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MINJSTERIO DA EDUCA<;AO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA E T ECNO LOGIA DE SAO PA ULO 

PORT ARIA N.0 1480, DE 15 DE ABRlL DE 2013 

0 REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAc;AO, CIENCIA E 
TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no uso de suas atribuic;:oes legais, 

RESOLVE: 

Aprovar o Regulamento para Elaborac;:ao de -ordo de Cooperas:ao Tecnica de 
Extensao do IFSP, na forma do anexo. 

I ,-
Arnalda 7-\ugusto Ciq ielo Borges 
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REGULAMENTO PARA ELABORA<;AO DE ACORDO DE COOPERA<;AO TECNICA 
DEEXTENSAO 

Da Finalidade 
Art. 1.0

- Este regulamento tern por objetivo estabelecer procedimentos para a elaborayao de 
Acordos de Cooperac;:ao Tecnica de Extensao, doravante denominados de Acordos de 
Cooperac;:ao Tecnica, a serem firmados com o IFSP. 

Da Legislaftao 

Art. 2.0
- Para fins de execuc;:ao, os Acordos de Cooperac;:ao Tecnica se regedio em consonancia 

com a Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, como Decreta n.0 6.170, de 25 de junho de 2007, 
Portaria Interministerial MP/MF/CGU n.0 127, de 29 de maio de 2008, e no que couber. 

Das Defini~oes 

Art. 3.0
- Para efeito deste regulamento, considera-se Acordo de Cooperac;:ao Tecnica a ac;:ao em 

que os partfcipes colaboram para alcanc;:ar os objetivos propostos, sem transferencia de recursos 
financeiros entre as partes. 

Art. 4.0
- Define-se ainda: 

I. Termo aditivo: lnstrumento elaborado com a finalidade de alterar itens do acordo de 
cooperac;:ao formalizado durante sua vigencia, vedada a alterac;:ao da natureza do objeto 
aprovado. 

II. Plano de Trabalho: Instrumento de planejamento anual. 

Ill. Meta: Parcela quantificavel do objeto descrito no Plano de Trabalho. 

IV. Etapas ou fase: Divisao existente na execuc;:ao de uma meta. 

Dos Motivos e Justificativas 

Art. 5. o- A propostc;:ao de Acordo de Cooperac;:ao Tecnica devera ser fundamentada pelo 
proponente do acordo, podendo ser este instituic;:ao publica ou privada, assim como qualquer 
unidade operacional da administrac;:ao ou servidor do lFSP, cujo objetivo premente justifica-se 
na oportunidade e conveniencia ao IFSP, devendo estar em consonancia com a missao do IFSP. 

Das Chiusulas Essenciais 

Art. 6.0
- A minuta de instrumento de Acordo de Cooperac;:ao Tecnica devera contemplar as 

seguintes clausulas obrigat6rias: 

I - Qualifica~ao das partes. Dados da empresalentidade, razao social, enderec;:o complete, 
CNPJ, nome do representante legal da empresa, com seus dados (CPF, RG, cargo e enderec;:o 
residencial complete); 
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II - Objeto a ser executado. Elementos caracteristicos com a descric;ao detalhada, objetiva, 
clara e precisa do que se pretende realizar ou obter, em consonancia com o plano de trabalho, 
que deveni integrar o acordo de cooperac;ao tecnica e convenio; 
Ill - Metas a serem atingidas. 0 que se espera atingir com o acordo de cooperac;ao; 
IV - Coordena~ao. Prerrogativa do convenente publico de exercer controle e fiscalizac;ao sobre 
a execuc;ao; 
V- Execuc;ao. Descric;:ao das ac;oes ou fases a serem desenvolvidas; 
VI - Obriga~oes. Obrigac;oes detalhadas de cada participe; 
VII - Disposic;oes gerais. Quando houver; 
VIII- Prazo de vigencia. Devera ser fixado de acordo como prazo previsto para a consecuc;ao 
do objeto e, em func;ao das metas estabelecidas, limitado a 60 meses; 
IX- Publicac;ao. Em conformidade como Panigrafo unico, do art. 61, da Lei n.0 8.666/93; 
X - Altera~oes. Indicac;ao da possibilidade de alterac;ao, de comum acordo entre as partes, sem, 
contudo, alterar-se o objeto; 
XI - Foro. Ambiente legal para defmic;ao de controversias, neste caso, o Foro da Sec;ao 
Judiciaria de Sao Paulo da Justic;a Federal da Terceira Regiao. 

