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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE EFICIENTIZACÃO ENERGÉTICA

Nos termosdo presente instrumento, as PARTES contratantes,de um lado o INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO- IFSP, autarquia federal de ensino,
criadapela Lei n.° 11.892, de 29.12.2008, vinculado ao Ministério da Educação, com sede à Rua Pedro
Vicente, n.° 625 - Canindé, São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o n.° 10.882.564/0001-65, doravante
denominado IFSP, neste ato representado por seu Reitor, Eduardo Antonio Modena, brasileiro,
divorciado, professor, RG n°6064715, CPF n° 048.920.438-42, nomeado por Decreto de 05 de abril de
2017, publicado no Diário Oficial da União de 06 de abril de 2017, seção 2, página 1, de outro lado, a
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, concessionária de serviços públicos de energia elétrica,

inscrita no CNPJ sob o n.s 04.172,213/0001-51, com sede na Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755

km 2,5 - Parque Slo Quirino, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, neste ato, representado por seu
Diretor de Estratégia e inovação, Rafael Lazzaretti, doravante denominado simplesmente CPFL, firmam o
presente Instrumento de cooperação técnica de eficientização e modernização dos sistemas de iluminação e
ar condicionado e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, têm entre si justo e contratado o
presente instrumento que mutuamente acordam, nos seguintes termos:

DAS DEFINIÇÕES:

Para os termos deste ACORDO DE COOPERAÇÃO, as PARTES estabelecem as seguintes definições:

"PARTES": Denominação que engloba as empresas que integramo presente instrumento, sejam elas a CPFL e o
IFSP, quando em conjunto, que porsua vez o assinam de forma livre e espontânea, nos exatos moldes infra-
consignados.

"ACORDO DE COOPERAÇÃO": A presente Cooperação Técnica de Eficientização Energética que representa um
acordo consensual realizado entre as PARTES, objetivando regular relação jurídica contratual.

"PROJETO": Representa o Projeto que integra o Programa de Eficiência Energética da CPFL, pré-aprovada pela
ANEEL por meio da Chamada OOl/ANEEL/2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA • DAS CONDICÕES INICIAIS:

1.1-0 PROJETO específico parao IFSP consiste nasubstituição de 16equipamentos de ar condicionado, por20
equipamentos tipo Split mais eficientes, substituição de 876 lâmpadas LED, por 470 lâmpadas LED mais
eficientes, e a instalação de 77,5 kWp de potência instalada de geração de energia com sistema fotovoltaico.

1.2 - /ítravés de prestador de serviços especializado, a CPFL realizará um DIAGNÓSTICO EANÁLISES nas
instalações do IFSP, com objetivo de identificar potencial de economia e geração de energia elétrica.

1.3 - Pelo TERMO DE COOPERAÇÃO, o IFSP manifesta sua inequívoca aceitação quanto à cooperação técnica
oferecida pela CPFL que envolve, inclusive, a prestação de serviços e fornecimento de materiais por intem^io
de terceiros contratados pela CPFL.


















