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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR 33/2021/PROPLAD/REITORIA

Fortaleza, 11 de junho de 2021.

Aos Senhores (as)
Dirigentes das Unidades Acadêmicas e Administra�vas da UFC. 
 

Assunto: Procedimentos para operação de crédito garan�da por cessão fiduciária dos
direitos de créditos decorrentes de contratos administra�vos.

 

Senhor(a) Dirigente,

 

1. Com a finalidade de atender à Instrução Norma�va SEDGG/ME nº 53/2020 (1990631),
bem como de padronizar o processo para a análise de operação de crédito garan�da por cessão fiduciária
dos direitos de créditos decorrentes de contratos administra�vos, informamos o fluxograma e os
documentos necessários a instrução processual, a saber:

a) Fluxograma do processo (1990650);

b) PROPLAD192 – Checklist Operação de Crédito Garan�da por Cessão Fiduciária
(1990675);

c) PROPLAD193 – Análise de Riscos à Con�nuidade do Contrato – Operação de Crédito
(1990684);

d) PROPLAD194 – Termo de Autorização Preenchimento de Análise de Riscos
(AntecipaGov) (1990694).

2. Informamos ainda que os referidos formulários foram disponibilizados no SEI para
u�lização nos processos administra�vos, bem como no site da PROPLAD , a �tulo de informação e
consulta.

3. As dúvidas ou solicitações de informações adicionais poderão ser encaminhadas ao e-mail
da Assessoria Geral da PROPLAD, age@proplad.ufc.br

4. Solicitamos a ampla divulgação deste documento e seus anexos no âmbito de sua unidade,
especialmente, aos servidores que atuam como fiscais e gestores de contratos.                

 Atenciosamente,

 
 

ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pró-Reitor de Planejamento e Administração

 

Documento assinado eletronicamente por ALMIR BITTENCOURT DA SILVA, Pró-Reitor de
Planejamento e Administração, em 14/06/2021, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

https://proplad.ufc.br/pt/formularios-e-checklists/formularios-e-checklists/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1997768 e
o código CRC E1B4D41C.

Av. da Universidade, 2853 - 853366-7360
CEP 60020-181 - Fortaleza/CE/ - h�p://ufc.br/
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