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EDITAL DE CHAMADA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 00 1/2018 

 

1.INTRODUÇÃO  

1.1 O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – 

COREN/RJ, com sede na Avenida Presidente Vargas, n.º 502, 3º, 4º, 5º e 6º andares, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ, torna público que será instaurado o programa “Boas Vindas”, 

chamando todos os interessados para apresentar propostas de convênio com as 

especificações deste Edital.  

1.2 O edital e os convênios dele decorrentes se regem por toda a legislação aplicável à 

espécie, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, pelo Plano de Trabalho, bem como pelas disposições constantes deste edital e 

seus anexos, normas que os interessados declaram conhecer e a elas se sujeitam 

incondicional e irrestritamente. 

1.3 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.coren-rj.org.br, no 

menu “Editais e Licitações”.  

1.4 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 

impugnar o ato, até 05 (cinco) dias úteis após a publicação, no seguinte endereço: Avenida 

Presidente Vargas, nº 502, 5º andar, ou ainda, pelo e-mail: presidencia@coren-rj.org.br. 

1.5 Caberá à Comissão de Convênios decidir sobre a impugnação e pedidos de 

esclarecimentos no prazo de até vinte e quatro horas antes do celebração de convênios 

correspondentes ao presente edital, com publicação da resposta no endereço eletrônico do 

Coren/RJ www.coren-rj.org.br  no menu “Editais e Licitações”. 

1.6 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 

impugnações, obrigarão a todas os interessados e serão publicadas no endereço eletrônico 

do Coren/RJ www.coren-rj.org.br  no menu “Editais e Licitações”.  

1.7 A celebração de convênio a que se refere este edital poderá ser adiada, revogada por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou 

anulado, sem que caiba aos interessados qualquer direito a reclamação ou indenização por 

estes motivos, nos termos análogos do artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

2. DO OBJETO 

2.1 O presente instrumento tem como objetivo chamar pessoas jurídicas interessadas 

em celebrar convênios para estabelecer cooperação técnica em regime de parceria entre as 

partes conveniadas para apresentação de documentação dos egressos dos cursos de 
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Enfermagem ao COREN/RJ, concedendo-lhes inscrição e identidade profissional na forma 

estabelecida no presente.  

 

3. DO PROGRAMA BOAS VINDAS  

3.1. O Programa Boas-Vindas está descrito minuciosamente no Plano de Trabalho e no 

Edital de Chamamento Público, ambos parte integrante do presente Termo. 

3.2. Os pilares do Projeto Boas-Vindas são: 

I. Palestra aos alunos formados sobre Ética Profissional e o Sistema 

COFEN/COREN; 

II.  Recolhimento da documentação completa exigida pelas normas vigente sobre 

inscrição de novos profissionais no COREN/RJ; 

III.  Confecção das cédulas de identidade profissional para entrega a formatura ou em 

dia especialmente designado entre as partes. 

 

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1. O COREN/RJ não realiza transferências de recursos financeiros de qualquer 

espécie ou a qualquer título à INSTITUIÇÃO para a execução do objeto deste Convênio, 

devendo cada parte Conveniada arcar com as despesas necessárias à consecução de suas 

obrigações específicas. 

 

5. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

5.1. As INSTITUIÇÕES interessadas em celebrar o convênio deverão apresentar ao 

Coren/RJ os seguintes documentos:  

5.1.1 Habilitação jurídica da entidade mantenedora: 

5.1.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

5.1.1.2 Documentos pessoais (RG e CPF ou outro que contenha os referidos dados) do 

representante legal responsável e do coordenador do curso; 

5.1.1.3 Certidão Negativa do Tribunal de Contas da União; 

5.1.1.4 Declaração em papel timbrado de que cumpre o disposto no artigo 7º, XXXIII da 

CRFB, conforme Anexos III e IV. 

 

5.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:  
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5.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física 

(CNPJ/CPF);  

5.1.2.2 Certidão Conjunta Negativa Federal;  

5.1.2.3 Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

5.1.2.4 Certidão negativa de falência e concordata, ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da Credenciada há, no máximo, 60 (sessenta) 

dias anteriores à data da apresentação ao COREN/RJ; 

5.1.2.5 Certidão Negativa Trabalhista. 

 

5.1.3 Qualificação técnica:  

5.1.3.1 Registro perante o MEC ou Secretaria Estadual de Educação; 

5.1.3.2 Autorização de funcionamento do curso; 

5.1.3.3 Regularidade do Enfermeiro Coordenador do curso perante o COREN/RJ.ova de 

regularidade perante o órgão de fiscalização educacional a que se vincula a 

INSTITUIÇÃO.  

