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Artigo 6º - Os diretores, quanto aos assuntos pertinentes 
à esta Instrução, serão atendidos através do e-mail cesu.pdi@
cps.sp.gov.br .

Artigo 7º - Os casos omissos serão encaminhados para a 
Unidade do Ensino Superior de Graduação para que esta instrua 
a sua resolução na(s) instância(s) competente(s).

Artigo 8º - Esta Instrução entra em vigor na data da sua 
publicação.

Anexo I
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
Fatec / Código: ____ Diretor(a): ______________
I. Análise do Desenvolvimento Local e Regional: população, 

atividades econômicas, estratos sociais, Indicador Líquido de 
Emprego (ILE), perspectivas de novos negócios e novos empre-
gos, taxa de crescimento econômico, vocação local/regional.

(máximo 8.000 caracteres)
II. Quadro do Corpo Docente, indicando no mínimo, os 

campos da tabela a seguir: (para facilitar, utilize lista anexa 
conforme layout sugerido).

Nome
Titulação (G, E, M, D)
Contrato (D ou I)
Categoria (I, II ou III)
Experiência Profissional Docente (Nº anos)
Experiência Profissional não Docente (Nº anos)
Link Currículo Lattes
Graduação
Determinado
Especialista
Indeterminado
Mestrado
Doutorado
III. Diagnóstico interno e externo por meio da Matriz SWOT 

(4 itens para cada quadrante)
AMBIENTE INTERNO
PONTOS FORTES
PONTOS FRACOS
AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
Com base nos itens mencionados em cada um dos quadran-

tes e considerando o horizonte de 05 (cinco) anos, identifique 
quais as estratégias e as medidas a serem adotadas com vistas 
a potencializar o desenvolvimento de sua Unidade de Ensino.

III. A - Estratégias e medidas para potencializar os PONTOS 
FORTES (máximo 4.000 caracteres)

III. B - Estratégias e medidas para minimizar os PONTOS 
FRACOS (máximo 4.000 caracteres)

III. C - Estratégias e medidas para aproveitar as OPORTUNI-
DADES (máximo 4.000 caracteres)

III. D - Estratégias e medidas para suavizar as AMEAÇAS 
(máximo 4.000 caracteres)

IV. Questionários Eletrônicos
Para o preenchimento dos questionários eletrônicos refe-

rente aos itens a a F, o diretor(a) deverá acessar com o e-mail 
institucional (fxxxdir@cps.sp.gov.br).

Sempre que possível, o preenchimento dos questionários 
eletrônicos deverá estar vinculado a um curso/turno. Fica facul-
tado às Unidades de Ensino, o preenchimento dos questionários 
conforme a necessidade do item correspondente.

Item
Questionário
Link
IV. A
Recursos Humanos:
http://bit.ly/RecursosHumanosFatec
IV. B
Cursos Existentes:
http://bit.ly/CursosExistentesFatec
IV. C
Cursos de Pós-Graduação e Extensão:
http://bit.ly/PóseExtensãoFatec
IV. D
Cursos Novos:
http://bit.ly/CursosNovosFatec
IV. E
Bens e Serviços:
http://bit.ly/BenseServiçosFatec
IV. F
Biblioteca:
http://bit.ly/BibliotecaFatec
Anexo II
Relatório Anual de Atividades – PDI
Fatec / Código: _______ Diretor(a): 

______________________
Nesse relatório o diretor deverá pontuar todos os itens que 

foram planejados e realizados, dentro do estabelecido no PDI:
* Nos itens III.A, III.B, III.C e III.D e;
* Nos formulários eletrônicos preenchidos no aplicativo 

disponibilizado para a composição do PDI.
Além disso, deve-se informar o que, por alguma razão, não 

foi possível ser realizado, dentro de tudo o que foi planejado, 
justificando os motivos detalhadamente.

I - ATIVIDADES REALIZADAS (máximo 10.000 caracteres)
II - INFORMAR O QUE NÃO FOI REALIZADO COM AS DEVI-

DAS JUSTIFICATIVAS
(máximo 10.000 caracteres)

 FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

 Extrato de Contrato
Processo F-001-003108/2018. Edital: Pregão Eletrônico 

015/2018. Contrato 020/2018. Contratante: Famerp – Faculdade 
de Medicina de São José do Rio Preto. Contratada: Alex Sandro 
Candido Batista ME sob CNPJ 27.863.850/0001-70. Objeto: 
Prestação de Serviços de Operação, Controle e Fiscalização de 
Portarias e Edifícios no Campus da FAMERP. Vigência: 15 meses 
a partir de 24-09-2018 a 23-12-2019. Assinatura: 12-09-2018. 
Valor total do contrato R$ 208.720,00. PTRES 106.602 Natureza 
de Despesa 33.90.37.99. Fonte 001.001.001. Programa Funcio-
nal. 12.122.0100.5272.0000. São José do Rio Preto, 21-09-2018.

