendidos os requisitos do PARECER REFERENCIAL n. 00001/2019/NLC/ETRLIC/PGF/AGU, avalie de logo prever no
termo aditivo a prorrogação contratual, a fim de que a vigência contratual seja preservada não obstante a execução esteja suspensa, observada a vedação de
contrato com prazo de vigência indeterminado."
Cláusulas recomendadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
“O presente termo aditivo tem por objeto a suspensão da execução do contrato pelo período de 120 dias, de XX/XX/2020 a XX/XX/2020, nos termos do art. 78, inc.
XIV, da Lei n. 8.666/96, sem prejuízo da possibilidade de interrupção da suspensão, com a retomada antecipada da continuidade da prestação do serviço por ordem
escrita da Administração, acompanhada de comprovante de ciência da contratada, devidamente justificada e documentada nos autos, bem como a prorrogação da
vigência do contrato nº 15/2018, de XX/XX/2020 a XX/XX/20XX, consoante previsão contida na cláusula segunda do contrato e cláusula primeira do TA n. 01/2019,
nos moldes do art. 57, inc. II, c/c art. 57, parágrafo primeiro, incs. II e III, cumulado com o art. 79, § 5o, da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da suspensão será de 120 dias."

Aqui, surge outra dúvida. A cláusula acima suspende, apenas, a execução do contrato. O modelo anexo da IN nº 02/2020 suspende a execução e vigência. Assim,
parece-nos inviável a simples inserção de tal cláusula no modelo enviado na IN, visto que as duas não se comunicam por não atingirem os mesmos pontos. Um tópico
crucial neste impasse configura-se na distinção entre prazo de vigência e prazo de execução do contrato.
Outra questão: o modelo da IN  nº 02/22020 ao suspender, também, a vigência contratual, não a estaria tornando indeterminada, circunstância explicitamente vedada
na cláusula sugerida? Assim, o correto não seria a adoção de um ou do outro modelo de texto, sem a concomitância entre ambos?

Obrigada!

Atenciosamente.

Seção de Contratos
IF Sudeste MG - Campus Barbacena 
Tel: (32) 3333-1747

Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Livre de vírus. www.avast.com.

Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br> 6 de julho de 2020 14:05
Para: Contratos Barbacena <contratos.barbacena@ifsudestemg.edu.br>

Lígia, boa tarde.

Meu caso é semelhante ao seu, meu contrato vence em 23/09 e eu fiz a suspensão em 18 de junho com efeitos a partir do 05º dia útil.

Fazer um aditivo por prazo indeterminado também acho que não existe previsão legal, então o que eu fiz foi juntar as duas situações, deixar expresso que a
suspensão é por 120 dias e consensual, que é de execução e vigência e que esse prazo pode ser prorrogado ou ser antecipado o retorno, o que eu acredito que
neste primeiro período de 120 dias não acontecerá.

Coloquei retorno das aulas presenciais como critério da volta das atividades, porque essa é a justificativa que o requisitante vai colocar na justificativa, por se tratar de
um serviço de recepção. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto a suspensão consensual dos prazos de execução e de vigência do Contrato Administrativo nº 08/2019, a partir do 05º dia
útil da comunicação oficial da
CONTRATANTE à CONTRATADA, enquanto permanecer suspensas as aulas presenciais, decorrente
da pandemia do COVID-19 (Corona vírus).
1.2 – O encaminhamento deste aditivo com a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE, via correio eletrônico, terá o efeito para todos os fins da
comunicação oficial descrita no item 1.1.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
2.1 – A suspensão se dará pelo prazo 120 dias, podendo ser prorrogado de acordo com o inciso XIV do art. 78da Lei 8.666/93, ou tão logo se restabeleça as
condições para retorno das aulas presencias, nas seguintes condições:
2.2 – Havendo cessado os efeitos da pandemias do COVID-19 (Corona vírus), a CONTRATANTE poderá a
seu critério comunicar a CONTRATADA para que retome as atividades no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da comunicação oficial.

