
TERMO N° 003/ 060 /201 8

CONVENIO DE COOPERAQAO TECNICA E PEDAGOGICA, QUE ENTRE SI

FAZEM O TRIBUNAL DE JUSTI^A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E

ANTARES EDUCACIONAL S.A.,MANTENEDORA DA UNIVERSIDADE VEIGA

DE ALMEIDA

Processo Administrative) N° 108.078/2017

/€

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

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

28.538.734/0001-48, doravante denominado TRIBUNAL, neste ato presentado por seu

Presidente, Desembargador Milton Fernandes de Souza, e ANTARES EDUCACIONAL S.A.,

mantenedora da UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA, com enderego na Rua Ibituruna n°

108, Blocos A, B, C, e D, 96 C2, C3, C6, C8, Ent Sup!. Rua Senador Furtado n° 113, 113-A, C1

a C12 e 117, Rua Jiquiba n° 45, 61, 67, 95, 159 e 207, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, inscrito no

CNPJ sob o n° 34.185.306/0001-81, doravante denominada UNIVERSIDADE, neste ato

representado por Felipe Alves dos Reis e por Michel Pereira Lessa Simoes, conforme consta

no Estatuto Social, na Ata de Reuniao do Conselho de Administragao e no instrumento de

procuracao, acostados aos autos do Processo Administrativo N° 108.078/2017, firmam o

presente Convenio, autorizado a fl. 92 do mencionado Processo, mediante as seguintes

clausulas e condicpes que o regerao, em harmonia com os prinefpios e normas da

legislagao aplicavel a especie, especialmente o disposto no artigo 116 da Lei Federal n°

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 UNIVERSIDADE, nos

cursos, turnos, campus e percentuais indicados na tabela constante da clausula segunda do

Anexo I do Piano de Trabalho, aos beneficiarios descritos na clausula segunda alinea "a"

deste termo, conforme Piano de Trabalho acostado as fls. 82/86v dos autos do mencionado

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

modos, fins e efeitos legais.

2. CLAUSULA SEGUNDA- (DAS OBRIGAgOES)

2.1 Cabe ao TRIBUNAL:
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a) Divulgar as condigoes previstas neste convenio para os beneficiarios, quais sejam:

a.1) 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 e dependentes para fins de imposto de renda);

a.2) Os funcionarios terceirizados que declarem, semestralmente, que continuam prestando

servigo ao TRIBUNAL;

a.3) Os funcionarios dos Sindicatos de Classe do Poder Judiciario (SINDJUSTICA, SINTERJ e

AOJA);

a.4) Os conciliadores dos Juizados Especiais designados pelo TRIBUNAL, a partir do sexto

mes consecutivo no exercfcio da fungao de conciliagao, que contribuam, no minimo, com 08

(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 UNIVERSIDADE divulgue a existencia do presente convenio;

PARAGRAFO UNICO - O TRIBUNAL nao e ou sera responsavel por eventual

inadimplemento dos beneficiarios quanto aos pagamentos porventura devidos as

Institutes Controladas.

2.2 Cabe a UNIVERSIDADE:

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

trabaiho 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 trabaiho, na forma da legislagao vigente;

b) Efetuar o pagamento dos salarios e beneficios de seus empregados envolvidos na

prestagao de 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, salvo se comprovado o descumprimento

pela conveniada de sua obrigagao de dar conhecimento dos termos deste instrumento aos

beneficiarios;

Processo Administrativo n° 108.078/2017

C6pia do termo disponiblfizada, apos sua publicagao, no site do Tribunal: www.tjrjjus.br - licita<;6es - termos contrat

Universidade Veiga de Almeida - Campus Tijuca - Inpresso por michel.lessa em 03/01/2018



c) Informar eventuais atualizacoes na tabela de descontos da clausula segunda do Anexo 1

do Piano de Trabalho, e concede-los aos beneficiarios dispostos na alinea "a" da clausula

segunda deste terrmo;

d) Prestar todas as informac.oes necessarias para a fiel consecucao 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 TERCEIRA- (DO PRAZO)

0 presente Convenio entrara em vigor na data de sua assinatura, sendo de 60 (sessenta)

meses, o prazo de sua vigencia.

4. CLAUSULA QUARTA - (DOS CASOS OMISSOS)

Os casos omissos serao resolvidos de comum acordo pelos convenentes.