 Habitação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despachos do Secretário, de 21-9-2018
Processo SH 166/02/2009
SPDOC n º SH/742538/2018
Interessado: Prefeitura Municipal de Mongaguá
Assunto: Convênio. Programa Estadual de Regularização de 

Núcleos Habitacionais de Interesse Social - Cidade Legal. Décimo 
Primeiro Termo de Aditamento. Prorrogação do prazo e alteração 
do plano de trabalho.

Convenente: Município de Mongaguá
CNPJ: 46.578.506/0001-83
Objeto: Orientação e apoio técnicos às ações municipais 

de regularização de parcelamento do solo e de núcleos habita-
cionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizados 
em área urbana ou de expansão urbana, assim definida por 
legislação municipal.

Recursos Financeiros: não contempla repasse
Assinatura: 16-06-2009
Prorrogação: 12 meses com vigência até 15-06-2019
Minuta do Décimo Primeiro Termo de Aditamento: (fl. 406)

 Extrato de Convênio
Processo 052/2015
Convênio 057/2015
SPDoc 942514/2018
Partícipes: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza e o Município de Penápolis.
Reti-ratificação do 2º Termo Aditivo ao Convênio de Coo-

peração Técnico-Educacional que entre si celebram o Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e o Município de 
Penápolis, celebrado em 14-08-2015.

A presente Reti-ratificação do 2º Termo Aditivo tem por 
objeto a instalação de nova turma de Classe Descentraliza, na 
Habilitação Profissional de Técnico em Administração, conforme 
o Plano de Trabalho do Curso, devidamente aprovado e que 
constitui parte integrante deste instrumento e alteração da 
vigência para 1.825 dias, a partir da data da assinatura do 
convênio inicial.

Data de Assinatura: 06-07-2018
Processo 052/2015
Convênio 057/2015
Reti-Ratificação do Segundo Termo Aditivo ao Convênio de 

Cooperação Técnico–Educacional que entre si celebram o Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e o Município 
de Penápolis.

Pelo presente instrumento, o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, autarquia estadual de regime especial, 
nos termos do artigo 15, da Lei 952, de 30-01-1976, associado à 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, criado 
pelo Decreto-Lei de 06-10-1969, com sede na Rua dos Andradas, 
140 - Santa Ifigênia, 74 - São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF 
sob o número 62.823.257/0001-09, doravante denominado CEE-
TEPS, neste ato representado por sua Diretora Superintendente, 
devidamente autorizada pelo Conselho Deliberativo em sua 520ª 
sessão de 13-08-2015 e, de outro lado, o Município de Penápolis, 
cuja Prefeitura Municipal está situada na Avenida Marginal 
Maria Chica, 1400, Centro, CEP 16.300-000, Penápolis/SP, ins-
crito sob CNPJ/MF sob número 49.576.416/0001-41, doravante 
denominado Município, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, devidamente autorizado pela Lei Municipal 1.907, 
de 07-05-2013, têm entre si justo e acordado o presente Termo 
Aditivo de Prorrogação ao Convênio celebrado em 14-08-2015, 
regido pelas seguintes clásulas e condições:

Cláusula Primeira
O presente termo de aditamento tem por objeto a instala-

ção de uma nova turma da Classe Descentralizada, em confor-
midade com o Plano de Trabalho anexo, devidamente aprovado 
e que constitui parte integrante deste instrumento.

Cláusula Segunda
A Cláusula Sétima – Da Vigência do presente convênio, 

passa a ter a seguinte redação:
O prazo de vigência do presente convênio é 1.825 dias, 

contados a partir de sua assinatura.
Parágrafo Único: Havendo motivo relevante e interesse dos 

partícipes, o presente convênio poderá ter seu prazo de execu-
ção prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização dos 
representantes legais dos partícipes, observado o limite máximo 
de 5 (cinco) anos de vigência.

Cláusula Terceira
Ficam mantidas, para todos efeitos de direito, as demais 

Cláusulas e condições do convênio celebrado em 14-08-2015, 
não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Nestes termos, firma-se o presente documento em três vias 
de igual teor, na presença das testemunhas, para que desde já, 
produza os efeitos de direito.

Data de Assinatura: 06-07-2018.

 UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO

 Instrução CESU-2, de 21-9-2018

Dispõe sobre os procedimentos para a elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Institucional e do 
Relatório Anual de Atividades das Faculdades 
de Tecnologia – Fatecs do Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS

O Coordenador Técnico da Unidade do Ensino Superior de 
Graduação, considerando o disposto na Portaria CESU-6, de 
13-08-2018, expede a presente Instrução:

Artigo 1º - A Unidade do Ensino Superior de Graduação 
– CESU, nos termos da Portaria CESU-6/2018, estabelece o for-
mato e procedimento para a elaboração do Plano de Desenvol-
vimento Institucional – PDI e do Relatório Anual de Atividades.

Artigo 2º - O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
de cada umas das Faculdades de Tecnologia – Fatecs é instru-
mento de gestão para o alinhamento dos trabalhos das Unida-
des de Ensino com as Coordenadorias Técnicas e Assessorias da 
Administração Central do CEETEPS.

§ 1º - Considera-se o PDI das Fatecs o documento de plane-
jamento estratégico que apresenta o cenário presente, as metas, 
as necessidades e os métodos propostos pelas Unidades de 
Ensino para a sua evolução no horizonte de cinco anos.

§ 2º - O PDI das Fatecs deve ser elaborado segundo a mis-
são, a visão e os valores desta Autarquia Estadual, considerando 
ainda, as suas diretrizes.

Artigo 3º - O PDI deverá ser constituído em quatro seções 
(modelo no anexo I), a seguir apresentadas:

I - Análise do Desenvolvimento Local e Regional;
II - Quadro do Corpo Docente;
III - Diagnóstico Interno e Externo;
a) Estratégias e medidas para potencializar os Pontos 

Fortes;
b) Estratégias e medidas para minimizar os Pontos Fracos;
c) Estratégias e medidas para aproveitar as Oportunidades;
d) Estratégias e medidas para suavizar as Ameaças;
IV - Questionários eletrônicos:
a) Recursos Humanos;
b) Cursos Existentes;
c) Cursos de Pós-Graduação e Extensão;
d) Cursos Novos;
e) Bens e Serviços;
f) Biblioteca.
§ 1º - Para o preenchimento dos questionários eletrônicos, 

o diretor(a) deverá acessar com o e-mail institucional (fxxxdir@
cps.sp.gov.br).

§ 2º - O prazo para o encaminhamento do PDI para a CESU 
está disposto na Portaria CESU n. 6/2018.

§ 3º - Os itens apresentados pelo PDI como demandas de 
aquisições para as Fatecs serão avaliados por comissão própria 
da CESU, podendo ou não ser aprovados e, em caso de aprova-
ção, consolidados e encaminhados à Coordenadoria competente.

Artigo 4º - Fica facultada às Fatecs, uma vez por ano, a revi-
são do PDI para ajustes necessários e justificados, obedecendo 
os prazos previstos na Portaria CESU n. 6/2018.

Parágrafo único - Os ajustes, se necessários, poderão ser 
solicitados a partir de 2019.

Artigo 5º - O Relatório Anual de Atividades deverá ser 
elaborado com base no planejamento previsto no PDI e consiste 
em descrever as ações realizadas na Unidade de Ensino no ano 
anterior, diante do planejamento estratégico em exercício, orga-
nizado em duas seções (modelo no anexo II):

I – Atividades realizadas;
II – Justificativas das metas não alcançadas.
§ 1º - A Direção da Unidade de Ensino deverá elencar, no 

referido relatório, as ações realizadas com vistas ao atingimento 
dos objetivos e metas estabelecidos no PDI, bem como as não 
realizadas, com as devidas justificativas.

§ 2º - A primeira entrega do relatório será no ano de 2020, 
referente às atividades desenvolvidas em 2019.

Cláusula Terceira – Da Ratificação
Ficam mantidas, para todos os efeitos de direito, as demais 

Cláusulas e condições do Convênio, celebrado em 12-07-2017, 
respectivamente assinado, não alteradas pelo presente Termo 
Aditivo.

Nestes termos, firma-se o presente documento em três vias 
de igual teor, na presença das testemunhas, para que desde já, 
produza os efeitos de direito.

Data: 17-08-2018
 Extrato de Convênio
Processo 0000007/2017
Convênio 0000010/2017
SPDoc 1068626/2018
Parecer CJ 133/2016
Partícipes: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza e o Município de São Luiz do Paraitinga.
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnico-

-Educacional que entre si celebram o Centro Estadual de Edu-
cação Tecnológica Paula Souza e o Município de São Luiz do 
Paraitinga, celebrado em 24-06-2017.