5.2 Todos os documentos listados acima deverão estar dentro da validade.  

 

6 DO PROCEDIMENTO  

6.1 O interessado deverá apresentar ao Coren-RJ Requerimento de Convênio – Projeto 

Boas Vindas (Anexo II), acompanhado de todos os documentos elencados neste Edital, 

assinados pelo representante legal. 

6.2 As propostas dos Convênios serão analisadas quanto à sua adequação aos requisitos 

determinados neste Edital e na Lei 8.666/93, e de acordo com a conveniência e 

oportunidade do Coren/RJ, deferida ou indeferida a celebração do Convênio. 

6.3 Nos casos de indeferimento da proposta o interessado será comunicado por e-mail 

indicado na proposta, e poderá apresentar pedido de reconsideração apresentado 

adequações e/ou justificativas para corroborar sua proposta. 

6.4 No caso de deferimento da proposta, o interessado será informado pelo e-mail 

indicado na proposta do dia e hora para comparecimento na sede do Coren/RJ para 

assinatura do termo do Convênio, momento em que deverá apresentar todos os documentos 

necessários para a celebração do convênio, especialmente os indicados no item 5. 

 

7 DAS OBRIGAÇÕES DO COREN/RJ 

7.1 Compete ao COREN/RJ monitorar, supervisionar, avaliar e fiscalizar a efetiva 

execução do presente Convênio, especialmente: 
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I. Encaminhar com 30 (trinta) dias de antecedência à INSTITUIÇÃO o informativo 

com a lista de documentos necessários pra inscrição profissional; 

II.  Ministrar palestra a que se refere a Cláusula 2.2, I na data e local marcados 

previamente; 

III.  Recolher a documentação completa dos Beneficiários e aquela a ser expedida pela 

INSTITUIÇÃO no dia da Palestra; 

IV.  Manter a INSTITUIÇÃO e os Beneficiários informados sobre o status de expedição 

das identidades profissionais; 

V. Entregar as cédulas de identidade profissional no dia da colação  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO : A INSTITUIÇÃO franqueará livre acesso aos funcionários 

do COREN/RJ para realização de todos os atos relacionados direta ou indiretamente a este 

Convênio.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: A entrega das identidades profissionais deverá ocorrer 

prioritariamente no dia da formatura, desde que a INSTITUIÇÃO cumpra os prazos e a 

obrigatoriedade de entrega de documentos e os beneficiários procedam ao recolhimento de 

tributos e emolumentos, bem como apresentem a documentação que lhes compete. 

PARÁGRAFO TERCEIRO : Na hipótese de não conseguir realizar o parágrafo anterior, 

o COREN/RJ marcará data para entrega das identidades profissionais em solenidade 

administrativa realizada nas dependências da autarquia. 

 

8 DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO  

8.1 Compete à INSTITUIÇÃO: 

I. Avisar ao COREN/RJ com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência a data a 

formatura, marcando-se data e local para realização da palestra a que se refere a 

Cláusula 2.2, I do Convênio; 

II.  Recolher os documentos pessoais dos beneficiários; 

III.  Garantir ao COREN/RJ que não há qualquer pendência na vida acadêmica dos 

beneficiários que impeça a expedição de inscrição profissional; 

IV.  Disponibilizar espaço físico com cesso à internet para realização das atividades do 

Projeto Boas-Vindas; 

V. Não interromper, a qualquer título, o cumprimento das obrigações previstas no 

Plano de Trabalho, sendo inteiramente responsável pela continuidade das 

atividades; 
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VI.  Garantir o cumprimento integral de todos os requisitos de inscrição previstos na 

legislação vigente, sob pena de não concessão da cédula de identidade profissional 

ao Aluno que não ostente documentação completa; 

VII.  Cumprir integralmente o Plano de Trabalho parte integrante deste Edital, sob pena 

de rescisão do Convênio. 

