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TERMO N2 003/ /2018

CONVENIO DE COOPERACAO, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A UNIVERSIDADE DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR INTERMEDIO DA FACULDADE DE

ADMINISTRACAO E FINANCAS DA UERJ - FAF

Processo Administrativo N« 033.751/2018

O TRIBUNAL DE JUSTiCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com enderego

na Av. Erasmo Braga ns 115, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o

nQ 28.538.734/0001-48, doravante denominado TRIBUNAL, neste ato presentado
por seu Presidente, Desembargador Milton Fernandes de Souza, e a UNIVERSIDADE

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermedia da FACULDADE DE ADMINISTRACAO

E FINANCAS DA UERJ - FAF, com enderego na Rua Sao Francisco Xavier n9 524, 8Q

andar, bloco B, SALA 8024, Maracana, Rio de Janeiro -RJ, inscrito no CNPJ sob o ne

33.540.014/0001-57, doravante denominado UERJ - FAF, neste ato representado por

Maria Thereza Lopes Azevedo, no uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas pela

portaria UERJ N5 110 de 27 de Janeiro de 2012, publicado no Diario Oficial em 01 de

fevereiro de 2012, acostado aos autos do mencionado Processo, firmam o presente

Convenio, autorizado a fl.49 do Processo Administrativo nQ 033.751/2018, mediante

as seguintes clausulas e condigoes que o regerao, em harmonia com os principios e

normas da legislagao aplicavel a especie, especialmente o disposto no artigo 116

da Lei Federal ne 8.666/93, que os participes declaram conhecer, subordinando-se

incondicional e irrestritamente, as suas estipulagoes.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - (DO OBJETO)

O objeto deste Convenio consiste na concessao de descontos, pela UERJ - FAF, nas

mensalidades dos cursos de especializagao, aos beneficiaries descritos no subitem

2.1.a, conforme o Piano de Trabaiho de fls. 51/53 dos autos do mencionado

Processo, que integra este termo, independentemente de transcrigao, para todos os

modos, fins e efeitos legais.

2. CLAUSULA SEGUNDA - (DAS OBRIGACOES)

2.1 Cabe ao TRIBUNAL:

a) Divulgar as condigoes previstas neste convenio para os beneficiarios, quais

sejam: Magistrados {membros da AMAERJ) ativos e inativos e os servidores ativos e

inativos do TRIBUNAL, assim como seus conjuges, ou companheiros, seus

descendentes diretos (filhos, enteados, dependentes para fins de Imposto de

Renda); os funcionarios terceirizados que declarem, semestralmente, que

continuam prestando servigo ao TRIBUNAL; os funcionarios dos Sindicatos de Classe

do Poder Judiciario (SINDJUSTICA, SINTERJ e AOJA); os conciliadores dos Juizados

Especiais, designados pelo TRIBUNAL, a partir do sexto mes consecutive no

exerefcio de fungao de conciliagao, que contribuam, no minimo, com 8 (oito) horas

semanais em atividade de conciliagao;

b) Fornecer aos beneficiarios a documentagao necessaria para a obtengao da bolsa

convenio, ora prevista, sempre que tal documentagao seja de sua

responsabilidade;

c) Permitir que a UERJ - FAF divulgue a existencia do presente convenio;
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d) O TRIBUNAL nao e ou sera responsavel por eventual inadimplemento dos

beneficiarios quanto aos pagamentos porventura devidos a UERJ - FAF.

2.2 Cabe a UERJ - FAF:

a) Divulgar, em seu ambito interne a existencia deste convenio, por meio da

distribuigao de impressos, avisos regulares de circulagao interna e outros meios de

divulgagao;

b) Prestar os servigos educacionais que Ihe competem atraves da utilizagao de

equipe de trabalho plenamente qualificada e capaz de executar suas atribuigoes,

dentro dos prazos e condigoes estipuladas, com rigorosa observancia das normas

de seguranga, higiene e medicina do trabalho, na forma da legislagao vigente;

