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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

SETOR DE CONVÊNIOS

OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2022/CONV/UFJ

Processo nº 23854.003791/2022-06

Jataí, 28 de junho de 2022.

Às Pro-Reitorias, Unidades e Coordenações de Estágios da Universidade Federal de Jataí

  

Assunto: Orientações para formalização de convênios, contratos, acordos, parcerias e afins

Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23854.003791/2022-06.

 

 

Prezados (as),

 

Informamos que os convênios, contratos, acordos, parcerias e afins estão sendo
formalizados via UFJ, a tramitação processual dos eventos supracitados é concluída em uma média de 45
(quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento de toda documentação necessária (documentação
completa e correta), até a publicação no Diário Oficial da União, uma vez que o processo passa por vários
setores, e as assinaturas ocorrem de forma eletrônica via sistema SEI.

Diante do exposto, solicitamos que os pedidos para firmar convênios e afins sejam feitos
com antecedência, observando o prazo necessário e considerando que para o atendimento a legislação
vigente, é indispensável a tramitação do processo nos setores per�nentes.

Quanto à instrução e tramitação de um processo de solicitação de estabelecimento de
convênios, contratos, acordos, parcerias e afins, na Universidade Federal de Jataí, informamos que a
tramitação ocorre de acordo com o seguinte fluxo:

1 – A empresa interessada envia para o e-mail convenios@u�.edu.br a documentação
necessária, descrita no seguinte link: h�ps://soc.jatai.ufg.br/p/38976-documentos-necessarios-para-
convenios

De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta licitações e que é
aplicável a convênios e afins, no Art. 27 a documentação exigida é descrita, e no inciso IV é exigida
regularidade fiscal e trabalhista da empresa. Caso a empresa não cumpra os requisitos documentais
descritos na referida Lei, não será possível firmar contratos, acordos, convênios, parcerias e afins.

Ressaltamos ainda, a necessidade de que o solicitante indique o nome, telefone e o e-mail
do responsável pelo acompanhamento da proposta, para que o Setor de Convênios possa manter
contato.

Após o envio dos documentos pela empresa, a Secretaria Execu�va e de Órgãos
Colegiados/UFJ fará a conferência dos documentos e se todos es�verem corretos, um processo será
autuado no SEI de acordo com o fluxo processual.

Diante do exposto, considerando a finalização do semestre, necessitamos do apoio dos
Coordenadores de Estágios, para que verifiquem a necessidade de novos convênios para o próximo
semestre, e que entrem em contato com as empresas e/ou ins�tuições de interesse, o mais breve
possível, para que os convênios necessários para o próximo semestre, sejam firmados em tempo hábil.

Contamos com o apoio de todos(as) para que possamos atender sa�sfatoriamente as
demandas referentes a convênios, contratos, acordos, parcerias e afins.

Atenciosamente,

mailto:convenios@ufj.edu.br
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29/06/2022 10:51 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/2/?ui=2&ik=13162a8632&attid=0.1&permmsgid=msg-f:173691…

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/2/?ui=2&ik=13162a8632&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1736914070893495894&th=… 2/2

logotipo
Documento assinado eletronicamente por MARINALVA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, Secretária Execu�va, em
28/06/2022, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto
nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�.edu.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0037231 e o código CRC 30A6FCB3.
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