Boletim de Serviço Eletrônico da UFJF
em 19/10/2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PORTARIA/SEI Nº 1166, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

Orientação para instrução de Editais
e Minutas contratuais a fim de
contemplar a assinatura eletrônica ou
digital no Sistema Eletrônico de
Informação.

O PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, da UFJF no
uso de suas atribuições definidas pela Portaria 414/2016 do Magnífico Reitor, de 19 de abril
de 2016, e tendo em vista o disposto no artigo 21, inciso III, da Instrução Normativa nº 05 de
26 de maio de 2017, e
CONSIDERANDO a Lei de acesso à informação, LEI nº 12.527/2011;
CONSIDERANDO o Decreto Nº 8.539/2015 que determina o uso de sistemas
informatizados para a gestão e o trâmite de processos administrativos eletrônicos;
CONSIDERANDO que a assinatura eletrônica oferece segurança, transparência
e economicidade;
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Art. 1º Determinar à Coordenação de Suprimentos, à Coordenação de
Contratos e à Coordenação de Convênios, que façam constar em todos os Editais de
Licitação e Termos de Chamamentos, cláusula que possibilite a assinatura eletrônica ou
digital dos contratos e convênios por meio do SEI - Sistema Eletrônico de Informações.
Parágrafo único: Por consequência, a mesma cláusula deverá fazer parte das
minutas contratuais e instrumentos de convênios dos referidos processos.
Art. 2º Para fins de padronização, segue-se modelo da cláusula a ser utilizado
nos Editais, Minutas Contratuais e Termos de Convênios, conforme abaixo:
Proposta para Edital, Contratos e Convênios
Item “XX” – Da convocação para assinatura:
O instrumento de contrato e convênios e seus anexos deverão ser
assinados eletronicamente, por meio de login e senha no Sistema
Eletrônico de Informações – SEI da UFJF ou por assinatura digital,
conforme disposições a seguir:
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(a) Homologado o resultado da licitação ou Chamamento, os
vencedores serão convocados para assinatura eletrônica do contrato
e convênio, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis
contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de
Informação (SEI). A falta de cumprimento do prazo poderá ensejar
em sanções conforme constante no item do presente edital.
(b) A assinatura eletrônica ou digital de que trata o item 1.2 será
firmada por meio do “Termo de Assinatura Eletrônica/Digital”
constante do Anexo do Termo de Referência e Minuta do Contrato e
Convênio, na Cláusula – Das Sanções.
(c) O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(es) receberá(ão)
um e-mail no endereço cadastrado informando a disponibilização
do documento para assinatura eletrônica/digital, o qual indicará o
link para acesso.
(d) É de responsabilidade exclusiva do usuário a consulta acerca da
disponibilização do documento para assinatura no seu ambiente
virtual.
(e) Caso o vencedor não apresente situação de habilitação regular
ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recuse a assinar
o contrato e convênio, poderá ser convocado outro proponente.
Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a
aceitabilidade de sua oferta, procedendo à sua habilitação e,
sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao Edital que será
declarado o vencedor do certame, podendo o Pregoeiro negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.
(f) Se o vencedor ou convenente se recusar a assinar o contrato ou
convênio no prazo estipulado na alínea “b”, e apresentar justificativa
por escrito não aceita pela Administração ou deixar de fazê-lo, além
de decair do direito sujeitar-se-á das sanções previstas no Termo de
Referência e Minuta do Contrato e Convênio na Cláusula – Das
Sanções.
(g) Para assinatura eletrônica ou digital do contrato ou convênio o
vencedor ou convenente deverá: apresentar certidão atualizada no
SICAF níveis I e II. Na hipótese de a assinatura do termo contratual
ou convênio ser realizada por um procurador designado pelo
proponente ou convenente, deverá ser apresentada a procuração
pública ou particular, com poderes específicos para representar o
interessado.
Item X.1 - Da assinatura Eletrônica/Digital
(a) A assinatura do Contrato ou Convênio e demais documentos
vinculados, serão realizadas eletronicamente dentro do sistema SEI,
mediante login e senha, ou por meio de certificado digital, devendo
o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em)
a sua assinatura eletrônica ou por meio de token. Para tal consultar
site https://www2.ufjf.br/sei/usuario-externo/, seguindo as
instruções contidas no mesmo.
(b) Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s)
proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo
certificado para fins de efetuar a assinatura eletrônica, ou digital,
sob pena de decair do direito de assinar o Contrato ou Convênio
e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no
edital ou Chamamento em sua Cláusula das Sanções.
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(c) A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da
assinatura, nos processos administrativos eletrônicos, poderão ser
obtidas por meio de certificado digital emitido no âmbito da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados
os padrões definidos por essa Infraestrutura

Art. 3º Os termos dessa portaria se tornam obrigatórios e entram em vigor na
data de sua publicação.

EDUARDO SALOMÃO CONDÉ
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Antonio Salomao Conde, PróReitor(a), em 18/10/2020, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0174547 e o código CRC BEA80E6C.

Referência: Processo nº 23071.900022/2020-66
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