c) Efetuar pagamento dos salarios e beneffcios de seus empregados envolvidos na

prestagao dos servigos educacionais e excluir o TRIBUNAL de todo e qualquer

processo/procedimento judicial ou administrativo, de qualquer natureza, que seja

ajuizado/instaurado em razao deste instrumento ou de sua execugao, isentando o

TRIBUNAL de qualquer onus ou responsabilidade;

d) Informar eventuais atualizagoes do desconto, conforme Anexo I, e concede-los

aos beneficiarios dispostos na clausula 2.1,a deste Termo;

e) Prestar todas as informagoes necessarias para fiel consecugao do objeto deste

instrumento, bem como dirimir duvidas e orientar o TRIBUNAL em todos os casos

omissos, comunicando ao TRIBUNAL qualquer irregularidade na execugao do

presente instrumento.

3. CLAUSULA QUARTA - (DO PRAZO)

O presente Convenio tera validade de 60 (sessenta) meses, a contar da data de

assinatura.

4. CLAUSULA QUINTA - (DOS CASOS OMISSOS)

Os casos omissos serao resolvidos de comum acordo pelos convenentes.

5. CLAUSULA SEXTA - (DA DENUNCIA)

A denuncia podera ser feita de comum acordo entre os convenentes, ou

unilateralmente, por qualquer deles, mediante notificagao, por escrito, com

antecedencia minima de 30 dias, respeitadas as obrigagoes assumidas ate esse

momento. Cabe denuncia na desistencia de um convenente em prosseguir no

projeto conveniado, inviabilizando-lhe a execugao.

6. CLAUSULA SETIMA - (DO ACOMPANHAMENTO)

Os convenentes indicarao representantes para acompanhar o desenvolvimento dos

objetivos e metas, e se comunicarao por escrito, no curso da execugao dos servigos,

diretamente ou por quern vierem a indicar, e fiscalizar a fiel observancia das

disposigoes deste Convenio.

7. CLAUSULA OITAVA - (DA ALTERACAO)
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O presente Convenio podera ser alterado, a qualquer tempo, mediante termo

aditivo, por consenso entre os convenentes.

8. CLAUSULA NONA - (DO 6lNIUS)

Cada Convenente arcara com o onus relativo as suas respectivas obrigacoes.

9. CLAUSULA DECIMA - (DO FORO)

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir

eventuais questoes oriundas da execucao deste Convenio, bem como dos termos

aditivos que, como decorrencia dele, vierem a serfirmados, renunciando a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - (DA PUBLICAgAO)

0 TRIBUNAL, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar de sua assinatura, providenciara

a publicagao do termo, em extrato, no Diario da Justica Eletronico do Estado do Rio

de Janeiro - Caderno I - Administrative E, por estarem de acordo, os convenentes

assinam o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio de JaneiroAO. de ...XD.^Q de 2018.

Desembargador Milton Fernandes de Souza

Presidente do Tribunal de Jjiistiga do Estado do Rio de Janeiro

Universidade dp Estadodo Rio de JaneiwObr intepnedio da Faculdade de

tnistracao e Finai?(g^dM^RJ - FAF

Mana Ttereza Lopes deAzevedo
Diretora DAF-UERJ-Matr. 35.292-2

Del. Comp. Portaria 110/2012
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Local: TJERJ

AnolO- n° 161/2018

Caderno I - Administrative

Data de Disponibilizagao: sexta-feira, 11 de maio

Data de Publicagao: segunda-feira, 14 de maio 46

Diretoria-Geral de Logistica

Departamento de Licitacoes e Formalizacao de Ajustes

id: 2984889

DIVISAO DE FORMALIZACAO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVENIOS

INSTRUMENTO: Termo n° 003/0252/2018; CELEBRACAO: Em 10/05/2018; FUNDAMENTO: Lei Federal n° 8.666/93; LCE n°

08/77; Lei n° 8.906/94; Resolugao TJ/OE/RJ n° 27/2011, com as alteragoes da Resolugao TJ/OE/RJ n° 35/2011; Atos Normativos n°