 

9 DOS RECURSOS HUMANOS  

9.1 Os recursos humanos utilizados por quaisquer dos partícipes nas atividades 

inerentes ao presente instrumento não sofrerão alterações na sua vinculação funcional com 

as instituições de origem, às quais cabe responsabilizar-se por todos os encargos de 

natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes.  

 

10 DA VIGÊNCIA  

10.1 O convênio terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no 

Diário Oficial. 

 

11 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

11.1 O convênio não acarretará qualquer desembolso financeiro do Coren/RJ, seja para o 

conveniado ou o beneficiário, motivo pelo qual não se consigna dotação orçamentária.  

 

12 DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

12.1 As partes poderão denunciar, por escrito, a qualquer tempo, e rescindir de pleno 

direito o presente Convênio, na forma estabelecida no Termo de Convênio. 

 

13 DO FORO 

13.1 Fica eleito o foro da Justiça Federal da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir 

quaisquer questões, dúvidas ou demandas referentes à execução do objeto desta licitação e 

adjudicação dela decorrente. 

 

14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

14.1 Este procedimento será processado e julgado com observância da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações.  

14.2 Todas as informações e comunicações entre as INSTITUIÇÕES e o Coren/RJ 

deverão ser realizadas por escrito e protocoladas nos setores correspondentes. 
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14.3 Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 

8.666/93, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis 

que se prestem a suprir eventuais lacunas. 

14.4 Todas as comunicações entre as partes, modificação, alteração ou aditamento ao 

presente instrumento, somente terão validade se feitas por escrito e desde que se comprove 

o recebimento pela parte contrária e, quando for o caso, assinado pelas partes. 

14.5 A critério do Coren/RJ o presente regulamento poderá ser alterado e/ou 

complementado a qualquer tempo. 

14.6 Ficam os interessados sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais 

cabíveis caso apresentem qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos 

fatos. 

14.7 Informações serão prestadas aos interessados pelo e-mail presidencia@coren-

rj.org.br. 

14.8 Integram o presente Edital todas as instruções, observações e restrições contidas 

nos seus anexos: 

14.8.1 Anexo I – Plano de Trabalho; 

14.8.2 Anexo II – Modelo de Proposta de Convênio; 

14.8.3 Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

14.8.4 Anexo IV – Minuta de Convênio 

14.9 Este Edital e seus Anexos contêm 21 (vinte e uma) páginas. 

 

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2018 

 

 
Dr.ª Ana Lúcia Telles Fonseca 

COREN-RJ n.º 21.039 
Presidente 
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ANEXO I 
PLANO DE TRABALHO 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 

 
 
 

 
  

 
 

Diretoria 
Ana Lucia Telles Fonseca – Presidente do Coren/RJ 

Ana Teresa Ferreira de Souza – Vice Presidente do Coren/RJ 

Glauber José de Oliveira Amancio – Primeiro Secretário do Coren/RJ 

Carolina Alves Felippe – Segunda Secretária do Coren/RJ 

Maria Lúcia Tanajura Machado – Primeira Tesoureira do Coren/RJ 

Eliane Soares de Araújo – Segunda Tesoureira do Coren/RJ 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 
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PROJETO BOAS VINDAS 

Introdução 

O Projeto Boas-Vindas do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de 

Janeiro – Coren/RJ surge com o intuito de aproximar e apresentar o Coren/RJ aos 

profissionais de enfermagem recém egressos das instituições de ensino em enfermagem do 

Estado do Rio de Janeiro.  

O primeiro passo para que um profissional de enfermagem exerça 

legalmente a profissão é a inscrição e registro no Conselho Regional de Enfermagem de 

sua jurisdição. O Projeto Boas Vindas do Coren/RJ, visando facilitar este processo, tem 

realizado inúmeras parcerias com as instituições de ensino superior do estado para 

propiciar aos egressos de enfermagem das instituições a possibilidade de obter o registro 

concomitantemente com a colação de grau. 

Igualmente, no âmbito destas parecerias, o Projeto Boas Vindas do 

Coren/RJ tem oportunidade de apresentar aos profissionais de enfermagem recém egressos 

os aspectos éticos e legais que permeiam a atuação do profissional de enfermagem, 

explicitando a função do Sistema Cofen/Conselhos Regionais na promulgação das normas 

que regem estes aspectos, munindo-os dos saberes necessários para que atuem com 

autonomia dentro dos parâmetros legais vigentes. 

