
06/04/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/404623120

https://sapiens.agu.gov.br/documento/404623120 1/8

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

CÂMARA PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CPLC

 
NOTA n. 00003/2020/CPLC/PGF/AGU

 
NUP: 23074.018133/2020-26
INTERESSADOS: UFPB - SOF - COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES, CONTRATAÇÕES E
CONFORMIDADE
ASSUNTOS: COVID-19 E OUTROS

 
Senhora Diretora do Departamento de Consultoria da PGF,
 

1. Cuida-se de Consulta formulada pelo Setor Administrativo da Universidade Federal da Paraíba a respeito
das providencias a serem tomadas nos contratos vigentes em razão da edição da Medida Provisória n. 932, de 2020, que
alterou as alíquotas das contribuições para o serviços sociais autônomos (Sistema “S”), nos seguintes termos

 
 Sr. Procurador,
Cumprimentando-o, de ordem do Coordenador da CACC/SOF, venho cordialmente solicitar
orientações a V.Sa. quanto à aplicabilidade da Medida Provisória nº 932 de 31 de março de 2020
(que alterou alíquotas de contribuição aos serviços sociais autônomos), em especial no âmbito dos
contratos administrativos.
 
Isto posto, em que pese a excepcionalidade na redução das alíquotas ser apenas até 30/06/2020 -
conforme disposto na referida medida provisória - percebemos que a principal dúvida surge em
razão dos aspectos jurídicos para efetivação dos pagamentos devidos às contratadas durante a
vigência da medida, particularmente no que se refere à possibilidade de glosas ou a necessidade
de revisão de contratos.
 
Dito de outra forma, os questionamentos jurídicos que emergiram foram:
 
1) Existe impedimento legal de, no caso concreto, aplicar o instituto das glosas sobre os
pagamentos - de forma a se redimensionar o pagamento em razão das novas alíquotas?
 
2) Ou, se trata de questão que enseja necessariamente a revisão dos contratos? Além disso, no
tocante a eventual necessidade de revisão, deve a revisão ocorrer por meio de aditamento ou se
faz suficiente mero apostilamento?

 
Nesses termos, essencial é avultar que, dado o volume de contratos, assim como a  situação atual
do país ante a emergência de saúde pública, não havendo impedimento legal para tal, entendemos,
salvo melhor juízo, que a glosa aparenta se tratar do meio mais célere e menos oneroso de
implementação das referidas mudanças nas alíquotas, sobretudo quando considerado o tempo tão
curto previsto para se perdurarem os efeitos da supra medida e a quantidade de contratos a serem
atingidos pelo ato provisório.
Ante o exposto, a fim de adotarmos o procedimento juridicamente mais seguro, formulamos a
presente dúvida, recorrendo aos préstimos de V.Sa. no sentido de orientação quanto aos
questionamentos ora apresentados.

 
2. A Procuradoria Federal da UFPB submeteu a consulta à Equipe de Trabalho Remoto de Licitações e
Contratos, que, por sua vez, encaminhou a indagação à Câmara Permanente de Licitações e Contratos, “considerando a
natureza transversal da consulta, a partir do qual poderá emergir manifestação jurídica que deverá ser adotada de modo
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uniforme por todos os órgãos de execução da PGF,  bem como o disposto no artigo 3º da Portaria nº
159/2020/PGF/AGU, de 22 de março de 2020, encaminhamos os autos ao Departamento de Consultoria da PGF, para a
adoção das providências que entender cabíveis.” (COTA n. 00049/2020/COORD/ETRLIC/PGF/AGU).
3. Sobre a competência da CPLC em relação às matérias relativas às pandemia da COVID-19, o
Departamento de Consultoria da PGF exarou a Ordem  de Serviço n. 11, de 2020, que no seu art. 4º assim orientou:

 
Art. 4o. As consultas de alta relevância, de que trata art. 3° da Portaria PGF n. 159, de 22 de
março de 2020, sobre matéria de licitações e contratos administrativos serão encaminhadas, pelo
DEPCONSU, à Câmara Permanente de Licitações e Contratos Administrativos - CPLC, que se
manifestará no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
Parágrafo Único. O Coordenador da CPLC fará a distribuição da consulta entre os membros do
colegiado, podendo avocar os autos para exame, a fim de que seja assegurado o cumprimento do
prazo estabelecido no caput.

