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CONVENIO TECNICO-PEDAGOGICO, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL

DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E UNYLEYA EDITORA E

CUR5OS S.A

Processo Administrativo N^ 012.398/2019

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

na Av. Erasmo Braga n9 115, Centre Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o

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

por seu Presidente, Desembargador Claudio de Mello Tavares, a UNYLEYA EDITORA

E CURSOS S.A., com endereco na ST 5IA Trecho 17 Rua 10, Lote 455, 3e andar, sala

301, Zona Industrial Guara, Brasilia - DF, inscrita no CNPJ sob o n<» 14.019.108/0001-

30, doravante denominada CONVENENTE, neste ato representada por Rafael

Mendes de Oliveira Castro, no uso das atribuicoes que Ihe sao conferidas pela Ata

de Reuniao do Conselho de Administracao e pelo Termo de Posse acostados aos

autos do mencionado Processo, firmam o presente Convenio, autorizado as fls.47

do Processo Administrativo n^ 012.398/2019 mediante as seguintes clausulas e

condicoes que o regerao, em harmonia com os principios e normas da legislagao

aplicavel a especie, especialmente o disposto no artigo 116 da Lei Federal nQ

S.666/93, que os participes declaram conhecer, subordinando-se incondicional e

irrestntamente, as suas estipulacoes.

1. CLAUSULAPRIMEIRA-(DO OBJETO)

O objeto deste Convenio consiste na concessao de descontos nas mensalidades dos

cursos online ministrados peia Convenente, conforme o Piano de Trabalho de fls.

20/25 e retificacjao de fls. 36 dos autos do mencionado Processo, que integra este

termo, independentemente de transcricao, para todos os modos, fins e efeitos
legais.

2. CLAUSULA SF.GUNDA - (DAS OBRIGACOES)

2.1 Cabe ao TRIBUNAL:

a) Divulgar as condicoes 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 servico ao TRIBUNAL; os

funcionarios dos Sindicatos de Classe do Poder Judiciario

(SINDIjUSTICA,SINTERJ e AOJA); os conciliadores dos Juizados Especiais,

designados pelo TRIBUNAL, a partir do sexto mes consecutivo no exercicio de

funcao de conciliacao que contribuam, no minimo, com 08 (oito) horas

semanais em atividade de conciliacao;

b) Fornecer aos beneficiarios a documentacao necessaria para a obtencao da

bolsa convenio ora prevista sempre que tal documentacao seja de sua

responsabilidade;
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c) Permitir que a CONVENENTE, divulgue a existencia do presente convenio;

d) O TRIBUNAL nao e ou sera responsavel por eventual inadimplemento dos

beneficiarios quanto aos pagamentos porventura devidos as instituigoes

Controladas.

2.2 Cabea CONVENENTE:

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

equipe de trabalho plenamente qualificada e capaz de executar suas

atribuicoes, dentro dos prazos e condigoes estipuladas com rigorosa

observancia das normas de seguranga, higiene e medicina do trabalho, na

forma da legislacao vigente;

b) Conceder o percentual de descontos informados no Anexo I do Piano de

Trabalho, aos Magistrados (membros da AMAERJ) ativos e inativos e aos

servidores ativos e inativos do TRIBUNAL, assim como aos seus conjuges ou

companheiros, aos seus descendentes diretos (filhos, enteados e

dependentes para fins de Imposto de Renda); aos funcionarios terceirizados

que declarem, semestralmente, que continuam prestando servico ao

TRIBUNAL; aos funcionarios dos Sindicatos de Classe do Poder Judiciario

(SINDJUSTICA, SINTERJ e AOJA); aos conciliadores dos Juizados Especiais,

designados pelo TRIBUNAL, a partir do sexto mes consecutivo no exercicio de
fungao de conciliagao, que contribuam, no minimo, com 08 (oito) horas

semanais em atividade de conciliagao; e aos alunos do Curso de Preparacao

a Carreira da Magistratura, nos percentuais a serem informados pela

Convenente, desde que o pagamento seja realizado ate o 5s (quinto) dia util
do mes vigente;