Objetivos 

O Projeto Boas Vindas do Coren/RJ tem por objetivo geral apresentar e 

divulgar aos egressos do ensino de enfermagem, de nível técnico ou superior, a missão do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais quanto órgãos disciplinadores do exercício da 

profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de 

Enfermagem. 

Outros objetivos são: 

1. Facilitar a inscrição e registro dos formandos de enfermagem no Conselho Regional 

de Enfermagem do Rio de Janeiro; 
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2. Difundir os aspectos éticos e legais do exercício profissional da enfermagem; 

3. Otimizar o processo de entrega da Carteira de Identidade Profissional; 

4. Construir um banco de dados com as informações das instituições de ensino de 

enfermagem; 

Justificativa 

O Conselho Regional de enfermagem do Rio de Janeiro visa mediante o 

Projeto Boas Vindas exercer as competências dispostas na Lei 5.905 de 12 de julho de 

1973 em especial no que tange à atribuição de inscrever e manter registro dos profissionais 

de enfermagem, assim como igualmente zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a 

exerçam. 

Neste sentido, o Projeto Boas Vindas ao realizar parcerias com as 

instituições de ensino médio e superior facilita a inscrição e o registro no  Coren/RJ e 

promove, deste modo, o exercício legal da profissão. Por outro lado, mediante as aulas e 

palestras, permite que os egressos dos cursos conheçam o Conselho Regional de 

Enfermagem do Rio de Janeiro, compreendendo o papel da Autarquia na regulamentação e 

fiscalização da profissão, o que auxilia na promoção de um bom conceito da profissão. 

Metodologia 

O Projeto Boas-Vindas terá como público-alvo os profissionais de 

enfermagem egressos das Instituições de Ensino em Enfermagem, de nível médio/técnico 

ou superior, conveniada ao projeto. 

O plano de atividades do Projeto Boas-Vindas terá as seguintes etapas: 

Etapa de Prospecção  

Nesta etapa inicial será realizada um mapeamento e busca de todas as 

Instituições de Ensino em Enfermagem, de nível médio/técnico ou superior, do Estado do 

Rio de Janeiro, reconhecidas ou em regular processo de reconhecimento junto ao 

MEC/Secretaria de Educação, além das cadastradas no Setor Interno de Cadastro – SIC do 

Coren/RJ. 
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O encerramento desta etapa dar-se-á mediante a obtenção de listagem com 

os nomes, contatos das escolas e dos diretores/coordenadores de curso. 

 

Etapa de Divulgação 

Nesta etapa será estabelecido o contato com os diretores e/ou coordenadores 

dos cursos de enfermagem visando a apresentação do projeto e a oferta da parceria com o 

Projeto Boas-Vindas do Coren/RJ, oportunidade em que também será averiguado o 

quantitativo estimado de formandos, no intuito de que, em carácter interno, sejam 

priorizadas as instituições com maior número de egressos. Por último, será realizada a 

atualização dos dados da instituição para fins cadastrais junto ao Sic. 

O encerramento desta etapa dar-se-á mediante a manifestação do interesse, 

ou não, da instituição em participar do Projeto Boas - Vindas do Coren/RJ. 

 

Etapa de Formalização 

Esta etapa será dedicada a oficializar a parceria com as Instituições de 

Ensino em Enfermagem, de nível médio/técnico ou superior, através da assinatura do 

“Termo de Adesão ao Projeto Boas Vinda do Coren/RJ”. O termo visa formalizar a 

anuência de ambas as partes com os requisitos do projeto, tendo em vista que o 

descumprimento das responsabilidades pelas partes inviabiliza a execução do mesmo. 

O encerramento desta etapa dar-se-á mediante a assinatura do “Termo de 

Adesão ao Projeto Boas Vinda do Coren/RJ” pelos representantes das Instituições se 

Ensino em Enfermagem e pela Presidência do Coren/RJ. 

