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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESÃOPAULO

ACORDODE COOPERAÇÃO

ACORDO DE COOPERAÇÃO NA ÁREA
EDUCACIONAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO -
IFSP E A AGÊNCIA ARTÊMIS.

O INSTITUTO-FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO, Autarquia Federal de Ensino, criada pela Lei n.° 11.892, de 29.12.2008, vinculado ao
Ministério da Educação, com sede à Rjia Pedro Vicente, n." 625, Canindé, São PaulolSP, inscrito no
CNPj sob o ti.° 10.882.594!0001-65, doravante denominado IFSP, neste ato representado por seu
Reitor, EDUARDO ANTÔNIO MODENA, brasileiro, casado, professor de Ensino, Básico,
Técnico e Tecnológico, iiiscrito no CPF/MF sob o n" 048.920.438-42, e RG n° 6.6064.715-2
SP/SSP, nomeado pelo Decreto Presidencial S/N° de 08 de abril de 2013, publicado no D.O.U.
n° 67 de 09 de abril de 2013, seção 2, página 1, e CAÍQUE DE CARVALHO MARTINES,
representando a Agência Artêmis (Caique de Carvalho —ME), pessoa iutídica de direito
privado, com sede na Rua Ardiur Ribeiro, 206, Vila Guarani, Matão-SP, CNPJ 30401.300/0001-
43, sendo o representante supra, brasileiro, solteiro, RG 36.124.719, CPF 418.341.688-48,
doravante denominado ARTÊMIS, resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação que se
regerá em conformidade com' a Instrução Normativa n° 01197, de 15 de janeiro de 1997, no que
couber, com a Lei n." 8.666, de 21 dejunho de 1993, bem como os Artigos39 a 41 da Lei n.°9394 de
20 de;^mbro de 1996, regulamentados pelo Decreto n.°5.154, de 23 dejulho de 2004, de acordo com as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui o objeto deste instrumento a mútua cooperação dos partícipes para instalação de
lixeiras e bancos de concreto no IFSP Câmpus Matão, com a finalidade de implantar
infiraestrutura para ações de educação, ambiental, destinaçào adequada de resíduos sólidos,
melhoria das condições de conforto ã comunidade do campus e a cessão não onerosa de espaço
para publicidade nos referidos equipamentos (lixeiras e bancos).
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS METAS A SEREM ATINGIDAS
O presente objeto tem por metas:

1." Implantação, sem custos, de lixeiras e bancos de concreto no IFSP Matão;
2. Cessão de espaço de visibilidade no campus- para patrocinadores/apoiadores que

financiarão a implantação das lixeiras e bancos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA COORDENAÇÃO
Para coordenar e executar o presente instrumento, cada um dos partícipes deverá designar
formialmente, no prazo de 15 dias, contados da data de sua assinatura, um coordenador e um
suplente para comporem a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do presente acordo.
Parágrafo Primeiro: Caberá aos membros da Comissão referida no caput acompanhar a
execução do objeto acordado neste instrumento, ^elar pelo seu correto desenvolvimento, dirimir
questões técnicas e administrativas, bem como remetê-las às instâncias liierárquicas competentes,
quando necessário.
Parágrafo Segundo: Todas as solicitações, envio de documentos e comunicações referentes ao
presente acordo deverão ser feitas por intermédio da Comissão Acompanhamento e Fiscalização.