O presente termo de aditamento tem por objeto a insta-
lação de uma turma para a Habilitação Profissional de Técnico 
em Contabilidade no Município de São Luiz do Paraitinga, em 
conformidade com o Plano de Trabalho anexo, devidamente 
aprovado e que constitui parte integrante deste instrumento.

Data de Assinatura: 17-08-2018
Processo 0000007/2017
Convênio 0000010/2017
SPDoc 1068626/2018
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnico-

-Educacional, Processo 007/2017 (CPS/1068626/2018), cele-
brado em 24-06-2017, entre o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza e o Município de São Luiz do Paraitinga.

Pelo presente instrumento, o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, autarquia estadual de regime especial, 
nos termos do artigo 15, da Lei 952, de 30-01-1976, associado à 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, criado 
pelo Decreto-Lei de 06-10-1969, com sede na Rua dos Andradas, 
140, Santa Ifigênia - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o 
número 62.823.257/0001-09, doravante denominado CEETEPS, 
neste ato representado por sua Diretora Superintendente, e o 
Município de São Luiz do Paraitinga, cuja Prefeitura Municipal 
está situada na Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CEP 12.140-
000, São Luiz do Paraitinga/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o núme-
ro 46.631.248/0001-51, a seguir denominado Município, neste 
ato representado por seu Prefeito Municipal, devidamente auto-
rizado pela Lei Municipal 1.454, de 27-06-2011, resolvem firmar 
o presente convênio, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, de 
21-06-1993 e suas atualizações e Decreto Estadual 59.215/13, 
de 21-05-2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do Objeto
O presente termo de aditamento tem por objeto a insta-

lação de uma turma para a Habilitação Profissional de Técnico 
em Contabilidade no Município de São Luiz do Paraitinga, em 
conformidade com o Plano de Trabalho anexo, devidamente 
aprovado e que constitui parte integrante deste instrumento.

Cláusula Segunda – Da Vigência
O prazo de vigência, estipulado na Cláusula Sétima do 

referido Convênio fica prorrogado até 24-06-2022, perfazendo 
o prazo 60 meses, contados a partir da data de assinatura do 
presente convênio.

Parágrafo único – o presente Convênio poderá ter sua 
vigência prorrogada em caráter excepcional, em conformidade 
com alínea “h”, § 1º, do art.11 do Decreto Estadual 59.215, 
de 21-05-2013.

Cláusula Terceira – Da Ratificação
Ficam mantidas, para todos os efeitos de direito, as demais 

Cláusulas e condições do Convênio, celebrado em 24-06-2017, 
respectivamente assinado, não alteradas pelo presente Termo 
Aditivo.

Nestes termos, firma-se o presente documento em três vias 
de igual teor, na presença das testemunhas, para que desde já, 
produza os efeitos de direito.

Data: 17-08-2018.
 Extrato de Convênio
Processo 0000061/2015
Convênio 0000078/2015
SPDoc 1012375/2018
Parecer CJ 664/2015
Partícipes: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza e o Município de Iepê.
Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Téc-

nico-Educacional que entre si celebram o Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula Souza e o Município de Iepê, cele-
brado em 17-12-2015.

O presente termo de aditamento tem por objeto a instala-
ção da Habilitação Profissional de Técnico em Serviços Jurídicos 
e a prorrogação da vigência desta avença para conclusão do 
segundo e terceiro módulos do referido curso, em conformidade 
com o Plano de Trabalho anexo, devidamente aprovado e que 
constitui parte integrante deste instrumento.

Data de Assinatura: 20-08-2018
Processo 0000061/2015
Convênio 0000078/2015
SPDoc 1012375/2018
Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técni-

co-Educacional, Processo 061/2015 (CPS/1012375/2018), cele-
brado em 17-12-2018, que entre si celebram o Centro Estadual 
de Educação Tecnológica Paula Souza e o Município de Iepê.

Pelo presente instrumento, o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, autarquia estadual de regime especial, 
nos termos do artigo 15, da Lei 952, de 30-01-1976, associado à 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, criado 
pelo Decreto-Lei de 06-10-1969, com sede na Rua dos Andradas, 
140, Santa Ifigênia - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o 
número 62.823.257/0001-09, doravante denominado CEETEPS, 
neste ato representado por sua Diretora Superintendente, e o 
Município de Iepê, cuja Prefeitura Municipal está situada na Rua 
Minas Gerais, 274, CEP 19.640-000, Iepê/SP, inscrito no CNPJ/
MF sob o número 49.345.911/0001-40, a seguir denominado 
Município, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
devidamente autorizado pela Lei Municipal 305, de 28-05-2009, 
resolvem firmar o presente convênio, de acordo com a Lei 
8.666/93, suas atualizações e Decreto Estadual 59.215/13, de 
21-05-2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do Objeto
O presente termo de aditamento tem por objeto a instala-

ção de uma turma para a Habilitação Profissional de Técnico em 
Agronegócios no Município de Iepê, em conformidade com o 
Plano de Trabalho anexo, devidamente aprovado e que constitui 
parte integrante deste instrumento.