5. CLAUSULA QUINTA - (DA DENUNCIA)

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

por qualquer deles, mediante notificacao, por escrito, com antecedencia minima de 30

(trinta) 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 SEXTA - (DO ACOMPANHAMENTO)

Os convenentes indicarao representantes para acompanhar o desenvolvimento dos objetivos

e metas, e se comunicarao por escrito, no curso da execugao dos servicos, diretamente ou

por quern vierem a indicar, e fiscalizar a fiel observancia das disposiooes deste Convenio.

PARAGRAFO UNICO - A fiscalizagao, por parte do TRIBUNAL, sera exercida por servidor

indicado pela Divisao de Suporte Administrativo da Diretoria Geral de Gestao de Pessoas.

7. CLAUSULA SETIMA - (DA ALTERA^AO)

O presente Convenio podera ser alterado, a qualquer tempo, mediante terrmo aditivo, por

consenso entre os convenentes.
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/
8. CLAUSULA OITAVA - (DO ONUS)

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

9. CLAUSULA NONA - (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 ser firmados, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

10. CLAUSULA DECIMA - (DA PUBLlCAgAO)

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

publicacao do termo, em extrato, no Diario da Justica Eletronico do Estado do Rio de

Janeiro - Caderno I - Administrativo. E, por estarem de acordo, os convenentes assinam o

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

Rio de Janeiro, i.Pde ..„&*£/.§..!#£ de 201.fi.

Desembargador Milton Fernandes de~Souza

Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro

EDUCACIONAL S.A.,

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA f i
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■1.

PODER JUDIClARiO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
D1RETORIA GERAL DE LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIA1S

MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA CONVENIO SEM REPASSE DE VERBA

IMPQRTANTE: Sempre- verifique no site do TJRJ so a vorsao impressa do documcnto osta atualizadn.

PLANO DE TRABALHO: Trata-se de urn instrumento que Integra a solicitagao de

convenio, contendo todo o detalhamento das responsabilidades assumidas

pelos celebrantes.

AS CLAUSULAS DESCRITAS NESTE PLANO DE TRABALHO PODERAO SER

ADAPTADAS, OBJETIVANDO ESPECIFICACAO PRECISA PARA 0

DESENVOLVIMENTO DE CADA CONVENIO.

Conforme o artigo 116 da Lei Federal nQ 8.666/93, a celebragao de

convenio por orgaos ou entidades publicas depende da aprovagao previa do

Piano de Trabalho, que deve conter, no minimo, as seguintes informagoes:

1 - DADOS CADASTRAIS

0RGAO/r:NTIDADE PROPONENTS tmdicar o noma ttfi quern esu
propondo « de quern esli iiileressado em (iinwo com/finii>!

TRIBUNAL DE JUSTI^A DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO

C.G.C./CN.P.J. flndicar o numcro tie inscriqSo tlo proponenlc/convenenlo no
Ciiifiiitrti Seffil lie CoiUribuinles do Mlnistiirlo da Fazcnda (1*1 dftjiios) ou no
C.lUil'jtuJ NaClDlTDl Citi I1!-' ■,!,,! ';rilij

28.538.734/0001-48

ENDERE^O imuicar o cnderego compleLo do proponcnic/convenentc - Olsuilo, Daiiro, Rua, numero. etc)

Av. Erasmo Braga, 115, Centre.

CIDADE (Eurever o
nome do municipio ondc

so localua a sodc do

Rio de Janeiro

U.F. (Escrever a

sigla do estado)

C.E.P. (Escrever d CEP
do

Haifia/Logradouro?Cida((c

onde o

(jroponcnte/ceiweneiili;

5G locnii?n -00 dlgilos)

20020-903

DDD/TELEFONE {CiLar o
niimL'io ifo (clelone do

Inclusive com o DDD}

21-3133-2000

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/SUBSTITUTO OU OLJTORGAOO/DiiLEGADO

DES. MILTON FERNANDES DE SOUZA

EA - Esfera Administrativa

(Preencher com "municipal" ou

Estadual

C.P.F. (Indicar o niinicro d.i lnsCl1?flo do
rcsponsivcl no Cadastra dc Pcssoos Fiskns

(11 dfglws)

C.I./OP.GAO EXPEDIDOR
(Citar o numcro <Jn carleira de

itiantldada iio raspnniivol. as
sii)ljs do diijSu cxpudidor e do

est.ido pin que n docitmcnio

lei i!iriilicit>)

CARGO

Desembargador

FUNCAO

Presidente

TjERJ

do

IDENT1FICACAO FUNCIONA1.
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETOR1A GERAL DE LOGiSTICA
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS

MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA CONVENIO SEM REPASSE DE VERBA

IMPORTANTE: Sompre verifiquc no site do TJRJ se a vcrsao impiossa do documonlo osta atuallzada,

ENDERECO (Cilnr a cndcre(o complelo tlu renresentante 'Q'J'il. suli^tlluln, rielenadp on outorgndq)

ORGAO/ENTIDADE CONVENENTE

ANTARES EDUCACIONAL 5.A. (UNIVERSiDADE

VEIGADE ALMEIDA - UVA)

C.E.P. (Prooncher com o CEP (oiln

iligilos) referonle so endeftjQO ifo

C.G.C./C.N.P.J.