01/04; n° 04/07 e n° 03/15 deste Tribunal de Justiga; OB3ETO: Cessao Parcial de Uso, localizada na Central de Audiencia de

Custodia do Batalhao Especial Prisional, na Comarca da Capital, visando atender necessidades profissionais urgentes de pesquisa

doutrinaria, de legislagao e de jurisprudencia, elaboragao de petigoes, digitalizagao de pegas processuais, consulta a andamentos

processuais, impressao de documentos e peticionamento eletronico; PRAZO: INDETERMINADO; PARTE ORDEM DOS ADVOGADOS

DO BRASIL - OAB/RJ; PROCESSO: 2017-166642.

id: 2984890

DIVISAO DE FORMALIZAgAO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVENIOS

NSTRUMENTO: Ata de Registro de Pregos, Termo n° 003/0256/2018, vinculada ao pregao n° 52/17; CELEBRACAO: Em

iO/05/2018; FUNDAMENTO: Art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/02, Decreto Federal n° 7.892/13 e do Ato

Normativo n° 07/09 deste Tribunal de Justiga ; OBJETO: Registro de pregos para fornecimento de ventiladores; PRAZO: 01 (urn)

ano, a contar da data da sua assinatura; PARTE Multimix-VR Comercio e Servigos Ltda.; PROCESSO: 2017-062847.

id: 2984891

DIVISAO DE FORMALIZACAO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVENIOS

INSTRUMENTO: Termo n° 003/0259/2018; CELEBRACAO: Em 10/05/2018; FUNDAMENTO: Artigo 65, inciso I, alineas "a" e 'b",

e paragrafo quinto, da Lei Federal n° 8666/93; OBJETO: Alteragoes do contrato n° 003/0263/2015, de prestagao de servigos de

controle de fiscalizagao de estacionamento em predios do Tribunal de Justiga do Estado do Rio de Janeiro; PARTE Appa Servigos
Temporarios e Efetivos Ltda.; PROCESSO: 2014-200712.

id: 2984892

DIVISAO DE FORMALIZACAO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVENIOS

INSTRUMENTO: Termo n° 003/0260/2018; CELEBRACAO: Em 10/05/2018; FUNDAMENTO: Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ n°

02 de 02/07/2008 e os Atos Normativos TJ n° 3134 d e28/07/08 e n° 4709 de 30/08/08; OBJETO: Prestagao de servigos para

disponibilizagao dos arquivos eletronicos dos cadernos que compoem o Diario da Justiga Eletronico do Poder Judiciario do Estado do

Ri de Janeiro; PRAZO: 60 (sessenta) meses, a contar de 03 de setembro de 2018; PARTE ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS
JFICIAIS Ltda M/E - EPP; PROCESSO: 2018-047728.

id: 2984893

DIVISAO DE FORMALIZACAO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVENIOS

INSTRUMENTO: Termo n° 003/0261/2018; CELEBRACAO: Em 10/05/2018; FUNDAMENTO: Artigo 116 da Lei federal n°
8.666/93; OBJETQ: Convenio que consiste na concessao de descontos, nas mensalidades dos cursos de especializagao; PRAZO: 60
(sessenta) meses, a contar da data da assinatura; PARTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ- PROCESSO-
2018-033751.

id: 2984894

DIVISAO DE FORMALIZACAO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVENIOS

INSTRUMENTO: Termo n° 003/0262/2018; CELEBRACAO: Em 10/05/2018; FUNDAMENTO: Lei Federal n° 8666/93, LCE n°

08/77, Atos Normativos n° 01/04, n° 04/07 e n° 03/15 deste Tribunal de Justiga; OBJETO: Cessao parcial de uso, na Central de

Auduencia de Custodia na Comarca de Volta Redonda, visando a instalagao e ao funcionamento do Nucleo do Ministerio Publico;
PRAZQ: Indeterminado a contar da data da assinatura; PARTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ;
PROCESSO: 2017-166635.

Publicagao Oficvat do Tribunal de Justiga do Estado do Rio de Janeiro - Lei Federal n° 11.419/2006, art. 4° e Resolugao T3/OE n° 10/2008.


