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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO N"

/2018 na área

educacional que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
VOTUPORANGA, Estado de São Paulo, e o INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP,
objetivando a formação profissional, intelectual e cultural dos munícipes de
Votuporanga pela oferta de cursos de formação inicial e continuada pelo IFSP
e à viabilização, pela Prefeitura, de refeição aos estudantes dos cursos
técnicos integrados ap ensino médio do IFSP-Caw/Jwí Votuporanga.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, CNPJn°46.599.809/0001-82, com
sede na cidade de Votuporanga-SP, na Rua Pará, n,° 3227, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal João Eduardo Dado Leite de Carvalho, RG n° 6.528.198-6 e CPF n.° 992.757.838-53,
autorizado pela Lei Municipal n° 6.098, de 19 de dezembro de 2017, doravante designada

simplesmente MUNICÍPIO, e o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, autarquia federal de ensino, CNPJ if 10.882.594/0001-65
com sede na cidade de São Paulo - SP, na Rua Pedro Vicente, n°. 625, Bairro Canindé, doravante

denominado IFSP, neste ato representado por seu Reitor Eduardo Antônio Modena, RG n®
6.064.715-2 e CPF n° 048.920.438-42, nomeado pelo Decreto de 05 de abril de 2017, publicado
no Diário Oficial da União de 06 de abril de 2017, seção 2, página 1 e, resolvem celebrar o presente
Termo de Acordo de Cooperação, que se regerá em conformidade no que couber com a Instrução
Normativa n°. 01/97, de 15 de janeiro de 1997, com os artigos 39 a 41 da Lei n® 9394, de 20 de
dezembro de 1996, regulamentados pelo Decreto n°. 5.154, de 23 de julho de 2004, e com a Lei
n®. 13.019, de 31 de julho de 2014 com as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a mútua cooperação dos partícipes na viabilização de
alimentação aos 340 estudantes, regularmente matriculados no período diurno, nos cursos técnicos
integrados ao ensino médio, do Campus Votuporanga do IFSP e na promoção da formação
profissional, intelectual e cultural dos munícipes de Votuporanga por meio da oferta de no mínimo
200 horas de cursos de formação inicial e continuada, por semestre, conforme Plano de Trabalho
(Anexo 01), Lista de Cursos a serem ofertados em 2018 (Anexo 02) e Calendário Escolar que
ficam fazendo paite integrante deste Termo de Acordo de Cooperação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS A SEREM ATINGIDAS
O presente instrumento tem por meta proporcionar formação profissional, intelec
dos munícipes de Votuporanga por meio da oferta pelos servidores do JfSP de
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