 

Etapa de Cronograma de Atividades 

Nesta etapa o Coren/RJ se reunirá com a instituição para estabelecer as 

datas do cronograma de ações e atividades, devendo comtemplar a palestra/exposição do 

Coren/RJ aos egressos, o recolhimento pelo Coren/RJ da documentação dos alunos e a data 

da colação de grau, considerando as especificidades técnicas das instituições envolvidas. 
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Igualmente, nesta reunião ficarão esclarecidas as atribuições de cada órgão envolvido no 

acordo de pareceria. 

O encerramento desta etapa dar-se-á mediante a anuência de ambas as partes 

com o Cronograma de Ações e Atividades. 

 

Etapa da Apresentação do Coren/RJ 

Nesta etapa o Coren/RJ, através de seus representantes designados pela 

Presidência do Coren/RJ, proferirão exposição/palestra às instituições em que se dará a 

apresentação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais e do seu papel junto à categoria, se 

abordarão temas relativos ao exercício profissional de enfermagem e o código de ética. 

O encerramento desta etapa dar-se-á mediante a assinatura de dos alunos 

que participaram da exposição/palestra ministrada pelo Coren/RJ. 

 

Etapa da Entrega da Documentação 

Nesta fase do Projeto Boas Vinda do Coren/RJ, que se dará 

preferencialmente no mesmo dia em que exposição/palestra, os alunos formandos irão 

apresentar a documentação exigida para requerimento de inscrição profissional, e entregá-

las ao representante do Coren/RJ que estará presente na instituição. Na realização desta 

etapa a instituição de ensino deverá: 

1. Emitir para o Coren/RJ “Declaração de Encerramento de Curso” na qual constará 

listagem dos alunos que cumprem os requisitos legais para colar grau, quando 

ensino superior, ou concluir o curso, quando do nível médio/técnico 

(mencionando a data). Esta declaração deverá ser entregue no dia da palestra; 

2. Difundir entre os alunos a listagem de documentos necessários para a inscrição e a 

data que o Coren/RJ estará na instituição para recebê-los. 

O encerramento desta etapa dar-se-á mediante a assinatura pelo aluno do 

“Termo de Adesão ao Projeto Boas Vindas” e a entrega de toda a documentação requerida. 

 

Etapa do Procedimento de Registro 
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Nesta etapa ocorre o processamento pelo Coren/RJ dos requerimentos de 

inscrição. Os documentos entregues pelos egressos são conferidos, são inseridos no 

Sistema de Cadastro de Profissionais – Incorp e é enviado um e-mail individual 

encaminhando o boleto de pagamento da taxa de inscrição e anuidade. As inscrições serão 

processadas apenas após o pagamento das taxas devidas, Conforme Resolução 560/2017, 

caso não ocorra o pagamento o formando ficará excluído do Projeto Boas Vindas, tendo 

que em momento posterior comparecer ao Coren/RJ para requerer inscrição. 

O encerramento desta etapa dar-se-á mediante o efetivo registro no Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais dos egressos das Instituições de Ensino em Enfermagem, de 

nível médio/técnico ou superior. 

 

Etapa da Documentação da Instituição de Ensino 

Nesta etapa as Instituições de Ensino em Enfermagem, de nível 

médio/técnico ou superior, deverão entregar a Declaração de Colação de Grau, individual e 

nominal de cada aluno, e a relação de formandos expedida pela instituição de ensino 

formadora, na qual conste a data de colação de grau ou conclusão do curso, assim como o 

nome de todos os alunos. 

O encerramento desta etapa dar-se-á mediante a efetiva verificação das 

Certidões de Colação de Grau ou Certidão de Conclusão de Curso de todos os egressos, 

assim como também deverá ser verificado se o nome de todos os egressos constam da 

relação de formandos. Caso algum formando não tenha a respectiva certidão ou seu nome 

não conste da listagem o egresso não receberá o registro  no Coren/RJ na data da Colação 

de Grau/Conclusão do Curso, tendo que em momento posterior comparecer ao Coren/RJ 

para regularizar sua situação. 

