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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/REIT

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1 / 2021 - REIT-PROAD (11.01.05) 
 
Nº do Protocolo: 23041.011302/2021-65

Maceió-AL, 14 de abril de 2021.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/PROAD, DE 14 DE ABRIL DE 2021

 
 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - Ifal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 71 e 78 do Regimento Geral do Instituto Federal de 
Alagoas, aprovado pela Resolução n°. 51/CS, de 09/12/2013, nomeado pela Portaria n° 
1.915/GR, de 19 de junho de 2019, do Instituto Federal de Alagoas, publicada no DOU em 
21/06/2019,

CONSIDERANDO a continuidade da crise decorrente da pandemia provocada pelo Coronavírus 
(COVID-19) sem perspectiva de sua finalização;

CONSIDERANDO a necessidade de adaptação das atividades presenciais para atividades 
remotas, contemplando aqui tanto o trabalho administrativo, quanto o ensino ofertado à 
sociedade, pelo Ifal;
 
CONSIDERANDO que diversos serviços contratados pelo Ifal estão, devido à crise decorrente da 
pandemia, passíveis de sofrer impactos no que diz respeito a sua execução;

CONSIDERANDO a previsão de redução orçamentária em relação ao exercício 2020 na ordem 
de 21,63% na Ação Funcionamento - Despesas Correntes, apresentada no PLOA 2021, 
aprovado no Congresso Nacional e aguardando sanção presidencial.

 
 

RESOLVE:
 
Art. 1º. Determinar à Reitoria e aos campi que seja realizada análise, qualitativa e quantitativa, de 
seus contratos visando a manutenção, alteração ou rescisão contratual tendo em vista a 
imprescindibilidade, ou não, dos serviços durante a situação de afastamento de trabalho 
presencial e suspensão de atividades letivas no âmbito do Ifal.

§1º A alteração contratual que trata o caput consiste em: 

I - Supressão contratual, assim entendida como alteração que promove redução de parte do 
objeto contratado. Ressalte-se que se trata de supressão do item, não podendo haver 
compensação entre itens para atingir o limite legal. Pode ser de forma unilateral (limite de até 
25% por item) ou consensual (não há limite percentual), prevista nos art. 65, inciso I e II, alíneas 
“a”, “b” e “c”, da Lei nº 8.666/1993, e na IN nº 05/2017, da SG/MPDG, em seu art. 52; ou

 
II - Suspensão contratual, assim entendida como suspensão temporária dos efeitos do ajuste 
contratual como um todo (vigência e execução). Durante o período de suspensão cessam-se 
temporariamente todas as obrigações firmadas entre as partes por período previamente 
determinado. Pode ser de forma unilateral (com prazo máximo de até 120 dias de suspensão) ou 
consensual (não havendo limite de prazo para suspensão), prevista nos art. 8º, parágrafo único; 
art. 57, §1º, incisos II e III; art. 65, inciso II; art. 78, inciso XIV e art. 79, §5º, todos da Lei nº 
8.666/1993.

§2º As alterações contratuais previstas no Art. 1º implementadas poderão perdurar pelo período 
de manutenção da situação de afastamento de trabalho presencial e suspensão de atividades 
letivas no âmbito do Ifal.

§3º As alterações contratuais, decorrente(s) da(s) supressão(ões), poderão ser revistas, inclusive 
para retornar às condições inicialmente contratadas, a qualquer tempo, de acordo com a 
necessidade institucional do Ifal, conforme Acórdão TCU nº 66/2021-Plenário.

§4º A rescisão contratual constante no Art. 1º, consiste na dissolução do ajuste contratual 
existente, fazendo com que cessem os efeitos do contrato firmado. Pode ser de forma unilateral 
(nas hipóteses legais) ou consensual (desde que não resulte de culpa da Contratada). prevista 
nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/1993.
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Art. 2º. Para realização das análises previstas no Art. 1º, cada Unidade do Ifal deverá avaliar os 
aspectos que compõem os contratos, em especial: objeto contratual, valor mensal e anual 
atualizados, fim da vigência contratual, início dos efeitos da decisão a ser tomada, impacto 
orçamentário e consequência da decisão no funcionamento da Unidade.

Parágrafo único. Para padronizar a análise constante do caput, foi elaborada planilha contendo 
os elementos acima e disponibilizada às Unidades via Google Drive (em acesso institucional 
disponível em 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iBzdLR3_TUb3cJ4aSNdfKbL4j72taW13XTeEOOB1wy0/edit#gid=1190835561&fvid

Art. 3º. Realizadas as análises, conforme Art. 2º, se a Unidade decidir por qualquer das 
alterações elencadas no parágrafo primeiro do Art. 1º, deverá(ão) ser realizada(s) reunião(ões) 
com os fornecedores para formalizar a decisão e/ou realização de eventuais negociações.

Parágrafo único. Visando o Princípio da Eficiência, a Reitoria poderá, mediante prévia coleta de 
informações junto aos campi, incumbir-se de realizar a(s) reunião(ões) com os fornecedores, 
previstas no caput, tratando das decisões/negociações de seus contratos e dos campi de forma 
conjunta.

Art. 4º. É de responsabilidade de cada Unidade (Reitoria e campi) realizar a formalização dos
termos aditivos e termos de rescisão dos contratos registrados em suas UASGs, decorrentes das 
decisões tomadas após a análise prevista no Art. 1º.

Parágrafo único. Para padronizar a formalização dos termos aditivos de que trata o caput, serão 
disponibilizados modelos e check list via Google Drive na pasta “Procedimentos Padronizados” de 
conhecimento e acesso institucional pelas áreas de Contratos de cada unidade.

 
Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.

Parágrafo único. Em atenção ao Art. 4º, parágrafo primeiro, do Decreto nº 10.139, de 28 de 
novembro de 2019, a entrada em vigor imediata está consubstanciada na urgência caracterizada 
pela necessidade de readequação do dispêndio financeiro e orçamentário relativo aos contratos 
antes da aprovação do PLOA 2021, garantindo o funcionamento da Instituição.
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