34.185306/0001-81

ENDERECO

Rua Ibituruna, nQ 108, Tijuca

CIDADE

Rio de Janeiro

U.F.

RJ

C.E.P.

20271-020

DDD/TELEFONE

21 2574-8888

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL OU OUTORGADO/DELEGADO

FELIPE ALVES DOS REIS

C.I./6RGAO EXPEDIOOR

216414425 / DETRAN-RJ

CARGO

GERENTE

EA

CP.F.

114.991.327-43

FUNCAO

GERENTE DE

ADMISSAO E

MATRlCULAS

ENDEREgD

MATRlCULA

C.E.P.

NOME DO CONTATO PARA TRATATIVAS (pttSBOa inillcatla pelo rcsponsdvel para prestzir esclaiecimentos necessarios sobre o projeta(:

MICHEL PEREIRA LESSA SIMOES

EMAIL:

michel.lessa@uva.br

TELEFONE:

2574-8800

Ramal: 8735
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA GERAL DE LOGlSTICA
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS

MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA CONVENIO SEM REPASSE DE VERBA

1MPORTANTE: Sempre vertfique no SftB do TJRJ so a versao improssa do documento esta

2 -OUTROSPARTiCIPES
(INTEGRA O PLANO DE TRABALHO)

Registrar o nome de outro 6rgao ou entidade que participe do convenio como interveniente ou executor.

Convem lembrarque interveniente 4 o drcjoo ou entidade que participa do convenio dando sua anuSncia ou assumfndo

obrigacoes diferentes daquelas assumidas peio convenente e pelo executor.

Executor4 o ente que executa, diretamente, o objeto do convenio, caso essa tarefa nao caiba ao convenente.

NOME (indic.ir o name Ho rtnjflu ou enUdado Inlervertk'nte ou C.G.C./C.P.F. (Imllciir n numuro do inEcrlg3o no
C.nJ.islro Geral do CotUritiuiiiles ou no Cnclostro de

PfiSiOBfi Fi5lcas ila Mlnislfirio tin Fa^enda. conlornie o

CHO)

ENDEREQO IPfecncliercomo undoreco complete da Intorvcniente ou executor, inclumclo li.nrra, rvia, etc.)

EA (A C5rera
admlnlstraUva a que
perieitco a lntQivanlont&

ou executor (poile sor

iedoral, estatlual on

municipal)

C.E.P. (IncJicar o
numero do CEP - oito

dfgitos)

NOME DO CONTATO PARA TRATATIVAS (pessoa indiciida pclo responfifival r>ar<i prestor BSClaredmentos neccssirios sobre o
projeto):

EMAIL: TELEFONE:

3 - IDENTIFICAgAO DO OBJETO A SER EXECUTADO:

DE5CRICAO DO PROJETO {INTEGRA 0 PLANO DE TRABALHO)

TITULO DO PROJETO (indfew u litulo no pfDjato a ser axscutadn]

COMVENIO DE COOPERACAO TECNICO E PEDAGOGICO

IDENTIFICA^AO DO OBJETO (Oescfevcro|iroduiolinal daemprfioncliinciHo, de toima completa e suctnia)

O objeto do presente convenio e a concessao de descontos, por ANTARES

EDUCACIONAL S.A. (UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA - UVA), nos cursos, turnos,
campus e percentuais indicados na tabela constante da clausula 2.2 do Anexo I, aos

beneficiarios descritos no item 5.1.a deste Piano de Trabalho. As atualizagoes da
tabela serao informadas.
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO "
DIRETOR1A GERAL DE LOGfSTICA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA CONVENIO SEM REPASSE DE VERBA

IMPORTANTE: Sompro vorifiquc no site do TJRJ so a vorsao Impressa do docuinento csta atualiznda.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSICAO ICH-scrcvfir suclnt.impHlc ag razQes para a culelwacSo do ConvfinlOi RVHsnclandD us benellcios « 05 icsultadus <i
setcm iilingldos com a rctiNza^aa da projelo, ((evcfulo SGf iK'nionslrjito o nexo tip qtijqtu cow o nroielw p, as mclas fl scci?' atmiida?)