Art. 7.0
- Nos acordos de cooperac;ao tecnica, como demandam o dispendio de recursos pelos 

pr6prios signatarios, sem repasse de recursos financeiros entre os participes, sera acrescentada 
clausula especifica que discipline a ausencia de repasse de recursos financeiros e, 
concomitantemente, a exigencia de que cada uma das partes acordantes implemente, as suas 
pr6prias expensas, as atribuic;oes que sao cabiveis. Essa exigencia sera parte integrante da 
clausula "Disposi<;oes Gerais". 

Da Elaborac;ao do Plano de Trabalho 

Art. 8.0
- 0 Plano de Trabalho e indissociavel do acordo de cooperac;ao, devendo ser revisado 

anualmente e aprovado pela Administrac;ao, e devera conter, no minimo, os seguintes itens: 

I - Dados cadastrais dos partfcipes; 
II - Identifica<;ao do objeto a ser executado; 
III- Previsao de inicio e fim da execuc;ao do objeto; 
IV - Justificativa para a celebrac;ao do instrumento; 
V - Metas a serem atingidas; 
VI- Etapas ou fases da execuc;ao. 

Art. 9° - A adequac;ao do Plano de Trabalho tera por base o tipo de instrumento a ser celebrado, 
confonne modelo (Anexo II). 

Dos Documentos Necessarios 

Art. 10 - Para a formalizac;ao de Acordo de Cooperac;ao Tecnica deverao ser juntadas ao 
processo c6pias dos seguintes documentos da empresa, instituic;ao e/ou 6rgao participe: 

I. Documentos comprobat6rios da capacidade juridica dos representantes legais; 
II. C6pia das cedulas de identidade (RG) e dos cadastros de contribuinte pessoa fisica 

(CPF) dos representantes legais; 
III. Certidao conjunta negativa de debitos relativos a tributos federais e a divida ativa da 

Uniao; 
IV. Certidao negativa relativa a Previdencia Social; 
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V. Certificado de regularidade do FGTS - CRF; 
VI. Certidao negativa de tributes estaduais; 

VII. Certidao negativa de tributes municipais; 
VIII. Comprovatyao de nao estar inscrito como inadimplente no SIAFI; 

IX. Comprovatyao de nao estar inscrito ha mais de 30 dias no CADIN; 
X. Declara9ao expressa do proponente de que nao se encontra em mora e nem em 

debito junto a qualquer 6rgao ou entidade da Administraryao Publica Federal, Estadual ou 
Municipal. 

Art. 11 - Os documentos referidos no artigo anterior deverao ser juntados ao processo e 
encaminhados a PRX. 

Dos Procedimentos Para a Abertura e Elabora~ao de Processo 

Art. 12 -Para a realiza9ao de Acordo de Cooperatyao Tecnica, devera ser encaminhado a PRX 
processo formalizado, contendo: 

1) No caso do IFSP: 

I- Memorando substanciado do pr6-reitor ou do diretor-geral do campus proponente, 
com a manifestatyao de interesse, conveniencia e oportunidade ao IFSP, em conformidade 
como art. 5.0 deste regulamento. 

II- Nome do representante da empresalentidade, telefone de contato para tratativas e 
solicita9ao da documentatyao necessaria. 

2) No caso de empresa publica ou privada: 

Oficio com a manifesta9ao de interesse e proposta de acordo de cooperatyao. 