c) Encaminhar ao TRIBUNAL relatorio semestral de beneficiarios do convenio,

com a discriminacao de nome, data de ingresso, curso e desconto concedido;

d) Excluir o TRIBUNAL de todo e qualquer processo/procedimento judicial ou
administrate, de qualquer natureza, que seja ajuizado/instaurado em razao

deste instrumento ou de sua execucao, isentando o TRIBUNAL e qualquer
onus ou responsabilidade;

e) Fornecer todas as informacoes necessarias para a fiel consecucao do objeto
deste instrumento, bem como dirimfr duvidas e orientar o TRIBUNAL nos
casos omissos;

f) Comunicar ao TRIBUNAL qualquer irregularidade na execucao do presente
instrumento;

g) Providenciar o material de divulgacao do convenio e das atividades
academicas;

h) Divulgar os cursos oferecidos bem como as datas dos processos seletivos de
admissao para os beneficiarios;
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i) Encaminhar nova tabela de pregos e descontos a cada reajuste das

mensalidades;

j) Manter o percentual de desconto estabelecido no convenio durante sua

vigencia.

3. CLAUSULATERCEIRA-(DOPRAZO)

0 presente Convenio entrara em vigor na data de 12 de marco de 2019, 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. CLAUSULAQUINTA-(DADENONCIA)

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

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

antecedencia minima de 30 (trinta) dias, respeitadas as obrigacoes 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 execucao dos services,

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

disposicoes deste Convenio.

6.1 - A fiscalizagao, por parte do TRIBUNAL, sera exercida por servidor indicado pela

Escola de Administragao Judiciaria - ESAJ.

7. CLAUSULA SETIMA - (DA ALTERAgAO)

O presente Convenio podera ser alterado, a qualquer tempo, mediante termo

aditivo, por consenso entre os convenentes.

8. CLAUSULA O1TAVA - (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.
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10. CLAUSULA DECIMA-(DAPUBLICAgAO)

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

a publicacao do termo, em extrato, no Diario da Justiga 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, &£d« /fcSfc.f. de 2019.

Desembargador Claudjo de Mello Tavares

Presidente do Tribunal delusngaVJo Estado do Rio de Janeiro

UNYLEYA-ED TORA E CURSOS^A

OiretorComercial

Unyieya Edilora e Cursor S/A

Proccsso Administrativo n° 012.398/2019
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Ano 11 - nQ 137/2019

Caderno I - Administrative

Data de Disponibiliza^ao: quinta-feira, 28 de marjo

Data de Pub!ica?ao: sexta-feira, 29 de mnrgo 12

P.J. No 2016.05933-2 REQTE: TOULON COMERCIO E INDUSTRIA DE MODAS LTDA REQDO; MUNICIPIO DO RIO DE

JANEIRO (ADV: RAFAEL JOSE DA COSTA (OAB/RJ093011)) Handados de Pagamento encaminhados ao Banco do Brasil -

Agencia Setor Publrco Rio de Janeiro, RJ, O imposto de renda (se devido) devera ser recolhido DARM, codigo 8435. Prazo de

libera^ao: 48 horas.

P.J. No 2016.06434-4 REQTE: PAULO CHEHADE MANSOUR REQDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO {ADV: PAULO

ABDALA ZIDE (0AB/RJ017224)) Mandados de Pagamento encaminhados ao Banco do Brasil - Agencia Setor Publico Rio de

Janeiro, RJ, O imposto de renda (se devido) devera ser recolhido DARM, codigo 8435. Prazo de liberac/ao: 48 horas.

P.J. No 2017.00186-9 REQTE: JORGE LEONARDO PEREIRA TELLES REQDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO {ADV:

LUIZ KUTWAK (OAB/RJ134737)) Mandados de Pagamento encaminhados ao Banco do Brasil - Agencia Setor Publico Rio de

Janeiro, RJ, O imposto de renda (se devido) devera ser recolhido DARM, codigo 8435. Prazo de liberate: 48 horas.