0 projeto visa o estabelecirnento de parceria entre o Poder Judiciario do Estado do Rio

de Janeiro e a Antares Educacional 5.A. - Universidade Veiga de Almeida - objetivando

disponibilizar aos beneficiaries descritos no item 5.1.a deste Piano de Trabalho

descontos nas mensalidades dos cursos oferecidos pela instituigao de ensino

convenente, o que fomenta o constante aprimoramento intelectual e,

consequentemente, contribui para o aperfeigoamento do servigo prestado pelo Poder

Judiciario do Estado do Rio de Janeiro a sociedade.

LOCAL DE EXECUCAO DO OBIETQ (Infnrmaro endufceo complclo do local decxccuqSoooblclo. flunnda omosma njo forna niairlz da lnal

4 - METAS A SEREM ATINGIDAS:

Nao esta preenchido devido a impossibilidacle de se chegar a urn numero, ante a

incerteza de numero de beneficiarios que irao se inscrever nos cursos da Instituicao,

se formarao ou trancarao suas matrfculas.

5 - OBRIGAQOES DOS PARTICIPES:

5.1-Obhgagoesdo TRIBUNAL DE JUSTI^A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TJERJ:

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

Magistrados (membros da AMAERj) ativos e inaiivos e os servidores ativos e inativos do

TRIBUNAL DE JUSTigA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim como seus conjuges ou

companheiros, seus descendentes diretos (filhos, enteados e dependentes para fins de Imposto

de Renda); os funcionarios terceirizados que declarem, semestralmente, que continuarn
prestando servigo ao TJERJ; os funcionarios dos Sindicatos de Classe do Poder Judiciario

(SINDJUSTigA, SINTERJ e AOJA); os conciliadores dos juizados Especiais, designados pelo TJERJ,

a partir do sexto rnes consecutivo no exercicio de fungao de conciliagao, que contribuam,

minima, com 8 (oito) horas semanais em atividade de concifiagao.

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

ora prevista, sempre que tal documentagao seja de sua responsabilidade;

J

no.

c) Permitir que a ANTARES EDUCACIONAL S.A. - UVA divulgue a existencia do presente

convenio.

d) O TJERJ nao e ou sera responsavel por eventual inadimplemento dos beneficiarios quanto

aos pagamentos porventura devidos as instituigoes Controladas.

5.2 - Obrigagoes de ANTARES EDUCACIONAL S.A. - UVA:

a) Prestar os servigos educacionais que the 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;

b) Efetuar o pagamento dos salarios e beneficios de seus empregados envolvrdos na prestagao

dos servigos educacionais e exciuir o TJERJ de todo e qualquer processo/procedimento judicial
ou administrative de qualquer natureza, que seja ajuizado/instaurado em razao deste
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* PODER JUDlClARlO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA CONVENIO SEM REPASSE DE VERBA

IMPORTANT!!:: Sempre verifiquo no site do TJRJ so a versao imprcssa do documento esta atualizada.

instrumento ou de sua execucao, isentando o TJERJ de qualquer onus ou responsabilidade,

salvo se comprovado o descumprimento pela CONVENIADA de sua obrigagao de dar

conhecimento dos termos deste instrumento aos beneficiarios;

c) Informar eventuais atualizagoes na tabela de descontos da clausula 2.2 do Anexo I e

concede-los aos beneficiarios dispostos na clausula 5.1.a deste Piano de Trabalho;

d) Prestar todas as informagoes necessarias para a fiel consecucao do objeto deste

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

comunicando ao TJERJ qualquer irregularidade na execugao do presente instrumento.

6-DO ONUS

Cada convenente arcara com o 6nus relativo as suas respectivas obrigacoes.