Etapa da Colação de Grau/Formatura 

 Cumprindo-se todas as etapas, a carteira de registro profissional será 

entregue ao concluinte do curso de graduação em enfermagem na solenidade de formatura, 

com a participação de um representante do Coren/RJ prestigiando o evento e dando boas-

vindas aos novos enfermeiros inscritos na respectiva categoria profissional.  
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE CONVÊNIO 

 
ILM.ª SR.ª PRESIDENTE DO OCNSLEHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
 

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: Indicar o nome de quem está propondo o acordo. 
CNPJ: 
Endereço: 
Cidade: 
Estado: 
CEP: 
DDD/Fone: 
Esfera Administrativa (Federal, Estadual, Municipal, particular) 

 
Apresento o compromisso de conjugar esforços para execução do PROGRAMA BOAS 
VINDAS, formalizando assim, manifestação de interesse em participar da Chamada 
Pública disparada por meio do Edital n.º _______, com intuito de proporcionar parcerias 
entre as partes convenentes e viabilizar a execução do mencionado programa. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
(PROPONENTE) 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN 
Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 4º, 5º, 6º e 9º andar – Centro – RJ – CEP 20071 – 000 

Telefax: (0xx21) – 3232-8730 - (0xx21) – 2516-1353 
 

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

 
 

(Papel Timbrado da Empresa) 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que a Pessoa Física/Jurídica _____________________, inscrita no CPF/CNPJ 

sob o nº_______________________, cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, nos 

termos da Lei 8.666/93, referente ao EDITAL Nº ____/______, estando ciente das penalidades aplicáveis 

nos casos de descumprimento. 

 

 

Rio de Janeiro          de             de 2018 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO IV 
MINUTA DE CONVÊNIO 

 

CONVÊNIO N.º .........../...... 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O CONSELHO 

REGIONAL DO RIO DE JANEIRO – 

COREN/RJ, E A INSTITUIÇÃO 

.............................. – PROGRAMA BOAS 

VINDAS 

 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO –  

COREN/RJ, situado na Avenida Presidente Vargas, n.º 502, 3º, 4º, 5º e 6º andares, Centro, 

Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 27.149.095/0002-66, adiante denominado 

apenas COREN/RJ, neste ato representado por [________], e [NOME DA INSTITUI~]AP], 

instituição de ensino inscrita no CNPJ sob o n.º________________, estabelecida no 

[ENDEREÇO], neste ato representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], portador de 

carteira de identidade nº. _______, inscrito no CPF sob o nº. _____________________, 

doravante denominada INSTITUIÇÃO, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO , tendo 

sua celebração justificada e autorizada nos autos do processo administrativo n.º 

_________, que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666 de 21/06/1993 e alterações 

posteriores, no Edital de Chamamento Público n.º ______, no Plano de Trabalho 

n.º_______ aprovado pelo COREN/RJ, ambos parte integrantes do presente Termo e 

demais normas atinentes à matéria e de acordo com as cláusulas e condições a seguir 

enumeradas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente Convênio estabelecer cooperação técnica em regime de 

parceria entre as partes conveniadas para apresentação de documentação dos egressos dos 

cursos de Enfermagem ao COREN/RJ, concedendo-lhes inscrição e identidade profissional 

na forma estabelecida no presente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO : A instituição de ensino INSTITUIÇÃO deve estar regular 

perante os órgãos de controle e fiscalização educacional, além de regularidade jurídica, 
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econômico-financeira, fiscal e trabalhista descritas na Cláusula Sétima, conforme 

determinam o artigo 27 e ss. da Lei n.º 8.666/93 e o artigo 7º, XXXIII da Constituição da 

República Federativa do Brasil – CFRB. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A regular habilitação prevista no parágrafo anterior será 

verificada no ato de celebração do Convênio e em sua renovação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO : Excepcionalmente, na forma do artigo 32, §1º da Lei n.º 

8.666/93, alguns documentos a habilitação poderão ser dispensados conforme a natureza 

da instituição e sua justificativa, sendo analisadas caso a caso. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXCUÇÃO DO PROGRAMA BOAS-VIND AS 

2.1 O Programa Boas-Vindas está descrito minuciosamente no Plano de Trabalho e no 

Edital de Chamamento Público, ambos parte integrante do presente Termo. 

