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OFÍCIO n. 00293/2019/GAB/PFUFSC/PGF/AGU
(Solicitaçã o 006976/2019)
Florianó polis, 11 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor
Jair Napoleã o Filho
Pró -Reitor de Administraçã o
via SPA
Assunto: Revisã o parcial do conteú do do Parecer n. 00040/2018/NADM/PFUFSC/PGF/AGU

Senhor Pró -Reitor,
1.
Comunico a revisã o parcial do conteú do do Parecer n. 00040/2018/NADM/PFUFSC
/PGF/AGU, com a emissã o do Despacho n. 00043/2019/GAB/PFUFSC/PGF/AGU (anexo), e solicito a
adequaçã o dos procedimentos administrativos ao novo entendimento.
2.
No Despacho n. 00043/2019/GAB/PFUFSC/PGF/AGU reconheceu-se a necessidade de o
procedimento de aplicaçã o de penalidade por inadimplemento contratual prever a noti icaçã o da
empresa do relató rio inal da comissã o e para apresentar alegaçõ es inais, em dez dias.
3.
Em razã o disso, houve revisã o parcial do conteú do do Parecer n. 00040/2018
/NADM/PFUFSC/PGF/AGU. A lista de veri icaçã o anexa ao Parecer n. 00040/2018/NADM/PFUFSC
/PGF/AGU passa a ser a que consta em anexo (versã o 2.0). Foram indicados em destaque as alteraçõ es
realizadas. Será inserida em nossa pá gina na internet, nos pró ximos dias, versã o editá vel do documento
(http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/641203
e
http://www.agu.gov.br
/page/content/detail/id_conteudo/641205).
4.
Na condiçã o de aprovaçã o do Despacho n. 00043/2019/GAB/PFUFSC/PGF/AGU pelo
Magnı́ ico Reitor:
I. A Portaria n. 1.186/GR/UFSC/97, que regula a aplicaçã o de sançõ es por
descumprimento contratual no â mbito da UFSC, deverá ser revista igualmente, para
adequaçã o. A Portaria n. 1.186/GR/UFSC/97 deve ser readequada para que preveja
essa etapa do processo e a PROAD deve confeccionar os modelos da documentaçã o
pertinente. Uma vez que ela nã o prevê prazo de alegaçõ es inais, ele será de dez dias,
nos termos do Art. 44, da Lei n. 9.784/99, até que outro prazo venha a ser previsto.
II. Os percentuais previstos nos diversos editais de multas contratuais pela inexecuçã o
parcial devem ser readequados aos padrõ es estabelecidos pelo Reitor, uma vez que
altera a estrutura econô mica do contrato, com potencial alteraçã o das condiçõ es de
concorrê ncia pelo objeto do contrato.

5.
O Despacho n. 00043/2019/GAB/PFUFSC/PGF/AGU nã o traz implicaçõ es imediatas aos
processos indos ou em curso.
Atenciosamente,

Juliano Scherner Rossi
Procurador-Chefe

Atençã o, a consulta ao processo eletrô nico está disponı́vel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Nú mero Unico de Protocolo (NUP) 23080010829201819 e da chave de
acesso 645a9369
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legais aplicá veis. A conferê ncia da autenticidade do documento está disponı́vel com o có digo
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