7 - ETAPAS OU FASES DA EXECUCAO:

Preencher a Planilha "Cronograma de Execucao". (vide n" 4)

CRONOGRAMA DE EXECUQAO

META iConsteie r $
E05L'Ti^t?L ° QtWwo OBnil,

flovam ,, Mf gams tveni

ETAPA

OU FASE

(inflicor n^ssa

carppo cada

uma das

B^Oos em quo

3U Oivida uma

meia)

ESPECIFICACAO
(Rolacitxiar

elsmo twos

na nmio.

e1:i|>;i on laao]

INDICADOR FiSICO c
quanL(ic3f5o tlaica <io podulo dit cacla

u ijjio oti faso)

UNIDADE (indicnr a
ufiklado da moiilua quu

inaltior ciirocioilio a

ptodiito do cadn fjialn,

ulapa tin faoD. BntnpKM!
mono (in), qwlfiiiiolra

(Km), qultograiw (Vy),

i;nida<l6 (un), u!c)

QUANTIDADE
llllUlCOf 0

quniilidado provistn

pata cnila iintdmlii

(In ihi .:'.!..i

DURAQAO (£ a ptaza pfeviiin
para 8 mplamemafao ae cada

maia, oiapa ou Isso)

INtCIO
(Iniuio da

da rnom,

ou

(oso)

TERMINO
(T^nnino da

ttspa ou (obo)

0 Cronograma do Exocu^o doscrovo a impfomontagao do urn projoto am tormos do motas, otapas ou fasos, bsm como
prazos. Caso n3o soja possival aproaontar o modolo acima, aprosBntar outro tipo do planilha qua damonstro o cronograma
do oxQcu<;ao.

8 - PRAZO:

O convenio tera a validade de 60 (sessenta), a contarda data de assinatura

9 - ORGAO FISCAL

O fiscal do convenio no TJERJ sera o servidor GUSTAVO CAVALCANTE BETONI, matricula

28527, e o fiscal substitute FERNANDO LUIZ MOREIRA SAMPAIO, mat.26747.

A fiscalizagao por ANTARES EDUCACIONAL S.A. - UVA ficara a cargo de MICHEL
PEREIRA LESSA S1MOE5, CPF 110.815.427-13, e o substituto sera VITOR DOS SANTOS
DE CARVALHO, CPF 055.110.167-99

10 - ORGAO TECNICO

Nao e aplicavel a hipotese

FRM-DGLOG-013-01 RgvisSo: 07 : Data: 20/

UVA - ttiiversidade Veiga de Almeida - Canpus Tijuca - Iiroresso por iTiichel.lessa em 23/01/2018 11:36:



PODERJUDlciXmO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE LOGlSTICA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCfAIS
MJNUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA CONVENIO SEM REPASSE DE VERBA

1MPGRTANTE: Sempro vorifique no site do TJRJ se a vorsao imprassa do documonto esta atuaflzada.

11 - GESTOR DO CONVENIO/COORDENADOR DO PROJETO

A gestao sera realizada pela Escola de Administracao Judiciaria;

Gestora: ANGELA CARDOSO P1NGITORE, matrfcula 15566;

Gestora substituta: GABRIELA COPELLO VALADAO DE FIGUEIREDO, matncula 25693

12-ACOMPANHAMENTO

0 acompanhamento pelo TJERJ sera realizado por GUSTAVO BETONI, matrfcula 28527;

0 acompanhamento por ANTARES EDUCACIONAL S.A. - UVA. sera* efetivado por

MICHEL PEREIRA LESSA SIMOES.

13 - AGENTE ADMINISTRATE

Service de Gestao de Convenios e Cooperacoes / Diretoria-Geral de Logistica

(DGLOG/SECON).

GUSTAVO CAVALCANTE BETONI (Fiscal) _L^L

MICHEL PEREIRA LESSA SIMOES (proponenl^)/lj_fc
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PODER JUDICiARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETOR1A GERAL DE LOGfSTICA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA CONVENIO SEM REPASSE DE VERBA

IMPORTANT!:: Sernpre verifique no sits do TJRJ se a vorsao tmpressa do documento csta StuattzadS.

ANEXO I

Proposta Comercial

. BENEFIClARIOS - COLABORADORES E DEPENDENTES

• COLABORADORES - funcionarios e associados da CONVENIADA, cuja condicao seja

devidamente comprovada no ato da matrfcula.

• DEPENDENTES - Serao considerados dependentes dos COLABORADORES, seus pais,

irmaos consanguineos, conjuges e filhos, incluindo adotivos devidamente reconhecidos,

devendo para tanto apresentar documentos que comprovem o grau de dependencia

(como certidao de nascimento, casamento, comprovante de registro de uniao estavel,

identidade e registro de adogao).

