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TERMO DE CONVENIO DE COOPERAC;AO
CIENTiFICA, TECNICA E CULTURAL QUE
ENTRE SI CELEBRAM 0 TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE SANTA
CATARINA E ASSOCIAC;AO DOS JUiZES
FEDERAlS DE SANTA CATARINA

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, 6rgao do
Poder Judiciario da Uniao, inscrito no CNPJ/MF sob 0 nUrnero 05.858.851/0001-93,
com sede na Rua Esteves JUnior, n. 68, nesta Capital, doravante denominado
TRESC, neste ato representado par seu Diretor-Geral, Samir Claudina Beber, e
ASSOCIA<;AO DOS JUizES FEDERAlS DE SANTA CATARINA, com serle na
Rua Arcipreste Paiva, 107, nesta capital, doravante denominada CONVENIADA,
neste ato representada par seu Presidente, Henrique Luiz Hartmann resolvem firmar
0 presente Convenio, mediante as clausulas que seguem e sujeitando-se as
convenentes, no que couber, ao que disp5e a Lei n. 8.666, de 21 dejunho de 1993.

CLAuSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

0 presente instrumento tern par objeto a cooperayao cientifica, tecnica
e cultural entre 0 TRESC, par meio da Coordenadoria de Educayao e Desenvolvimento
(CED), e a CONVENIADA, visando it cooperayao em atividades voltadas para 0
intercambio de experiencias na area cientifica, tecnica e cultural, hem como nag
atividades de ensino, pesquisa, extensao e de formayao de pessoal.

CLAuSULASEGUNDA-DAFORMADECOOPERA<;AO

A coopera9ao objeto do presente Convenio consiste em:

I -trocar experiencias nas areas cientifica, tecnica e cultural;

II -estender aos servidores do TRESC e seus dependentes ou
pensionistas, assim considerados os conjuges, filhos, companheiros e enteados, a
possibilidade de participar da programa9ao de cursos oferecidos pela CONVENIADA,
com concessao de desconto no valor das mensalidades.
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TRESC.

§ 1 °. 0 desconto a que se refere a letra "a" do inciso I sera majorado
para 15%, especificamente no curso de p6s-gradua~ao lato sensu em Direito Publico, na
hip6tese de inscri~ao de 10 (dez) ou mais beneficiftrios deste convenio para a me sma
turma.

I -A CONVENIADA curnpre:

a) conceder aos beneficiarios do convenio (clausula segunda, II)
desconto de 10% (dez par cento) na taxa de inscri9ao e no valor das mensalidades de
seus cursos, em especial do curso de p6s-gradua9ao lata sensu em Direito Publico;

b) assegurar aos beneficiarios que ja sejam alunos da CONVENIADA
os descontos previstos neste Convenio, a partir da data da sua vigencia;

c) prestar diretamente quaisquer informa95es solicitadas pelos
beneficiarios do objeto deste instrumento;

d) apresentar ao TRESC, sempre que solicitado, estatistica de
matricula e de frequencia dog beneficiarios do Convenio, par curso;

e) contratar, responsabilizando-se integralmente pelas despesas de
qualquer natureza, os profissionais necessarios para a execu9ao deste Convenio;

f) indicar urn representante para, juntamente com 0 representante do
TRESC, acompanhar a execu9ao do objeto do Convenio;
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§ 2°, Os percentuais de desconto poderao ser alterados pela CONVENIADA mediante
Termo Aditivo, de comum acordo com a CONVENENTE.

I I -Ao TRESC cumpre:

a) divulgar atraves de cartazes, peri6dicos, circulares ou outros
expedientes de publicidade e/ou comunica~ao interna, as datas de inscri~ao nos cursos
de P6s-gradua~ao oferecidos pela CONVENIADA, com os respectivos descontos
concedidos nos valores das mensalidades para os servidores ativos e inativos e sellS
dependentes ou pensionistas;

b) fornecer aDs servidores ativos e inativos e sellS dependentes ou
pensionistas documento suficiente a comprova~ao da condi~ao de beneficiarlo deste
convenio;

c) informar a CONVENIADA eventual desligamento do servidor
beneficiario do desconto, 0 que dara motivo ao cessamento do beneficia;

e) acompanhar a execu~ao do presente Convenio, atraves de
representante designado;

f) encaminhar a CONVENIADA quaisquer reclama~oes relacionadas
a execu~ao do Convenio;

g) solicitar providencias a CONVENIADA semple que verificado
irregular cumprimento das Clausulas deste Convenio;

h) encaminhar, para publica~ao, 0 extrato do convenio e de seus
aditivos, se ocorrerem, arcando com os respectivos custos.

CLAUSULA QUINTA -DOS RECURSOS

A execu<;ao do presente Convenio nao importara qualquer onus para 0
TRESC, seja a que titulo for, sendo de total responsabilidade da CONVENIADA todas
as despesas decorrentes da sele<;ao e matricula dos beneficiarios deste Convenio nos
cursos, assim como a implanta<;ao e manuten<;ao dos cursos.

Paragrafo umco. As mensalidades dos cursos, observado 0 desconto
concedido pela CONVENIADA, serao inteiramente custeadas pelos beneficiarios e
pagas diretamente a CONVENIADA, na forma e condi<;oes que forem estabelecidas por
esta.
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cLAUSULA SEXTA -DA RESPONSABILIDADE

Sac de responsabilidade exclusiva da CONVENIADA todos e
quaisquer compromissos assumidos com terceiros, vinculados a execu~ao do presente
Convenio, hem como quaisquer danos ou prejufzos causados a terceiros em decorrencia
de atos ou omissoes de seus empregados ou prepostos ou terceiros contratados.

Paragrafo Unico. Ao TRESC nao e atribufvel qualquer
responsabilidade pelas despesas com mensalidades e quaisquer outras de encargo
exclusivo dog beneficicirios deste Convenio.

cLAUSULA SETlMA -DA ALTERAt;AOE DA DENUNCIA

0 presente Convenio podera ser alterado por meio de Termo Aditivo
ou denunciado por iniciativa de qualquer dos participes, a qualquer tempo, mediante
comunica~ao escrita enviada com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, sem que 0
usa dessa faculdade implique, par si so, indeniza~ao de qualquer natureza, ou par
superveniencia de normas legais ou eventos que 0 tomem material ou formalmente
exequivel, resguardados, mesmo apos a dent'mcia, os direitos e as responsabilidades
oriundas da execu~ao do aven~ado.

cLA USULA OfT A VA -DO FORO

As partes elegem 0 foro do Juizo Federal do Estado de Santa Catarina
para dirimir quaisquer duvidas oriundas da execuyao deste Convenio, com rent'mcia
expressa de qualquer DutrO pOt mais privilegiado que seja.

E, pOt estarem de plena acordo, e firmado 0 presente instrumento
pelos participes e pelas testemunhas abaixo, dele sendo extraidas as c6pias necesscirias
para sua publicayao e execuyao.
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de 2009.Florian6polis, ..f5 de J8~\ vO

~LuizHartmann

-' da AJUFESC

Sarnir Claudina Beber

Diretor-Geral do TRESC
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