Da Tramita~ao do Processo 

Art. 13 - 0 processo devera seguir os seguintes tramites e encaminhamentos pela PRX: 

I - Analise da solicitatyao, a ser realizada pela PRX; 

II- Solicita9ao de autorizatyao do reitor para a continuidade das tratativas; 

III - Construtyao da minuta do acordo a ser firmado, em conjunto como campus proponente 
e a institui9ao parceira no acordo; 

IV - Parecer da minuta final pelas pr6-reitorias e diretores-gerais dos campi envolvidos; 

V- Parecer juridico da PRF-IFSP; 

VI - Autorizatyao do reitor para a celebratyao do instrumento, caso nao seja realizado por ele. 

Da Inicia~ao das Atividades 

Art. 14- Para inicia9ao das atividades devera ser realizada: 

I - Publica9ao em Diario Oficial do extrato do acordo; 

II - Publicayao de Portaria com a indica9ao dos servidores designados, como coordenador e 
suplente, para comporem a Comissao de Acompanhamento e ·scalizatyao do acordo; 
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Ill- Definiyao dos participes quanta a indicayao de seus coordenadores titular e suplente. 

Da Aprova~ao 

Art. 15 - Para a efetiva celebrayao, o Acordo de Cooperayao Tecnica deveni ser previamente 
examinado e aprovado pela Procuradoria Juridica Federal (Lei n.0 8.666/93, art. 38). 

Do Acompanhamento e Fiscaliza~ao 

Art. 16 - Para a execuyao de Acordo de Cooperayao Tecnica de Extensao, cada urn dos 
participes designani urn coordenador que acompanhara a execuyao do instrumento, zelando pelo 
seu perfeito desenvolvimento, dirimindo questoes tecnicas e/ou administrativas que 
eventualmente surgirem, bern como realizara o encaminhamento, a quem de· direito, de 
desacordos eventualmente nao solucionados. 

Art. 17 - Todas as requisiy6es, envio de documentos e comunicay6es referentes ao instrumento 
deverao ser encaminhadas pelos coordenadores indicados. 

Das Disposi~oes Finais 

Art. 18 - Para a efetiva padronizayao do instrumento de Acordo de Cooperayao Tecnica, em anexo 
constam os modelos de Minuta (Anexo I) e Plano de Trabalho (Anexo II). 

Art. 19 - Os casos omissos no presente regulamento serao analisados pela PRX e decididos pelo 
rei tor. 

Art. 20 - Ap6s celebrayao, todos os documentos e relat6rios deverao fazer parte do processo. 

Arnalda ~ugusto Ciquielo Borges 
Rei tor 
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ANEXO I- MODELO DE ACORDO DE COOPERA~AO TECNICA 

ACORDO DE COOPERA~AO TECNICO
EDUCATIVO NA AREA EDUCACIONAL QUE 
ENTRE Sl CELEBRAM 0 INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCA~AO, CIENCIA E 
TECNOLOGIA DE SAO PAULO - IFSP E 0 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

0 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA~AO, CIENCIA E TECNOLOGIA 
DE SAO PAULO -IFSP, autarquia federal de ensino, criada pela Lei n.0 11.892, de 29.12.2008, 
vinculado ao Ministerio da Educac;ao, com sede a Rua Pedro Vicente, n.0 625 - Caninde, Sao 
Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o n.0 10.882.564/0001-65, doravante denominado IFSP, neste 
ato representado por seu Reitor, XXXXX, brasileiro, XXXX, XXX, residente e domiciliado na 
XXXXXXX:, n.0 XX, bairro XXXXX:- Sao Paulo - SP, RG n.0 XXXXXX SSP/SP, CPF/MF n.0 