 
4. Pois bem, questão de alta relevância é um conceito jurídico indeterminado que comporta muitas
acepções, quanto mais num momento de pandemia, mesmo o tema não tendo grande complexidade jurídica.
5. Considerando o espírito de colaboração que todos devem ter num momento tão difícil como o presente,
passamos a enfrentar o tema posto na consulta.
6. O sistema "S" é termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o
treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome
iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem parte do sistema S: Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de
Transporte (Sest).
7. As contribuições para os serviços sociais autônomos são receitas destinadas e passadas a entidades,
vindas, a maioria, de particulares, que não integram a Administração Pública, mas que realizam atividades de interesse
público. Os recursos destinados para tais entidades são provenientes de contribuições recolhidas compulsoriamente pelos
empregadores com base na folha de salários dos seus empregados, também são pagas pelos contribuintes que as diversas
leis estabelecem, para enfrentarem os custos decorrentes de suas atividades, sendo, por natureza, vinculadas à finalidades
específicas, conforme previsto no art. 240 da Constituição do Brasil:

 
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos
empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical.

 
8. Esses recursos são arrecadados pela União e repassados diretamente às entidades, mas nem por isso
deixam de caracterizar-se como dinheiro público, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:

 
Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS
VINCULADOS A ENTIDADES SINDICAIS. SISTEMA “S”. AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA. RECRUTAMENTO DE PESSOAL. REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA
LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA. SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE. NÃO SUBMISSÃO
AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CF). 1. Os serviços sociais
autônomos integrantes do denominado Sistema “S”, vinculados a entidades patronais de grau
superior e patrocinados basicamente por recursos recolhidos do próprio setor produtivo
beneficiado, ostentam natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integram a
Administração Pública, embora colaborem com ela na execução de atividades de relevante
significado social. Tanto a Constituição Federal de 1988, como a correspondente legislação de
regência (como a Lei 8.706/93, que criou o Serviço Social do Trabalho – SEST) asseguram
autonomia administrativa a essas entidades, sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalístico,
pelo Tribunal de Contas, da aplicação dos recursos recebidos. Presentes essas características, não
estão submetidas à exigência de concurso público para a contratação de pessoal, nos moldes do
art. 37, II, da Constituição Federal. Precedente: ADI 1864, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de
2/5/2008. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.(RE 789874, Relator(a):  Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-227 DIVULG 18-11-2014 PUBLIC 19-11-2014)
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9. Por força da Medida Provisória n. 932, de 2020, as alíquotas de contribuição a entidades do sistema “S”
incidentes sobre a folha de pagamento foram reduzidas, de forma excepcional, até o dia 30 de junho de 2020, nos
seguintes termos:

 
Art. 1º  Excepcionalmente, até 30 de junho de 2020, ficam reduzidas as alíquotas das
contribuições aos serviços sociais autônomos para os seguintes percentuais:
I - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop - um inteiro e vinte e cinco
centésimos por cento;
II - Serviço Social da Indústria - Sesi, Serviço Social do Comércio - Sesc e Serviço Social do
Transporte - Sest - setenta e cinco centésimos por cento;
III - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - Senai e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat - cinco décimos por
cento;
IV - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar:
a) um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento da contribuição incidente sobre a folha de
pagamento;
b) cento e vinte e cinco milésimos por cento da contribuição incidente sobre a receita da
comercialização da produção rural devida pelo produtor rural pessoa jurídica e pela agroindústria;
e
c) dez centésimos por cento da contribuição incidente sobre a receita da comercialização da
produção rural devida pelo produtor rural pessoa física e segurado especial.
Parágrafo único.  Durante o prazo de que trata o caput, a retribuição de que trata o § 1º do art. 3º
da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, será de sete por cento para os seguintes beneficiários:
I - Sesi;
II - Senai;
III - Sesc;
IV - Senac;
V - Sest;
VI - Senat;
VII - Senar; e
VIII - Sescoop.
 