 Sinceramente não sei se é a melhor opção, mas achei melhor dar andamento desta forma para não incorrer em algo mais grave, já que estávamos pagando por um
serviço sem ele estar sendo executado.

Atenciosamente!

 Edilson Fernandes
 Administrador
 Diretor de Administração e Planejamento

  (32) 984532023

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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LEMBRE-SE: 100 X 0 = 0
Então pare de dedicar energia onde não existe NADA!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Contratos Barbacena <contratos.barbacena@ifsudestemg.edu.br> 6 de julho de 2020 16:05
Para: Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br>

Olá, Edilson!

Obrigada pelo retorno!

Pois é.....está tudo muito confuso....nós, aqui, além desse caso que ilustra a mensagem anterior (objeto do Parecer nº 358 e que fizemos como indicado no
documento, com a inclusão da cláusula recomendada), tenho outros dois que fiz de acordo com o modelo encaminhado na IN nº 02/2020 - PROAD, que não
menciona a suspensão por 120 dias e, sim, por prazo indeterminado, a partir de 01/06/2020. Daí, penso: aquele modelo, aprovado pela CONJUR, estaria errado? E,
ainda, a PROAD nos encaminha tal modelo para adoção, estando o mesmo incoerente?

E outro ponto que destaco: aquela mensagem encaminhada pela reitoria, recomendando a inclusão da citada cláusula, a meu ver, está equivocada. Tal cláusula seria
devida, apenas, para os casos nos quais a vigência "normal" do contrato está próxima de vencer. Por isso, que não adotamos nos outros dois casos que mencionei e
optamos pelo modelo anexo da IN. E, olha, tenho conhecimento de outros Campus que juntaram os dois modelos e ficou totalmente confuso o termo aditivo de
suspensão.

Agora, estou em um impasse aqui...não sei se alteramos os termos que fizemos de acordo com o modelo da IN, sendo que a empresa já assinou os mesmos, ou se
deixamos como está. Realmente, não consigo entender como a PROAD poderia disponibilizar um modelo incorreto. Se assim o fosse, no tal e-mail encaminhado
depois por ela, deveriam alertar para incluir a cláusula dos 120 dias e desconsiderar aquele modelo anterior.

Não sei o que fazer...rsrs

Seção de Contratos
IF Sudeste MG - Campus Barbacena 
Tel: (32) 3333-1747

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br> 6 de julho de 2020 16:17
Para: Contratos Barbacena <contratos.barbacena@ifsudestemg.edu.br>

Oi Lígia.

Realmente tá tudo muito confuso, a gente tem que ir trabalhando para tentar evitar dano ao erário e medir as necessidades da administração no caso concreto, posso
estar enganado mas por tempo indeterminado não tem amparo legal, mas se a empresa assinou e aceitou eu deixaria assim mesmo, considerando que foi um modelo
que você recebeu da PROAD e que já está assinado.

A lei diz que pode até ser prazo acima de 120 dias em casos de calamidade ou grave perturbação da ordem pública, o que em primeira análise parece ser o caso da
pandemia, mas por prazo indeterminado não diz nada.

Lei 8.666/1993
Art. 78  
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório
de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

 
 Edilson Fernandes
 Administrador
 Diretor de Administração e Planejamento

  (32) 984532023

LEMBRE-SE: 100 X 0 = 0
Então pare de dedicar energia onde não existe NADA!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Contratos Barbacena <contratos.barbacena@ifsudestemg.edu.br> 7 de julho de 2020 10:42
Para: Edilson Fernandes <edilson.fernandes@ifsudestemg.edu.br>

Olá, Edilson

Bom dia!

Está tudo muito confuso, sim. Mas, como você bem falou, vamos trabalhando para tentar conduzir as situações, sempre, da melhor maneira. O único receio é de
estarmos procedendo de modo incorreto, adotando esse modelo da IN. Contudo, como já está assinado, acho que vou deixar assim mesmo e aguardar.

Obrigada por sua ajuda!

Lígia

Seção de Contratos
IF Sudeste MG - Campus Barbacena 
Tel: (32) 3333-1747
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[Texto das mensagens anteriores oculto]