XXXXXX:X- XX, nomeado pela Portaria n.0 XX, publicada no Diario Oficial de XX de 
XXXXXX de XXXX e o XXXXXXXX, pessoa juridica de direito XXXXX, com sede a 
XX:XXXXXX, n.0 XX- XXXX- Sao Paulo, inscrito no CNPJ sob n.0 XXXXXXXXIOOOX-XX, 
neste ato representado por seu XXXXXX, XXXXXXXX, brasileiro, XXXX, portador do R.G. n.0 

XXXXX:XXXXXX SSP/SP e CPF/MF n.0 XXXXXXXXX, residente e dorn iciliado na 
XXXXXXXXXXXX, n.0 XX - XXXXXX - SP, doravante cf~sign~ simplesmente XXXXXX, 
resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperac;ao;-1~,~e s\ regera~m conformidade com a 
Instruc;ao Normativa n.0 01/97, de 15 de janeiro de--r997, no\ que eouber, cern a Lei n.0 8.666, de 21 
de junho de 1993, bern como os artigos 391f'41 da Lei n.0'~.39~, cf~20\de dezernbro de 1996, 
regulamentados pelo Decreto n.o 5.154~\de julho d72004,\ de acord~\com as cUmsulas e 

condi~Oes seguintes: :\ ~ \ \; 

CLAUSULA P~El0~~BJETO \ \ 
no 

dese.nvorVf;rt\\ti idad~~\\ \ \ \ \ \ ~) 
Us~sE\u~~\E~SASEREMATINGI~ \ \) 

\ \e\te\\e~por~\ ~ \ \/ 

~~ ~ ' ' xxxxxxxxxxxxx 
2.2~px~ x~xxx 

~ ~, 3 X'XXXxhxX~~~ ~xxxxxxxx 
\ -~\ ~\~xxnx'x~xxxxxxxxxx 

CL'~US~LA TERCE'J.~~COORDENA<;:AO 
\ P~oJd~executar o presente instrumento, cada urn dos participes deveni designar 

formalmente\ n~ p}azo de 15 dias, contados da data de sua assinatura, urn coordenador e urn 
suplente 'pyomPorem a Comissao de Acompanbamento e Fiscalizac;ao do presente acordo. 

Paragrafo Primeiro: Cabeni aos membros da Comissao referida no caput acompanhar a 
execu~iio do objeto acordado neste instrumento, zelar pelo seu correto desenvol\, dirimir 
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ANEXO I- MODELO DE ACORDO DE COOPERA~AO TECNICA 

questoes tecnicas, administrativas e financeiras, bern como remete-las as instancias hienirquicas 
competentes, quando necessario. 

Paragrafo Segundo: Todas as solicitay5es, envio de documentos e comunicayoes 
referentes ao presente acordo deverao ser feitas por intermedio da Comissao. 

Panigrafo Terceiro: 0 coordenador indicado pelo IFSP, alem das atribui96es ja 
instituidas nesse capitulo, devera tambem elaborar relat6rio operacional anual das atividades que 
forem desenvolvidas no ambito do referido acordo. 

CLAUSULA QUART A-DA EXECU~AO 

Para a execur;ao do presente instrumento, sedio consideradas as seguintes etapas: 

4.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
4.2 X XXXXXXX:XXXXXXXXXXXXX; 
4.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
4.4 X XXXXXXXXX; 

CLAUSULA QUINTA- DOS COMPROMISSOS DO IFSP 

5.1 
5.2 
5.3 

Sao obriga9oes do IFSP: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxx; 
' 
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ANEXO I - MODELO DE ACORDO DE COOPERA<;AO TECNICA 

cumprimento de suas clausulas ou por infrac;:ao legal, salvaguardando-se as atividades que 
porventura estiverem em andamento. Em qualquer caso, respondera cada participe pelas 
obrigas;oes assumidas, ate a data do rompimento do presente instrumento. 

CLAUSULA DECIMA- DA PUBLICA<;AO 

No prazo de 30 dias, a contar da data da assinatura, o IFSP fara publicar extrato deste 
instrumento no Diario Oficial da Uniao, em conformidade como Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 
n.0 8.666/93. 