 

2.2 Os pilares do Projeto Boas-Vindas são: 

I. Palestra aos alunos formados sobre Ética Profissional e o Sistema COFEN/COREN; 

II.  Recolhimento da documentação completa exigida pelas normas vigente sobre 

inscrição de novos profissionais no COREN/RJ; 

III.  Confecção das cédulas de identidade profissional para entrega a formatura ou em dia 

especialmente designado entre as partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

3.1 O COREN/RJ não realiza transferências de recursos financeiros de qualquer espécie ou 

a qualquer título à INSTITUIÇÃO para a execução do objeto deste Convênio, devendo 

cada parte Conveniada arcar com as despesas necessárias à consecução de suas obrigações 

específicas. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

4.1 O presente convênio não transfere qualquer tipo de responsabilidade da 

INSTITUIÇÃO ao COREN/RJ, assim como o eventual fornecimento de produtos e/ou 

serviços vinculados ao objeto deste Convênio não acarretará a solidariedade direta, 

solidária ou subsidiária do COREN/RJ, bem como, não constituirá vínculo funcional ou 

empregatício, ou a responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais ou outro de qualquer natureza. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O desconto previsto na Cláusula Segunda não poderá ser negado 

aos seus beneficiários, responsabilizando-se a INSTITUIÇÃO por todo e qualquer 

prejuízo, nas esferas judicial e extrajudicial, que venha a acarretar aos beneficiários. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DIVULGAÇÃO DO CONVÊNIO 

5.1 A INSTITUIÇÃO divulgará ao corpo docente a existência do presente convênio, sua 

forma e condições de participação em seu site oficial, canais de comunicação com alunos e 

por outros meios que entenda cabíveis. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A realização de despesas com divulgação do presente convênio 

ser suportada exclusivamente pela INSTITUIÇÃO.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS 

6.1 A INSTITUIÇÃO garantirá que todos os alunos beneficiários atendem integralmente à 

documentação exigida pela legislação vigente para inscrição e cadastro, bem como a 

inexistência de qualquer pendência na vida acadêmica dos beneficiários que os impeçam 

de receber inscrição profissional perante o COREN/RJ. 

6.2 O COREN/RJ se recusará a proceder às inscrições de alunos com documentação 

incompleta no âmbito do Projeto Boas-Vindas. 

6.3 A documentação emitida pela própria INSTITUIÇÃO poderá ser entregue por esta 

diretamente ao COREN/RJ. 

6.4 A documentação completa dos beneficiários será recolhida no dia da palestra a que se 

refere a Cláusula 2.2, I, ocasião em que será entregue o boleto englobando os tributos e 

emolumentos necessários à inscrição e à expedição da identidade profissional. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

7.1 O presente Convênio vigorará por 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação 

no Diário Oficial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Tanto na celebração do Convenio quanto em suas 

prorrogações a INSTITUIÇÃO deverá comprovar regular habilitação por meio dos 

seguintes documentos, que poderão ser apresentados em cópia e original para conferência 

pelo COREN/RJ: 

I.  Habilitação jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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b) Documentos pessoais (RG e CPF ou outro que contenha os referidos dados) do 

representante legal responsável e do coordenador do curso; 

c) Certidão Negativa do Tribunal de Contas da União; 

d) Declaração em papel timbrado de que cumpre o disposto no artigo 7º, XXXIII da 

CRFB. 

II.  Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física 

(CNPJ/CPF);  

b) Certidão Conjunta Negativa Federal;  

c) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

d) Certidão negativa de falência e concordata, ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da Credenciada há, no máximo, 60 (sessenta) 

dias anteriores à data da apresentação ao COREN/RJ; 

e) Certidão Negativa Trabalhista. 

III.  Qualificação técnica:  

a) Registro perante o MEC ou Secretaria Estadual de Educação; 

b) Autorização de funcionamento do curso; 

c) Regularidade do Enfermeiro Coordenador do curso perante o COREN/RJ. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo deste Convênio poderá ser prorrogado, desde que 

devidamente justificado, mediante a celebração de termo aditivo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO:  A prorrogação do prazo de vigência do convênio será 

admitida, quando demonstrado o atendimento das metas pactuadas no presente ajuste. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DEVERES DO COREN/R J 

8.1 Compete ao COREN/RJ monitorar, supervisionar, avaliar e fiscalizar a efetiva 

execução do presente Convênio, especialmente: 