■ ALUNO NOVO - aquele que nao esta cursando nenhum curso de graduagao ou pos-

graduagao da UVA e tarnbem nao tenha cursado e trancado o curso na UVA ao qual se

pretende matricular com desconto.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO

1.1 O objeto desta parceria visa a concessao de descontos, por mera liberalidade

da UVA, nos cursos de graduagao e pos-graduagao da UVA aos COLABORADORES

da CONVENIADA e seus DEPENDENTES que estejam na condicao de ALUNO

NOVO.

1.2 A CONVENIADA se comprornete a divulgar os descontos nos servicos

educacionais da UVA em seus canais de comunicagao, bem como permite a UVA

a utilizacao gratuita de seu nome e marca em seu site com o objetivo de

divulgacao da Parceria.

1.3 As condicoes dos beneficios serao alteradas semestralmente peia UVA a seu

unico e exciusivo criterio. A CONVENIADA se obriga a informar aos seus

colaboradores sobre as tabelas de descontos a cada semestre divulgadas pela

UVA que sera aplicada para ALUNOS NOVOS, sendo certo que aqueles alunos ja"

matriculados com beneffcio de desconto decorrente deste convenio, terao

mantidos os percentuais vigentes a epoca da matrfcula.
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA GERAL DE LOGfSTICA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS

MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA CONVENIO SEM REPASSE DE VERBA

IMPORTANTE: Sempre vorifique no Site rio TJRJ so a versfio improssa do documento ost.i atualizada.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS BENEFJOOS

2.1 A admissao nos CURSOS OFERECIDOS pela UVA dar-se-a de acordo com a legislacao

educacional, em conformidade com os processos seletivos adotados pela UVA.

2.2 Os descontos ora estabelecidos serao vaiidos para os CAMPl da Uva e incidirao a

partir da primeira cota de semestralidade referente a matricula, conforme percentuais da

Tabela abaixo, referente ao segundo semestre de 2017:

CURSO

GRADUACAO

PRESENCIAL

GRADUACAO

PRESENCIAL

GRADUACAO

PRESENCIAL

GRADUACAO

PRESENCIAL

GRADUACAO EAD

POS GRADUACAO

PRESENCIAL

POS GRADUACAO

EAD

PERCENTUAL DE DESCONTO

NA PRIMEIRA MENSALIDADE

DO SEGUNDO SEMESTRE

2017

30%

30%

30%

30%

50%

50%

50%

PERCENTUAL DE

DESCONTO NA5 DEMAIS

MENSALIDADES

30%

30%

30%

30%

35%

30%

30%

TURNO

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

CAMPUS

BARRA

MARAPEND1

CENTRO

CABO FRIO

TIJUCA

Todos

Todos

Todos

Paragrafo primeiro. Os descontos concedidos atraves deste Convenio nao sao

cumulativos com outros beneffcios/descontos e estao sujeitos a aprovacao no processo

seletivo, bem como a disponibilidade de vagas oferecidas nos diversos cursos.

Paragrafo segundo. Semestralmente a UVA informara a CONVENIADA sobre a tabela

vigente para o semestre.

Paragrafo terceiro. Na hipotese de transferencia de curso, turno, modalidade e/ou

campus, sempre que houver divergencia entre os percentuais de descontos oferecidos

[antes e depois), o BENEFICIARIO deixara de fazer jus ao desconto correspondente a

FRM-DGLOG-013-01 evisfto: 07

UVA - Uhiversidade Veiga de Almeida - Campus Tijuca - InpressOsporTtffciieL-.'iessa em 23/01/2018 11>36:24

.: 8/10



• *-

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA GERAL DE LOGiSTICA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA CONVENIO SEM REPASSE DE VERBA

IMPORTANTE: Sempre vcrifique no site 60 TJRJ 36 a vorsao improssa do documonto esta atualizaeia.

situacao anterior a transferencia para fazer jus ao desconto correspondente a nova

situacao decorrente do pedido de transferencia de curso, turno, modalidade e/ou

campus. A tabela aplicavel sera a do semestre corrente.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PROCEDIMENTOS EXECUTiVOS GERAIS

3.1 Para os alunos beneficiados por este convenio o pagamento de suas

mensalidades sera sempre o dia 05 (cinco) de cada mes.