10. A questão posta nos autos diz respeito à revisão dos contratos administrativos em razão de alteração da
carga tributária, tendo como base normativa o § 5º do art. 65 da Lei 8666, de 1993 – LLC, tema que já recebeu orientação
por parte da CPLC, conforme os pareceres que merecem ser relembrados:

 
PARECER n. 00005/2019/CPLC/PGF/AGU
XII. Para aplicação do § 5º do art. 65 da LLC não se leva em consideração a imprevisibilidade do
evento, e sim que haverá́ o reequilíbrio da equação econômico-financeira quando houver alteração
na carga tributária ou nos encargos legais após a formulação da proposta.
 
PARECER N. 03/2012/GT359/DEPCONSU/PGF/AGU
NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO SIMPLES,
DESDE QUE OCORRA APÓS A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E POSSUA
COMPROVADA REPERCUSSÃO NOS PREÇOS CONTRATADOS, PODEM DAR ENSEJO À
REVISÃO DESTES, PARA MAIS OU PARA MENOS. A ALTERAÇÃO ORA MENCIONADA
ENQUADRA-SE COMO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, PODENDO
OCORRER INDEPENDENTEMENTE DE ANUALIDADE.

 
11. No § 5º do art. 65 da Lei 8666, de 1993, consta que qualquer alteração na carga tributária ou nos encargos
legais, que repercutam nos preços contratados, permite a revisão da equação econômico-financeira, não sendo cabível
incluir elementos estranhos ao dispositivo para lhe restringir o alcance.
12. Para aplicação do § 5o do art. 65 da LLC não se leva em consideração a imprevisibilidade do evento, e
sim a alteração das circunstâncias que estavam presentes quando da apresentação da proposta por motivos posteriores,
que abalem a relação de equivalência ou a finalidade do contrato, desequilibrando a base do negócio jurídico.

N
Realce
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13. Conforme Ricardo Silveira Ribeiro, a não imputabilidade da conduta gravosa ao contratado é requisito
para deferimento da revisão do art. 65, II, d, da Lei de Licitações, enquanto a revisão decorrente de alterações de encargos
legais ou tributários independe da avaliação crítica de qualquer comportamento da empresa. Basta o cumprimento dos
requisitos do art. 65, § 5°, da Lei 8.666, de 1993 (RIBEIRO, Ricardo Silveira. Terceirizações na administração pública e
equilíbrio econômico dos contratos administrativos. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 255).
14. Percebe-se que a MP n. 932, de 2020, gerou uma desoneração da folha de pagamento, tema que já
mereceu parecer específico da CPLC, que orientou pela aplicação da revisão do contrato com base no art. 65, § 5°, da Lei
8.666, de 1993, conforme conclusão assim lançada:

 
III - Na planilha de custos e formação de preços que acompanha sua proposta, seu pedido de
revisão (§ 5º do artigo 65 da Lei n. 8.666/1993) ou seu pedido de repactuação de preços, conforme
caso, o licitante ou contratado que exerça atividades sujeitas desoneração da folha de pagamentos,
concomitantemente a atividades que não podem sujeitar-se a este regime, e que comprovadamente
haja optado pela desoneração em relação às primeiras atividades, não poderá zerar (ou mesmo
eliminar do Módulo 4) rubrica relativa contribuição previdenciária patronal incidente sobre
remuneração devida ao empregado (denominada de INSS no Anexo III-A da Instrução Normativa
n. 02/2008 da SLTI). Esta rubrica terá valor maior do que zero, sem prejuízo da inserção, pelo
licitante ou contratado, no Módulo 5 da planilha de custos formação de preços, de uma rubrica
relativa à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta;

 
15. Sobre a incidência na MP 932, de 2020, nos contratos vigentes, a Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia exarou as seguintes orientações, que merecem ser colacionadas:

 
A MP nº 932/20 traduz o fato do príncipe, o qual enseja atuação da Administração (revisão dos
contratos), pela superveniência de novos encargos legais. Todavia, são medidas não perenes, pois
foram estabelecidas para um espaço temporal limitado - até 30 de junho de 2020. Observando-se
isso, a Seges pretende, nas orientações abaixo, estabelecer alternativas, haja vista a volumetria do
esforço operacional de revisar todos os contratos e, após a data limite, proceder nova revisão.
(A) Contratos vigentes/em andamento/em vias de encerramento:
(i) Proceder à revisão do contratos, com base no § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, visando à adequação de planilha de formação de preços, desde 1º de abril de
2020, às novas alíquotas de contribuição aos serviços sociais autônomos, prevista no
Submódulo 2.2: “Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e outras contribuições” - Anexo VII-D da IN nº 5, de 26 de maio de 2017.
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993"Art. 65 (...)§5º Quaisquer tributos ou encargos legais
criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando
ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso."
Ou
(ii) Fazer glosa parcial do serviço (seguindo as regras de faturamento), conforme preceitua
o Anexo XI da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017. Dessa forma, sugere-se que,
na vigência da MP (3 meses), os órgãos e entidades tenham uma atenção especial na conferência
das faturas, notadamente, no que se refere aos percentuais de Encargos Previdenciários (GPS) e
outras contribuições que foram apresentados na proposta pela empresa e os que serão
efetivamente por ela adimplidos.
Observação: nos contratos que adotam o Pagamento pelo Fato Gerador, sugere-se a prática
acima, considerando que a obrigação de pagamento do contratante à contratada decorre de eventos
efetivamente ocorridos e comprovados.
Ou
(iii) O órgão ou entidade poderá proceder aos ajustes necessários no momento da
repactuação ou renovação contratual, e, nos casos dos contratos em vias de encerramento,
proceder aos ajustes no momento da quitação da última parcela.
Esse procedimento deve estar devidamente justificado nos autos do processo, com base na
impossibilidade de realizar uma das alternativas acima, em face das restrições à continuidade
normal das atividades pelos servidores e nas situações de servidores que estão deslocados para
atender as ações decorrentes da situação da emergência a ser enfrentada.
(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1282-reducao-temporaria-das-
aliquotas-de-contribuicao-aos-servicos-sociais-autonomos, acesso em 06/04/2020)

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1282-reducao-temporaria-das-aliquotas-de-contribuicao-aos-servicos-sociais-autonomos
N
Realce

N
Realce

N
Realce
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16. Essas orientações estão de acordo com os pareceres precedentes da CPLC, mas precisam ser lidas de
forma sistemática.
17. Em regra, toda revisão de contrato deve ser feita por Termo Aditivo, pois caracteriza alteração de
contrato. Assim, cabe alertar que deve ser providenciado o termo aditivo para disciplinar os efeitos futuros do contrato.
18. Considerando que os Termos Aditivos não podem ter efeitos retroativos, mas apenas prospectivos; e
considerando que a redução das alíquotas estão valendo desde 1º de abril de 2020, não resta alternativa que não a glosa
nas faturas para o período que preceder à formalização do Termo Aditivo de revisão contratual.
19. O Termo Aditivo pode tratar da situação (em princípio) transitória, de forma a não ser necessário outro
Termo Aditivo para restaurar as alíquotas ora reduzidas em aplicação da Medida Provisória n. 932, de 2020, já que essa
norma prevê que a redução irá valer apenas até 30 de junho de 2020.
20. Entendemos ainda que, independentemente do tipo de tratamento do risco de descumprimento de
obrigações trabalhistas (se com conta depósito vinculada bloqueada para movimentação ou se com a opção pelo
pagamento pelo fato gerador), a glosa se aplica para o período que preceder a formalização do Termo Aditivo ao contrato.
Entendemos ainda que o fato de a Administração ter adotado a opção do pagamento pelo fato gerador não lhe dá suporte
jurídico, por si só, para a realização futura da glosa, já que, como dito linhas acima, o caso é de alteração contratual, o que
demanda a formalização de Termo Aditivo ao contrato.
21. No entanto, caso seja inviável ao gestor, em virtude de todas as dificuldades causadas pela pandemia
(COVID-19), adotar as providências acima antes de 30 de junho de 2020, restará, ainda, a opção de proceder aos ajustes
necessários no momento da repactuação ou renovação contratual, e, nos casos dos contratos em vias de encerramento,
proceder às devidas adequações no momento da quitação da última parcela, por glosa.