I. Encaminhar com 30 (trinta) dias de antecedência à INSTITUIÇÃO o informativo 

com a lista de documentos necessários pra inscrição profissional; 

II.  Ministrar palestra a que se refere a Cláusula 2.2, I na data e local marcados 

previamente; 

III.  Recolher a documentação completa dos Beneficiários e aquela a ser expedida pela 

INSTITUIÇÃO no dia da Palestra; 

IV.  Manter a INSTITUIÇÃO e os Beneficiários informados sobre o status de expedição 

das identidades profissionais; 
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V. Entregar as cédulas de identidade profissional no dia da colação  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  A INSTITUIÇÃO franqueará livre acesso aos funcionários 

do COREN/RJ para realização de todos os atos relacionados direta ou indiretamente a este 

Convênio.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: A entrega das identidades profissionais deverá ocorrer 

prioritariamente no dia da formatura, desde que a INSTITUIÇÃO cumpra os prazos e a 

obrigatoriedade de entrega de documentos e os beneficiários procedam ao recolhimento de 

tributos e emolumentos, bem como apresentem a documentação que lhes compete. 

PARÁGRAFO TERCEIRO:  Na hipótese de não conseguir realizar o parágrafo anterior, 

o COREN/RJ marcará data para entrega das identidades profissionais em solenidade 

administrativa realizada nas dependências da autarquia. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS DEVERES DA INSTITUIÇÃO 

9.1 Compete à INSTITUIÇÃO: 

I. Avisar ao COREN/RJ com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência a data a 

formatura, marcando-se data e local para realização da palestra a que se refere a 

Cláusula 2.2, I; 

II.  Recolher os documentos pessoais dos beneficiários; 

III.  Garantir ao COREN/RJ que não há qualquer pendência na vida acadêmica dos 

beneficiários que impeça a expedição de inscrição profissional; 

IV.  Disponibilizar espaço físico com cesso à internet para realização das atividades do 

Projeto Boas-Vindas; 

V. Não interromper, a qualquer título, o cumprimento das obrigações previstas no 

Plano de Trabalho, sendo inteiramente responsável pela continuidade das 

atividades; 

VI.  Garantir o cumprimento integral de todos os requisitos de inscrição previstos na 

legislação vigente, sob pena de não concessão da cédula de identidade profissional 

ao Aluno que não ostente documentação completa; 

VII.  Cumprir integralmente o Plano de Trabalho parte integrante deste Edital, sob pena 

de rescisão do Convênio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

As partes poderão denunciar, por escrito, a qualquer tempo, e rescindir de pleno direito o 

presente Convênio. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Constitui motivo para rescisão deste Convênio, 

independentemente do instrumento de sua formalização, o descumprimento de quaisquer 

de suas cláusulas ou das normas estabelecidas na legislação vigente, pela superveniência 

de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexeqüível e, 

exemplificativamente, quando constatada irregularidade de natureza grave, no decorrer de 

fiscalizações ou auditorias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A denúncia deverá ser comunicada por escrito e mediante 

notificação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência, somente produzindo efeitos a partir 

desta data. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA  – DA VIGÊNCIA E PUBLICAÇÃO 

11.1 Após a assinatura do presente Instrumento deverá seu extrato ser publicado, dentro do 

prazo previsto na legislação pertinente, correndo os encargos por conta do COREN/RJ. 

11.2 A vigência é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura deste Convênio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os partícipes estabelecem, ainda, as seguintes condições: 

I. Todas as comunicações relativas a este Convênio serão consideradas como 

regularmente efetuadas, se entregues mediante protocolo ou remetidas por carta 

com aviso de recebimento, devidamente comprovadas, nos endereços das partes 

indicados neste instrumento; 

II.  As reuniões entre os representantes credenciados pelas partes Conveniadas, bem 

como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Convênio, serão 

registradas em atas ou relatórios circunstanciados; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para dirimir 

qualquer litígio decorrente do presente convênio que não possa ser resolvido por meio 

amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas infra-assinadas, comprometendo-se a cumprir e a fazer 

cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se 

contém. 
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Rio de Janeiro,     de                        de 2018 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO RIO DE  

JANEIRO – COREN/RJ 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

INSTITUÇÃO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

__________________    _______________________ 

CPF:       CPF:  
 


