
TERMO DE COOPERAÇÃO QUE CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ/SP E O INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. 

O MUNICÍPIO DE TAUBATÉ/SP, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede 

nesta cidade de Taubaté/SP, à Avenida Tiradentes, 520, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n2  45.176.005/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ 

BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG sob o 

n 2  22.509.854-SSP/SP e do CPF n 9  185.658.188-88, residente e domiciliado nesta cidade 

de Taubaté/SP, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, por meio da Secretaria 

de Educação e o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 

PAULO, autarquia federal de ensino, criada pela lei 3.552 de 16.02.1959, alterada pela 

lei 8.948, de 08.12.1994, e pelo Decreto de 18.01.1999, vinculado ao Ministério da 

Educação, com sede à Rua Pedro Vicente, n° 625, Canindé, São Paulo/SP, inscrito no 

CNPJ sob o n2  10.882.594/0001-65, doravante denominado IFSP, neste ato 

representando por seu reitor Sr. EDUARDO ANTONIO MODENA, brasileiro, casado, 

portador do RG sob o n 2  6.061.715-2 SSP/SP e do n° CPF 048.920.438-42, resolvem 

celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO, que se regerá em conformidade com as 

cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de Cooperação o uso de salas de aula disponíveis do SEDES 

- Sistema Educacional de Desenvolvimento Social, imóvel localizado à Rua Amador 

Bueno da Veiga, n2  220, Jd. Jaraguá, para oferta de cursos pelo IFSP, câmpus Campos do 

Jordão. 

Construção, por parte do Município, das edificações constantes nos Anexos A e B deste 

Termo de Cooperação, no terreno disponível na área do SEDES, para que seja possível 

ampliar a oferta de vagas neste Município nos anos seguintes. 

CLÁUSULASEGUNDA — DO USO DO IMÓVEL EXISTENTE 

O imóvel deverá ser utilizado pelo cooperado exclusivamente para fins educacionais, no 

período Noturno, em consonância com as suas finalidades institucionais. 

O Município se compromete a instalar equipamentos de multimídia nas salas de aula 

que serão compartilhadas com as turmas do SEDES. 



  

LÁUSULA TERCEIRA - DA COORDENAÇÃO 

Para coordenar e executar o presente Termo, cada um dos partícipes deverá designar, 

formalmente, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de sua assinatura, um 

coordenador e um suplente para comporem a Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização do presente Termo de Cooperação. 

3.1. Caberá aos membros da Comissão referida no caput acompanhar a execução do 

objeto acordado neste Termo, zelar pelo seu correto desenvolvimento, dirimir questões 

técnicas, administrativas e financeiras, bem como remetê-la a instância hierárquica 

competente, quando necessário. 

3.2. O coordenador indicado pelo IFSP, além das atribuições relacionadas, deverá 

também elaborar relatório anual das atividades educacionais que forem desenvolvidas 

no âmbito do referido Termo de Cooperação. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO IFSP 

São Obrigações do IFSP no tocante à utilização das salas de aula compartilhadas entre o 

SEDES e o IFSP: 

4.1. Estabelecer políticas e procedimentos educacionais para a estruturação dos cursos 

a serem desenvolvidos; 

4.2. Elaborar a programação das atividades educacionais a serem desenvolvidas no 

âmbito deste Termo; 

4.3. Encaminhar ao Município a programação semestral das atividades educacionais a 

serem desenvolvidas; 

4.4. Implantar a programação prevista, responsabilizando-se pela execução das ações 

desenvolvidas no âmbito deste Termo; 

4.5. Elaborar relatório anual das atividades educacionais desenvolvidas no âmbito deste 

Termo; 

4.6. Proceder periodicamente a avaliação das atividades do presente Termo, podendo 

propor, a qualquer tempo, reformulações que entender cabíveis para o fiel 

cumprimento do mesmo; 

4.7. Zelar pelo bom uso e conservação dos bens Municipais compartilhados; 

4.8. Publicar o extrato do presente Termo de Cooperação, no Diário Oficial da União; 

4.9. Designar um representante e um suplente para comporem a Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização da Execução deste Termo; 



.10. A partir da data de assinatura do presente Termo de Cooperação, deverá a 

Cooperada: 

Responsabilizar-se pela aquisição dos materiais de consumo necessários a execução 

de suas atividades; 

Arcar e manter quadro de docentes necessários a execução de suas atividades. 