3.2 Para fazer jus aos beneficios do presente convenio, alem de ser aprovado e

classificado no processo seletivo da UVA, o candidato precisa: comprovar:

I - cumprir o pre-requisito de elegibiiidade, ou seja, a condicao de COLABORADOR

ou DEPENDENTE, mediante apresentacao de comprovagao:

a. de vfnculo empregaticio com a CONVENIADA, no caso de empregado;

b. de vinculo associative no caso de associado;

c. comprovante de vinculo de parentesco do DEPENDENTE com o COLABORADOR;

II - cumprir com o requisite de exigibilidade, qual seja, ser ALUNO NOVO;

3.3 Para manter o beneficio nos semestres seguintes ao da matricula, o benefictario:

a. manter ao longo do curso o CR {coeficiente de rendimento) nao inferior 6,0 (seis);

b. Nao trancar sua matricula;

c. Nao ficar inadimplente em duas mensalidades consecutivas ou tres alternadas.

3.4 Perdera o direito aos beneficios deste Convenio todos os integrantes que:

a. vierem perder a condigao de elegibiiidade (COLABORADOR ou DEPENDENTE) para

fruigao dos beneficios deste Convenio;

b. descumprirem quafquer dos itens da cla"usula 3.3;

3.5 No caso de perda do beneffcio pelos motivos elencados no item 3.3, os efeitos da

perda do desconto ocorrerao no semestre seguinte ao evento motivadorda perda.

3.6 0 presente Convenio nao contempla nem implica qualquer compromisso

financeiro ou de responsabilidades por parte da CONVENiADA para com a Uva em

decorrencia de eventual inadimplencia dos alunos beneficiados.
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA GERAL DE LOGiSTICA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS

MINUTA DE PLANO DE TRABALHO PARA CONVENIO SEM REPASSE DE VERBA

tMPORTANTE: Scinpre vorifique no site do TJRJ so a vorsao improssa do documonta esta atualizada.

CLAUSULA OUARTA - ANTICORRUPCAO E COMPLIANCE

4.1 A UVA como empresa subsidiaria da WHITNEY INTERNATIONAL UNIVERSITY SYSTEM

LTD. (WIUS.LTDA), esta comprometida com todas as leis vigentes, incluindo a lei

anticorrupgao ANTl U.S. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT - FCPA/USA, exigindo de

seus diretores e funcionarios condutas condizentes com a etica e moral, assim como das

empresas, pessoas ou intermediaries, contratados, que vierem a Ihe prestar servicos ou

fazerem negocios para que estes tomem ciencia e assumam o mesmo comportamento.

Para tanto, UVA desde ja adverte que nao mantera relacoes comerciais ou profissionais

com empresas ou pessoas que utilizem praticas que estejam em desacordo com esses

prinefpios e que, caso venha saber de eventual desvio de conduta em face dos mesmos,

desde ja, ficam cientes que tal fato sera caracterizado como justa causa passivel de

rescindir, de piano direito, negocios, contratos e servicos, mesmo que estejam em vigor

e em andamento, assumindo o infrator a total responsabilidade dos atos praticados e

danos causados a imagem da empresa, sem que Ihes caiba qualquer pretensao a

reclamar.

4.2 As Partes seus agentes ou empregados deverao cumprlr todas as leis,

regulamentacoes que estejam em vigor no territorio braslletro que se apltquem as suas

atlvidades socials, bem como observar o FCPA - Foreign Corrupt Practices Act,. A

conveniada se compromete a informar a UVA em, no maximo 2 (dois) dias da data em

que tomar conhecimento, todo e qualquer ato praticado ou a ser pratlcado por seus

agentes e/ou empregados que violem leis, reguiamentos, normas vigentes, o presente

Convenio, bem como a lei 12.846/13 ou lei anticorrupgao brasileira e o FCPA (Legislagao

Norte-Americana que Proibe Praticas de Corrupgao internacionaD.A vioiagao as praticas

de Compliance estabelecidas nesta Ciausuia pode ensejar a rescisao imediata do

presente Convenio peia UVA, mediante envio de simples notificacao a conveniada com

aviso de recebimento.

CLAUSULA OUINTA - DO U50 DA MARCA

A UVA devera solicitarpr4via anuencia da CONVENIADA para a divulgagao de sua marca,

logotlpo e demais nomes comerciais para fins comerclaist salvo nas hipdteses ja

expressamente pre vistas neste instrumento.
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MARCELO ANTUNES CARDOSO:000023926 Certificadoem30/01/2018 20:30:36
Local: TJERJ

Ano 10 - n° 97/2018

Caderno I - Administrative)

Data de Disponibiliza^ao: terca-feira, 30 de Janeiro

Data de Publicacao: quarta-feira, 31 de Janeiro

DIVISAO DE FORMALIZACAO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVENIOS

INSTRUMENTO: Termo n° 003/0057/2018; CELEBRACAO: Em 30/01/2018; FUNDAMENTO: Lei Federal n° 8.666/93, na L.C..E.