 
22. Com base nessas premissas, em resposta à consulta formulada, concluímos o seguinte:

 
a) A respeito da aplicação da Medida Provisória n. 932, de 2020, cabe à Administração proceder à revisão

dos contratos, com base no § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, visando à adequação de planilha de
formação de preços, desde 1º de abril de 2020, às novas alíquotas de contribuição aos serviços sociais
autônomos, prevista no Submódulo 2.2;

a.1) A revisão deve ser formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato, pois se trata de alteração
contratual;

a.2) O Termo Aditivo deverá disciplinar a redução transitória, até 30 de junho de 2020, das alíquotas das
contribuições aos serviços sociais autônomos, sendo o instrumento redigido de modo a não demandar a formalização
posterior de outro aditivo para restaurar as alíquotas ora reduzidas por força da Medida Provisória n. 932, de 2020;

b) Para o período anterior à formalização do Termo Aditivo, independentemente do tipo de tratamento do
risco de descumprimento de obrigações trabalhistas (se com conta depósito vinculada bloqueada para movimentação ou
se com a opção pelo pagamento pelo fato gerador), deve a Administração efetuar a glosa parcial do serviço, segundo as
regras de faturamento, conforme preceitua o Anexo XI da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, aferindo a
redução dos valores das contribuições tratadas na Medida Provisória n. 932, de 2020;

c) Caso seja inviável ao gestor, em virtude de todas as dificuldades causadas pela pandemia (COVID-19),
adotar as providências acima antes de 30 de junho de 2020, restará, ainda, a opção de proceder aos ajustes necessários no
momento da repactuação ou renovação contratual, e, nos casos dos contratos em vias de encerramento, proceder às
devidas adequações no momento da quitação da última parcela, por glosa.

 
Rio de Janeiro, 06 de abril de 2020.

 
(assinado eletronicamente)

DIEGO DA FONSECA HERMES ORNELLAS DE GUSMÃO
PROCURADOR FEDERAL

RELATOR
COORDENADOR DA CPLC

 
De acordo, na forma da maioria consolidada no decorrer dos trabalhos (Portaria nº 338/PGF/AGU, de 12

de maio de 2016).
 

               (assinado eletronicamente)                                                  (assinado eletronicamente)
             ALESSANDRO QUINTANILHA MACHADO                     CAROLINE MARINHO BOAVENTURA SANTOS

N
Realce

N
Realce

N
Realce

N
Realce

N
Realce

N
Realce

N
Realce

N
Realce

N
Realce
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            PROCURADOR FEDERAL                                                   PROCURADORA FEDERAL
 

                  (assinado eletronicamente)                                                      (assinado eletronicamente)
                                  EDUARDO LOUREIRO LEMOS                    CARLOS HENRIQUE BENEDITO NITÃO

LOUREIRO 
                        PROCURADOR FEDERAL                                                PROCURADORA FEDERAL

 
                      (assinado eletronicamente)                                                             (assinado eletronicamente)

                            GABRIELLA CARVALHO DA COSTA                              
KARINA BACCIOTTI CARVALHO BITTENCOURT

                 PROCURADORA FEDERAL                                                        PROCURADORA FEDERAL  
                

 
De acordo. À consideração Superior.

 
Brasília,   de                          de 2020.

 
(assinado eletronicamente)

INGRID PEQUENO SÁ GIRÃO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA

 
DESPACHO DO PROCURADOR-GERAL FEDERAL
 
APROVO a NOTA n. 00003/2020/CPLC/PGF/AGU, da qual se extrai a Conclusão que segue.
Encaminhe-se para o órgão consulente.
Encaminhe-se cópia à Consultoria-Geral da União, para conhecimento.

 
Brasília, ____ de _______________  de 2020.

 
 

(assinado eletronicamente) 
LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES.