Diretoria-Geral de Logistica

Departamento de Licitagoes e Formalizagaa de Ajustes

id: 3226257

LICITACAO N°: 0021/19; Processo N°: 2018-239336; MODALIDADE: CONCORRENCIA;

^•■OBJETO: Obra de construcao do novo Forum da Comarca de Seropedica, localizado na Rua Ermenegildo de 5ouza s/n°, Jardins,

ieropedica - RJ, ;

TIPO MENOR PRECO GLOBAL;

SESSAO DE JLJLGAMENTQ: 30 de abril de 2019, as 12h;

VALOR ESTIMADO: RS 40.854.591,41 (quarenta milhoes, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e

quarenta e um centavos)

LOCAL PARA OBTENgAO DOS INSTRUMENTOS CQNVOCATORIOS: Praca XV de Novembro n° 02 - 3° andar - Sala 308, Centre - Rio

de Janeiro - RJ, onde o edital esta disponfvcl para copia pelo interessado, das 1 lh as 18h. A Integra do edital esta disponivel no sitio

do Poder Judiciario do Estado do Rio de Janeiro, www.tjrj.jus.br, no link "licitac.des" (licitac.oes / licitac.6es novas / escolher um dos

ttpos / filtro por licitacao).

Id: 3226474

LICITAgAO N°; 0029/19; Processo N°: 2018-233834; MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO;

OBJETO: prestacao de services de fornecimento de passagens aereas nacionais e internacionais, mediante reserva, emissao,

marcacao, remarcacao ou PTA (autorizac,ao de transporte de passageiros) e cancelamento, para o desiocamento de Magistrados,

Servidores e demais autoridades, solicitadas pelo Gabinete da Presidencia no mteresse do Podcr Judiciario do Estado do Rio de

Janeiro;

SESSAO DE3ULGAMENTO: 10 de abril de 2019, as ISh;

VALOR ESTIMADO: RS 537.580,59 (quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos)

LOCAL PARA OBTENCAO DOS INSTRUMENTOS CONVOCATORIOS: Praca XV de tJovembro n° 02 - 3° andar - Sala 308, Centra - Rio

de Janeiro - RJ, onde o edital esta disponive! para copia pelo interessado, das llh as 18h. A Integra do edital esta disponivel no sitio

ro Poder Judiciario do Estado do Rio de Janeiro, www.tjrj.Jus.br, no link "licitac,6es" (licitacoes / licitac.6es novas / escolher um dos

pos / filtro por licitacao) e, tarnbem, pode ser consultada no endereco eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG:

30100 (Comprasnet-SIASG/ Gestor Publico / ConsuHas / Compras Governamcntais / Licitacoes / Avisos de Licitacao).

id: 3226953

DIVISAO DE FORMALIZACAO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVENIOS

INSTRUMENTO: Termo n^ 003/0202/2019; CELEBRACAO: Em 28/03/2019; FUNDAMENTO: art. 116 da Lei federal n° 8.656/93;

OBJETO: Conccssao de descontos nas mensalidades dos cursos online ministrados peia Convenente; PRAZO: 60 (scssenta) meses,

a contar do dia 12 de margo de 2019; PARTE UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A.; PROCES5O: 2019-012398.

id: 3226954

DIVISAO DE FORMALIZACAO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVENIOS

INSTRUMENTO: Termo n° 003/0203/2019; CELEBRACAO: Em 28/03/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal

n° 10.520/02.; OBJETO: prestacao de services continuados de limpeza, higiene e de conserva^ao predial e manejo de residuos, de

jardinagem com capina e rocagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, ; Valor: R5 5.696.866,80 (cinco milhoes,

seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta c seis reais e oitenta centavos); PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, contado

da data indicada no memorando de inicio; PARTE Vinil Services e Manutencao de Caldeiraria Ltda; PROCESSO: 2018-201817.

Puhlica?ao oricial ao Tribunal ric Juslii;,! do Estado dn Ria dp Jsncira - Lei Federal n° 11.419/2006, art. 4° v Rcsolu^ao T3/OE n» 1O/2OQS.