CLÁUSULA QUINTA- OAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

5.1. Compartilhar com o IFSP, no período noturno, a partir do 1° semestre de 2020, 5 

salas de aula e o Laboratório de Informática do imóvel, localizado na Rua Amador Bueno 

da Veiga, n2  220, Jd. Jaraguá, onde se encontra instalada a escola SEDES - Sistema 

Educacional de Desenvolvimento Social, livre e desembaraçado, para a realização das 

atividades educacionais a serem desenvolvidas, conforme item 4.2; 

5.2. Comprometer-se com a construção das edificações constantes nos anexos deste 

Termo de Cooperação para que o IFSP possa ampliar a oferta de vagas neste Município 

a partir de 2021; 

5.3. Analisar a programação das atividades encaminhadas pelo IFSP; 

5.4. Garantir autonomia ao IFSP para planejar e gerenciar a utilização do espaço físico e 

os ambientes educacionais disponíveis na Escola SEDES e posteriormente nas 

edificações construídas, por meio de comissão de acompanhamento e fiscalização do 

presente Termo. 

5.5. Proceder bimestralmente e junto ao IFSP a avaliação das atividades do presente 

termo, podendo propor a qualquer tempo as reformulações que entender cabíveis, as 

quais serão discutidas e analisadas pelos partícipes. 

5.6. Designar um representante e um suplente para comporem a Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização da Execução do presente Termo; 

5. 7. A partir da data de assinatura do presente Termo de Cooperação, o Município 

deverá: 

Arcar integralmente com os custos do fornecimento de água e esgoto e energia 

elétrica referentes ao imóvel; 

Arcar integralmente com os custos de Internet utilizada em toda extensão do prédio; 

Implantar e manter câmeras de monitoramento; 

Responsabilizar-se pelo serviço de jardinagem do prédio, tais como, podas de árvores 

e roçada de toda extensão predial, 

MiLU 



e) Zelar pela limpeza das salas e das áreas comuns do prédio devendo fornecer no 

mínimo 01 (um) funcionário encarregado da limpeza; 
JJ6-1'0 

Responsabilizar-se pela instalação de equipamentos audiovisuais (projetor multimídia 

e computador com caixa de som para uso docente) nas salas de aula de uso 

compartilhado; 

Responsabilizar-se pela manutenção predial; 

Arcar e manter 1 funcionário técnico administrativo para auxiliar com os tramites de 

matrícula e acompanhamento dos alunos matriculados nos cursos oferecidos pelo IFSP; 

5.8. Analisar os projetos de reforma apresentado pelo IFSP, emitindo sua aprovação, 

recomendações ou adequações necessárias. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

O presente Termo de Cooperação no que diz respeito ao uso compartilhado das salas 

de aula do SEDES, terá vigência de até 48 meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que de comum acordo 

entre os participes. Com  a entrega das edificações constantes nos anexos A e B, os 

cursos ofertados nas salas compartilhadas podem migrar para a nova estrutura, não 

sendo mais necessário a utilização do espaço de maneira compartilhada. 

Para utilização das edificações constantes nos anexos A e B deste termo de cooperação, 

que serão construídas por parte do Município sem ônus ao IFSP, o acordo terá vigência 

de 90 anos. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO 

O presente Termo poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer tempo, mediante 

notificação prévia de 120 (cento e vinte) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por não 

cumprimento de suas cláusulas ou por infração legal, salvaguardando as atividades que 

por ventura estiverem em andamento. Em qualquer caso, responderá cada participe 

pelas obrigações assumidas até a data do rompimento do presente Termo. 