PROCURADOR-GERAL FEDERAL
 

CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº        /2020
 
I. A RESPEITO DA APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 932, DE 2020, CABE

À ADMINISTRAÇÃO PROCEDER À REVISÃO DOS CONTRATOS, COM BASE NO § 5º DO ART. 65 DA LEI Nº
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, VISANDO À ADEQUAÇÃO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE
PREÇOS, DESDE 1º DE ABRIL DE 2020, ÀS NOVAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS
SOCIAIS AUTÔNOMOS, PREVISTA NO SUBMÓDULO 2.2;

I.A) A REVISÃO DEVE SER FORMALIZADA POR MEIO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO,
POIS SE TRATA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL;

I.B) O TERMO ADITIVO DEVERÁ DISCIPLINAR A REDUÇÃO TRANSITÓRIA, ATÉ 30 DE
JUNHO DE 2020, DAS  ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, SENDO
O INSTRUMENTO REDIGIDO DE MODO A NÃO DEMANDAR A FORMALIZAÇÃO POSTERIOR DE OUTRO
ADITIVO PARA RESTAURAR AS ALÍQUOTAS ORA REDUZIDAS POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.
932, DE 2020;

II) PARA O PERÍODO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO,
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE TRATAMENTO DO RISCO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS (SE COM CONTA DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO OU SE
COM A OPÇÃO PELO PAGAMENTO PELO FATO GERADOR), DEVE A ADMINISTRAÇÃO EFETUAR A GLOSA
PARCIAL DO SERVIÇO, SEGUNDO AS REGRAS DE FATURAMENTO, CONFORME PRECEITUA O ANEXO XI
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, AFERINDO A REDUÇÃO DOS VALORES DAS
CONTRIBUIÇÕES TRATADAS NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 932, DE 2020;

N
Realce

N
Realce

N
Realce
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III) CASO SEJA INVIÁVEL AO GESTOR, EM VIRTUDE DE TODAS AS DIFICULDADES
CAUSADAS PELA PANDEMIA (COVID-19), ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS ACIMA ANTES DE 30 DE JUNHO
DE 2020, RESTARÁ, AINDA, A OPÇÃO DE PROCEDER AOS AJUSTES NECESSÁRIOS NO MOMENTO DA
REPACTUAÇÃO OU RENOVAÇÃO CONTRATUAL, E, NOS CASOS DOS CONTRATOS EM VIAS DE
ENCERRAMENTO, PROCEDER ÀS DEVIDAS ADEQUAÇÕES NO MOMENTO DA QUITAÇÃO DA ÚLTIMA
PARCELA, POR GLOSA..

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23074018133202026 e da chave de acesso 18566d34

 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 404623120 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES.
Data e Hora: 06-04-2020 18:34. Número de Série: 17170418. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO QUINTANILHA MACHADO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 404623120 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ALESSANDRO QUINTANILHA
MACHADO. Data e Hora: 06-04-2020 17:33. Número de Série: 113467065346012975845079716276586150595.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE MARINHO BOAVENTURA SANTOS, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 404623120 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CAROLINE MARINHO
BOAVENTURA SANTOS. Data e Hora: 06-04-2020 16:11. Número de Série: 17122948. Emissor: Autoridade
Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE BENEDITO NITAO LOUREIRO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 404623120 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS HENRIQUE BENEDITO
NITAO LOUREIRO. Data e Hora: 06-04-2020 16:03. Número de Série: 20359844990281561822. Emissor: AC
DIGITALSIGN RFB.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEQUENO SA GIRAO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 404623120 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): INGRID PEQUENO SA GIRAO. Data e Hora: 06-04-
2020 17:27. Número de Série: 17161680. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por DIEGO DA FONSECA HERMES ORNELLAS DE GUSMAO, de acordo com
os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 404623120
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): DIEGO DA FONSECA
HERMES ORNELLAS DE GUSMAO. Data e Hora: 06-04-2020 16:02. Número de Série: 17142155. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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Documento assinado eletronicamente por EDUARDO LOUREIRO LEMOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 404623120 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): EDUARDO LOUREIRO LEMOS. Data e Hora: 06-04-
2020 16:48. Número de Série: 13909752. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.