CLASULA DECIMA PRIMEIRA- DAS ALTERA<;OES 

0 presente instrumento podera ser alterado por acordo entre os participes, mediante 
aditamento, nao podendo ser alterado seu objeto. 

CLASULA DECIMA SEGUNDA- DO FORO 

Para dirimir duvidas ou controversias oriundas do presente instrumento, nao resolvidas 
amigavelmente pelos participes, fica eleito o Foro da Sec;:ao Ju9iciaria de Sao Paulo da Justic;:a 
Federal da Terceira Regiao, com renuncia de qualquer outro, potmii~ privilegiado que seja. 

E . . d d "' . \ . .~ . por estarem assm1, JUStos e acor a os, os gartlc!pes assmam o presente mstrumento em 
quatro vias de igual teor e forma e para u~s<Y'efeito, \ na ~resens:a\das testemunhas abaixo 

relacionadas. \ ) \ \ 

\\\\ \\ \'~' XdeXXXX. 

~IFS~P --'--;-----T-\ \\ \ Pahicipe (\) 

~\ \ \ \/) 
\~ 

2. _ __________ _ 

RG: 
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ANEXO II -PLANO DE TRABALHO ANUAL 

1- DADOS CADASTRAIS: 

-~ Orgao/Entidade 1 -----------·----~ CNPJ~ 
Endere~o: 

Cidade: . l-c-E-P: --------~ D-D-DJTe-Ie-fone~----~---+-1-E._A_. : ____ =~ 
Nome do Responsavel: I CPF: 1 

CI /Orgao Exp.: _j~argo: --~_-_.,....1 F-u-n-~-a-o:----~~--~~-~---~ M_ a·t-:=ic=ul=a: ______ _ 

Endere~o Residencial: 

F --------· I UF: . -·l CEP: --, _____ __) __ ··-- _____________ ! 

[ Org1io/Ent~a._d_e_2-------==:=-------]~PJ: ~--·· _ ---. I 
Endere~o: ·--...-,--- --~----··-----·------] 

I CEP: I DDD/Telefone: J E.A.: J 
Nome do Responsavel: - -· -- ~- CPF : ------ - I 

-

CI /Orgao Exp.: I Cargo: ------~F~o: - ---- ---~-;;fricula: -- - i 
- - ------'---· - . . ·----·-] 
Endere~o Residencial: 

Cidade: 

__ C_id~ade: -----~--~--------J. UF: ··- -~- I CEP: ~-----=-~ 

- -~------ -
Orgao/Entidade 3: 

Endere~o: 

Cidade: I CEP: I DDD/Telef one: 

-. --~-~ -CNPJ: - ==:=J 
E.A.: ] 

·-+-----
Nome do Responsavel: CPF: 

CI /Orgao Exp.: Cargo: ::=IFun~ao: Matricula: 

Endere~o Residencial: 

Cidade: I UF: __ ._j eEP: 



2 - DESCRic;AO DO PROJETO: 

-------·---------
Titulo do Projeto: 

Periodo de Execu-;ao: 
Inicio: Termino: 

----~---------

Descri-;ao do Objeto: 

·-----------~-----·--
Justificativa da Preposi~ao: 

~·-----------------------------------------------------------------~ 

3- CRONOGRAMA DE EXECUc;AO (Meta, Etapa ou Fase): 

l item I Especifica-rao j lndicador [ Dura-rao 1 
__ _j ___________________________ ~ Fisico t·---

1 

__ _ 

·--- -·------·------·-------- ____ j Uoid. Qtd. L l nicio Term. 

1 

1- 2 -+ --------------+-1- --~-=l~~l=---
1---3--+----------------------1--- r-- - -----

4 i 
~---~------------------------------+----~-- -------

5 

Sao Paulo, XX de XXXX de 20XX 

Reitor IFSP Participe 
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