7.1. A cessação das atividades educacionais por parte IFSP no imóvel em questão 

acarretará a rescisão do Termo de Cooperação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

No prazo de 30 (trinta) dias; a contar da data da assinatura, o IFSP e o MUNICÍPIO farão 

publicar o extrato deste termo na imprensa oficial. 
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CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

O presente Termo poderá ser alterado por acordo entre os partícipes mediante 

aditamento, desde que não prejudique seu objeto. 

    

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente Termo não envolve transferência de recursos financeiros por parte do 

MUNICÍPIO ao IFSP, ou deste para aquele, assim como as atividades educacionais 

desenvolvidas no âmbito deste Termo não serão geradoras de receitas a qualquer dos 

participes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
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teccW\e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo relacionadas. 
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Para dirimir dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Termo, não resolvidas 

amigavelmente pelos partícipes, fica eleito o Foro da Seção Judiciária de Taubaté da 

Justiça Federal da terceira Região, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

or estarem assim, justa e acordada, os participes assinam em 4 (quatro) vias de igual 

wCct)n,),T JJ 
;ir, Município de Ta 

JOSE BERNARDO ORTIZ 	rEIRO JUNIOR 

irf15s. ° 
/9(4,  

Secr taria de Educação 

DIO TEIXEIRA BRAZÃO 

/te  
Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo — IFSP 

EDUARDO ANTONIO MODENA 
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ANEXO A 

Planta de implantação (sem escala) das edificações a serem construídas no terreno do 

SEDES 

Os projetos arquitetônicos detalhados serão apresentados pelo IFSP 



PRODUZIDO POR UMA VERSA° DO AUTODESK PARA ESTUDANTES 
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ANEXO B 

Planta de implantação (sem escala) com as projeções das edificações no terreno e a 

legenda indicando cada construção 

Os projetos arquitetõnicos detalhados serão apresentados pelo IFSP 
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ANEXO C — PLANO DE TRABALHO ANUAL 

1 - DADOS CADASTRAIS: 

Órgão/Entidade 1 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

de São Paulo 

CNPJ 

10.882.594/0001-65 

Endereço: Rua Pedro Vicente, n9. 625 — Canindé Cidade: São Paulo 

UF: SP CEP: 01109-010 Esfera administrativa: Federal 

Responsável: Eduardo Antonio Modena CPF: 048.920.438-42 

E-mail: gabOifsp.edu.br  DDD/Telefone: (11) 3775-4501 

Órgão/Entidade 2 

Prefeitura de Taubaté 

CNPJ 

Endereço: Cidade: Taubaté 

UF: SP CEP: Esfera administrativa: Municipal 

Responsável: José Bernardo Ortiz Monteiro Junior CPF: 

E-mail: DDD/Telefone: 

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto: Cooperação para utilização de salas de aula do SEDES no período 

noturno e construção de edificações conforme Anexos A e B deste acordo de 

cooperação 

Período da Execução: Início: 02/2020 	 Término: 02/2110 



Descrição do objeto: Constitui objeto deste Termo de Cooperação a permissão 
de uso, por parte do IFSP-Câmpus Campos do Jordão, do imóvel localizado na 
Rua Amador Bueno da Veiga, n9- 220, Jd. Jaraguá, onde se encontra instalado o 
SEDES (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social), bem como a 
construção, em área disponível no mesmo endereço, das edificações indicadas 
nas plantas dos anexos A e B deste acordo de cooperação, para ampliação da 
oferta de vagas por parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo. 

