
;frs{R--,
n/#9

TERMo ADrrrvo N" 0l/2017 Ao rERMo DE coopERAcAo Nn 03/2013

TERMO ADITIVO N.IJ OI/20I7 AO TERMO DE
coorunnqAo rfcNrco-croxrinca N.0 03/2013
QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO
FEDERAL FLUMINENSE E A UNIVERSIDADE
POSITIVO.

o INSTlruro FEDERAL FLUMINENSE - IFFluminense, autarquia federal,vinculado ao
Ministdrio da EducagSo, com sede na Rua Dr. Siqueira, 273 - parque Dom Bosco - campos dos
Goyacazes - RJ, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Minist6rio da Fazenda sob
o n" 10.779.511/0001-07, neste ato denominado lFFluminense e reDresentado oelo masnifico
Reitor, Professor JEFFERSON uaNnArs DE AZEVEDO , portador da carte-ira de
identidade n' 901014207, expedida pelo GREA-RI e cpF n' 002,294.s77-62, e de outro lado a
UNIVERSIDADE PosITlvo, instituigao de ensino de direito privado mantida pelo cENTRo
DE ESTUDoS SUPERIORES Poslrlvo LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 7 8.791.712/0001-63, neste ato representada pelo magnifico Reitor professor
JOSf PIO MARTINS, portador da cafieira de ldentidade RG n.902124-g/pR, CpF n"
046.256.689-72, doravante denominada UNIVERSIDADE PosITIVo, resolvem celebrar o
presente Termo Aditivo ao Termo de cooperagdo 03/2013 com fulcro na Lei n'g.666 de 21 de
junho de 1993 e suas alterag6es, e observando o Decreto n'6.170 de 25 de julho de 2007, a
Portaria no 127 de 29 de maio de 2008, o Decreto n" 93872 de 23 de dezembro de 19g6 e nas
disposigdes da IN/STN n'01 de l5 de janeiro de 1997, mediante as cl6usulas e condiqdes abaixo
estabelecidas.

CONSIDERANDO o aproveitamento de vagas oriundas do desligamento de bolsistas aprovados
na chamada Priblica n'02, de 0l de novembro de 2012, por outros servidores do IFF em ianeiro
de 201 7.

CONSIDERANDO o prazo estabelecido no termo de cooperagdo tdcnico-cientific a n" 03/2013
com vig€ncia atd o dia 30 de novembro de 2017.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Por forga do presente instrumento, as Partes acordam em prorrogar a vigdncia do Termo de
cooperagdo T6cnico-cientifica, cujo encerramento se dar6 em 30 de novembro de 2017. oara o
periodo de 48 meses a partir da data de assinatura, conforme cliiusula quinta do termo original.
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CLAUSULA OITAVA - DA PUBLIcAcAo E DA REMESSA

O presente Termo Aditivo serd publicado, em extrato, no prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua
celebragdo, no Di6rio Oficial do Estado do Rio de Janeiro, is expensas do lFFluminense.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente Termo Aditivo foi
lavrado em 03 (tr6s) vias de igual teor e forma, assinadas pelas partes, na presenga de
testemunhas, para que surta os seus legais ejuridicos efeitos.

Campos dos Goytacazes, 3o de

Prof,

Nome:
CPF:

Manhdes de Azevedo
Reitor IFFluminense

Testemunhas:

Nome!
YmrcaH

mt.gftinuzl
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