
 
 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  

 CONSELHO UNIVERSITÁRIO  
              SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 
  

 

 

DELIBERAÇÃO Nº 74, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
 
 

                    O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a decisão tomada em sua 306ª Reunião 

Ordinária, realizada em 31 de outubro de 2014, e considerando o que consta no Processo nº 
23083.007367/2009-23, 
 

 
 

R E S O L V E:       I) aprovar, condicionado ao atendimento do disposto no item 
II desta deliberação, o Termo Aditivo ao Acordo de 
Cooperação Técnica a ser celebrado entre a Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro e a Empresa FENORIO 
AGRO LTDA ME, com o objetivo de modificar o prazo de 

vigência do Acordo de Cooperação celebrado entre as partes 
em 19/07/2010, previsto na Cláusula Sétima, e sua 
Subcláusula Única, que passarão a viger com a seguinte 

redação: 
 “CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA: O presente ACORDO vigerá 

pelo prazo de 15 (quinze) anos, a contar da data de sua assinatura, 

somente se admitindo a sua prorrogação pelo tempo estritamente 

necessário para a conclusão do objeto do ajuste, se atendid as as 

condições legais. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Findo o prazo do presente 

ACORDO ou rescindido este, por acordo entre as partes ou por razões de 

interesse público, reverter-se-ão ao patrimônio da UFRRJ, sem que caiba 

indenização ou retenção em favor do outro partícipe, todas as benfeitorias 

e instalações existentes na área coberta pelo Projeto de Produção e 

Conservação de Plantas Forrageiras”. 

 

II) instituir  uma comissão de acompanhamento, responsável 
pela análise dos relatórios  técnicos anuais apresentados pela 

empresa FENORIO, para que, a cada 05 (cinco) anos, o 
CONSU realize uma avaliação sobre a conformidade dos 
serviços executados; 

 
III) a comissão referida no item II desta deliberação será 

constituída pelos diretores dos institutos de Agronomia, 
Tecnologia e Zootecnia, que estejam no cargo à época de cada 
avaliação, sendo presidida pelo Diretor do Instituto de 

Zootecnia. 
 

 
 

EDUARDO MENDES CALLADO 

Vice-Presidente 

No Exercício da Presidência 


