
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
Reconhecida pelo Decreto Estadual no.3.444/97, de 08 de Agosto de 1997.

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE “CONVÊNIO/CONTRATO”

Departamento/Setor da UNICENTRO:

_______________________________________
Assinatura sob carimbo do responsável

IDENTIFICAÇÃO DA CONVENIADA

Razão Social:

Sigla ou Nome Fantasia:

CNPJ:

Endereço:
(Rua/nº/Complemento/Bairro)

Cidade: UF: CEP:

Telefone: E-mail:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Representante Legal: 

Cargo ou função:

RG: Órgão Expedidor: 

CPF:

DADOS DO CONVÊNIO

OBJETIVO:

OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cabe à UNICENTRO:
I - 
II - 
III - 

Cabe à Entidade Parceira:
I - 
II - 
III - 

Coordenador(a) pela UNICENTRO:
Coordenador(a) pela Entidade Parceira:

OBS: ANEXAR CÓPIA DE DOCUMENTOS CONFORME DESCRITO NO ANEXO DESTE FORMULÁRIO.



ANEXO

Para confecção do instrumento, solicitamos que sejam encaminhadas à DIRCONV cópia das seguintes documentações:

1) ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS/ASSOCIAÇÕES/INSTITUIÇÕES DE ENSINO PRIVADAS

→ Comprovante de inscrição e de situação cadastral de Pessoa Jurídica atualizado (Cartão do CNPJ);

→ Contrato Social e suas alterações e/ou Estatuto/Regimento;

→ RG e CPF do representante legal.

Obs.:  deve  constar  no  Contrato  Social/Estatuto  da  organização/associação  que  o  representante  legal  indicado  é  o

responsável  pela sua administração.  Caso contrário, deve ser anexado documento que comprove que o representante

indicado tem permissão para assinar Convênios. Normalmente esse documento se apresenta em forma de Procuração.

Sendo mencionado no Contrato Social/Estatuto que a organização/associação é representada em conjunto por duas ou

mais pessoas da administração, são necessárias as cópias do RG e CPF de todas essas pessoas.

Microempresas, em  geral,  não  possuem  Contrato  Social/Estatuto,  então  basta  anexar  cópia  do  Requerimento  de

Empresário.

2) COLÉGIOS ESTADUAIS

→ Resolução/Decreto de autorização de funcionamento e de reconhecimento do estabelecimento;

→ RG e CPF do diretor;

→ Ato de nomeação do Diretor ou da publicação em Diário Oficial dessa nomeação;

Obs.: caso não seja possível repassar a cópia da Resolução/Decreto de autorização de funcionamento e de reconhecimento

do Colégio, aceitamos cópia do relatório da vida legal do estabelecimento de ensino, obtido junto aos NREs.

3) PROPRIEDADES RURAIS

→ documento relativo ao cadastro no INCRA;

→ documento relativo ao cadastro na Receita Federal;

→ Registro do Imóvel;

→ RG e CPF do representante legal.

Obs.: se for um imóvel locado/arrendado, deve ser anexada cópia do contrato de locação/arrendamento.

4) PROFISSIONAIS LIBERAIS

→ Registro do órgão de classe;

→ RG e CPF do profissional.

5) INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR

→ Cartão do CNPJ;

→ RG e CPF do representante legal;

→ Ato que comprove que o representante indicado tem permissão para assinar o Convênio.

Em posse do formulário preenchido e dos documentos supramencionados a minuta do termo é confeccionada.

P.S.: outros documentos podem ser solicitados no momento de formalização do Termo.
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