Justificativa: O câmpus Campos do Jordão conta com salas de aula e laboratórios 
em número insuficiente para realização de todas as atividades e os prédios onde são 
ofertados os cursos apresentam alguns problemas patológicos que causam 
desconforto aos usuários. Pelo tamanho do câmpus, com até 70 docentes e 45 
técnicos administrativos, deveríamos atender a uma quantidade maior de alunos, mas 
as limitações de infraestrutura e a redução da procura pelas vagas ofertadas em 
Campos do Jordão, faz com que haja a necessidade de ofertar as vagas em outras 
localidades, e a Cidade de Taubaté é a mais indicada para receber esta oferta. Além 
disto, nosso PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) contempla a oferta de 
outros cursos que, por conta das limitações de infraestrutura, não conseguem ser 
ofertados em Campos do Jordão, incluindo um curso Técnico Integrado ao Ensino 
Médio, na área de Eventos, e um Bacharelado em Engenharia Civil. A construção das 
edificações possibilitará a oferta de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio com 
toda a infraestrutura necessária para o pleno desenvolvimento das atividades destes 
cursos, com refeitório, quadra poliesportiva, laboratórios específicos, etc), estruturas 
estas que não possuímos em Campos do Jordão. 

Metas: 

- Ampliar a oferta de vagas pelo IFSP — Câmpus Campos do Jordão à comunidade 

de Taubaté e região 

Execução: 

O presente instrumento, no que diz respeito à utilização de salas de maneira 
compartilhada no SEDES, terá a duração de 48 (quarenta e oito) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado por igual período, mediante 
a celebração de termo aditivo. Com  a entrega das edificações constantes nos anexos 
A e B, os cursos ofertados nas salas compartilhadas podem migrar para a nova 
estrutura, não sendo mais necessário a utilização do espaço de maneira 
compartilhada. 

Com relação à cessão de uso das edificações constantes nos anexos A e B, a cessão 
será por 90 anos. 



Constituem etapas do presente Acordo: 

Elaboração de cronogranna de atividades a serem desenvolvidas pelo 
IFSP — Câmpus Campos do Jordão no espaço compartilhado no 
SEDES; 
Oferta de vagas para cursos regulares e de curta duração no espaço 
compartilhado do SEDES 
Ampliação da oferta de vagas na estrutura construída pela prefeitura 
de Taubaté nas edificações dos projetos dos anexos A e B. 
Elaboração de relatório de avaliação do Acordo de Cooperação. 

3— CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

3.1 Utilização do espaço compartilhado no SEDES 

Meta Especificação 

Duração: 48 meses 

Início Término 

1 
Definição dos cursos ofertados no primeiro 

semestre de 2020 
12/2019 01/2020 

2 
Utilização das salas de aula e laboratório de 

informática de maneira compartilhada no SEDES 
02/2020 12/2023 

3 
Definição dos cursos ofertados no segundo 

semestre de 2020 
05/2020 06/2020 

4 
Elaboração de relatório anual de avaliação do 

Acordo de Cooperação 2020 
11/2020 12/2020 

5 Manutenção da oferta de cursos por parte do IFSP 01/2021 12/2023 

6 
Elaboração de relatório anual de avaliação do 

Acordo de Cooperação 2021 
11/2021 12/2021 

7 
Elaboração de relatório anual de avaliação do 

Acordo de Cooperação 2022 
11/2022 12/2022 

8 
Elaboração de relatório anual de avaliação do 

Acordo de Cooperação 2023 
11/2023 12/2023 
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3.2 Construção e utilização das edificações constantes nos anexos A e B 

Meta Especificação 

Duração: 36 meses 

Inicio Término 

1 Início das obras 02/2020 06/2020 

2 . 	 Término das obras 07/2021 12/2021 

3 Cessão de uso ao IFSP 07/2021 12/2021 

4 
Oferta inicial de vagas e manutenção da oferta de 

vagas por parte do IFSP 
01/2022 12/2112 

Taubaté, 23 de dezembro de 2019 

EDUARDO ANTONIO MODENA 
Reitor do IFSP 	 Secretário de Educação 

CLÁUDIO IXEIRA BRAZ O 
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