n° 08/77, e nos Atos Normativo5 n° 01/04, n° 04/07 e n° 03/15 deste Tribunal de Justiga; OBJETO: Alteragoes nas clausulas

terceira (do prazo) e quarta (do encargo) no termo 003/325/2017, cessao parcial de uso localizada no Foro Central (Predio anexo

Cidade Nova) da Comarca da Capital; PRAZO: 12 (doze) meses; PARTE MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO; PROCESSO:
2017-045707.

id: 2906693

DIVISAO DE FORMALIZACAO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVENIOS

INSTRUMENTO: Termo n° 003/0058/2018; CELEBRACAO: Em 26/01/2018; FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal

n° 8.666/93; OBJETO: Servico de engenharia para a operacao e manutengao, preventiva e corretiva, dos equipamentos,
componentes e acessorios dos sistemas de exaustao mecanica e de ar condicionado central (com chiller de absorcao a gas),

inclusive tubulacoes de agua gelada e de condensacao, instalados nos predios dos Foruns das Comarcas de Barra Mansa, Belford

Roxo e Cabo Frio/RJ; Valor: R$ 702.790,83 (setecentos e dois mil, setecentos e noventa reais e oitenta e tres centavos); PRAZO:

180 dias a contar do memorando de infcio fiscal; PARTE Ambient Air Ar Condicionado Ltda.; PROCESSO: 2018-000776.

id: 2906694

IVISAO DE FORMALIZACAO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVENIOS

INSTRUMENTO: Ata de Registro de Pregos, Termo n° 003/0059/2018, vincuiada ao pregaa n° 75/17; CELEBRACAO: Em

30/01/2018; FUNDAMENTO: Art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Federal n° 7.892/2013;
OBJETO: Registro de precos para fornecimento de Iicencas perpetuas do Microsoft Office Standard; PRAZO: 01 (urn) ano, a contar

da data da assinatura; PARTE AX4B Sistemas de Informatica Ltda; PROCESSO: 2016-209800.

id: 2906695

DIVISAO DE FORMALIZACAO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVENIOS

INSTRUMENTO: Termo n° 003/0060/2018; CELEBRACAO: Em 30/01/2018; FUNDAMENTO: Artigo 116 da Lei Federal n°
8.666/93; OBJETO: Convenio de cooperacjo tecnica e pedagogica ; PRAZO: 60 (sessenta) meses, em vigor na data de sua

assinatura; PARTE ANTARES EDUCACIONAL S.A. - MANTENEDORA DA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA; PROCESSO:
2017-108078.

Diretoria-Geral de Planejamento Coordenacao e Finances ^_^_^____

id: 2906654

PORTARIA - DGPCF NQ 01 /2018

Altera o Quadro das Despesas do Tribunal de Justice do Estado do Rio de Janeiro do exercicio de 2017

O DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO E FINANCAS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das atribuicoes que Ihe foram conferidas pelo Ato Executivo n° 114/2017, especialmente as do artigo V, inciso

CONSIDERANDO as Leis Estaduais nc 7.412/16 e nc 7.514/2017, que em suas disposigoes concedem ao Poder Judiciario
autorizagao para realizar transposigoes, remanejamentos ou transferencias em sua dotagao orcamentaria;

CONSIDERANDO o Instrumento de Transagao firmado em 28/11/2017, entre os Poderes Executivo e Judiciario, no Mandado de
Seguranga n° 34.483, homologado peio Ministro Dias Toffoli em 15/12/2017, que dispoe sobre a utilizacao de recursos proprios
deste Poder para pagamento da folha liquida do 13° salario de pessoal ativo, inativo e pensionistas.

CONSIDERANDO a existencia de disponibilidade orcamentaria na U.O. 0301 - Tribunal de Justiga - Fonte 100, que por forga da
crise financeira do Estado nao esta lastreada por recursos financeiros;

CONSIDERANDO o Decreto autorizativo n° 46.199 de 18/12/2017, omitido do D.O.E. de 19/12/2017, publicado em 30/01/2018
que abre Credito Suplementar a orgaos e entidades estaduais, tendo como contraparte os recursos orcamentarios da Unidade
Orcamentaria - 0301 Tribunal de Justica;

Publicagao Oficial do Tribunal de 3usti?a do Estado do Rio de Janeiro - Lei Federal n° 11.419/2006, art. 4° e Resolugao TJ/OE n° 10/2008.


