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Senhor Reitor,
 

1. Reportando-nos ao OFÍCIO n. 00010/2020/PROC/PFIFALAGOAS/PGF/AGU,  de 26 de
maio de 2020, vimos por meio deste encaminhar o anexo PARECER REFERENCIAL n.
00002/2020/PROC/PFIFALAGOAS/PGF/AGU, que versa sobre suspensão unilateral ou bilateral
dos contratos de prestação de serviços comuns continuados ou não continuados, com ou ser
dedicação exclusiva de mão de obra, serviços de engenharia e as obras de engenharia,
devendo ser desconsiderado o PARECER REFERENCIAL n.
00001/2020/PROC/PFIFALAGOAS/PGF/AGU, que continha erro no tocante ao início da paralisação
das aulas por determinação do governo estadual.

 
2. Os setores competentes deverão anexar o parecer ao processo e atestar que foi feita a
adequada instrução processual, mediante simples conferência de documentos.

 
3. Deste modo, solicitamos que seja dada a devida publicidade nas unidades do IFAL, com
inserção do parecer na página de modelos de licitação, para que somente sejam enviados à PF/IFAL
processos nos quais haja dúvida jurídica nele não enfrentada, caso em que a análise se restringirá ao
ponto suscitado.

 
Atenciosamente,
 
 

FÁBIO DA COSTA CAVALCANTI
PROCURADOR-CHEFE DA PF-IFAL

PROCURADOR FEDERAL
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00812000016201986 e da chave de
acesso 97cf1052

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO DA COSTA CAVALCANTI, de acordo com os normativos
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