Parágrafo único – o presente Convênio terá sua vigência 
prorrogada em caráter excepcioanal, em conformidade com 
alínea “h”, §1º, do art.11 do Decreto Estadual 59.215, de 
21-05-2013, para conclusão do terceiro módulo da habilitação 
supramencionada.

Cláusula Segunda – Da Prorrogação
O prazo da vigência, estipulado na Cláusula Sétima do refe-

rido Convênio fica prorrogada até 30-06-2020, perfazendo 66 
(sessenta e seis) meses, contados a partir da data de assinatura 
do presente convênio.

Cláusula Terceira – Da Ratificação
Ficam mantidas, para todos efeitos de direito, as demais 

Cláusulas e condições do convênio, celebrado em 17-12-2005, 
não alteradas pelo Primeiro Termo Aditivo de 21-03-2017.

Nestes termos, firma-se o presente documento em três vias 
de igual teor, na presença das testemunhas, para que desde já, 
produza efeitos de direito.

Data: 20-08-2018

Cláusula Oitava - Da Divulgação.
8.1 — Qualquer veiculação ou divulgação das ações e 

resultados decorrentes do Protocolo de Intenções, inclusive a 
impressão e publicação de material institucional, deverá ser 
aprovado pelos partícipes.

8.2 — Os partícipes poderão utilizar em suas campanhas 
publicitárias, mediante prévia autorização da outra, as infor-
mações deste Protocolo de Intenções para divulgação de seus 
produtos e serviços, durante a vigência mencionada na cláusula 
quinta.

Cláusula Nona - Do Foro.
9.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado 

de São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas deste 
Protocolo de Intenções que não forem resolvidas na esfera 
administrativa, com renúncia a qualquer outro, por mais privi-
legiado que seja.

E assim por estarem os partícipes justos e acertados, firmam 
o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 
para um só efeito de direito.

São Paulo, 20 de julho 2018.
 Extrato de Convênio
Processo 0000003/2017
Convênio 0000028/2017
SPDoc 1027426/2018
Parecer CJ 113/2017
Partícipes: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza e o Município de Campos do Jordão.
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnico-

-Educacional que entre si celebram o Centro Estadual de Edu-
cação Tecnológica Paula Souza e o Município de Campos do 
Jordão, celebrado em 11-06-2017.

O presente termo de aditamento tem por objeto a instala-
ção de uma turma para a Habilitação Profissional de Técnico em 
Contabilidade no Município de Campos do Jordão, em conformi-
dade com o Plano de Trabalho anexo, devidamente aprovado e 
que constitui parte integrante deste instrumento.

Data de Assinatura: 07-08-2018
Processo 0000003/2017
Convênio 0000028/2017
SPDoc 1027426/2018
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnico-

-Educacional, Processo 003/2017 (CPS/1027426/2018), cele-
brado em 11-06-2017, entre o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza e o Município de Campos do Jordão.

Pelo presente instrumento, o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, autarquia estadual de regime especial, 
nos termos do artigo 15, da Lei 952, de 30-01-1976, associado 
à Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 
criado pelo Decreto-Lei de 06-10-1969, com sede na Rua dos 
Andradas, 140, Santa Ifigênia - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/
MF sob o número 62.823.257/0001-09, doravante denominado 
CEETEPS, e o Município de Campos do Jordão, cuja Prefeitura 
Municipal está situada na Av. Dr. Januário Miráglia, 806, Aber-
néssia, Campos do Jordão/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o número 
45.669.626/0001-76, a seguir denominado Município, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, devidamente autori-
zado pela Lei Municipal 3.509, de 17-04-2012, resolvem firmar 
o presente convênio, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, de 
21-06-1993 e suas atualizações e Decreto Estadual 59.215/13, 
de 21-05-2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do Objeto
O presente termo de aditamento tem por objeto a instala-

ção de uma turma para a Habilitação Profissional de Técnico em 
Contabilidade no Município de Campos do Jordão, em conformi-
dade com o Plano de Trabalho anexo, devidamente aprovado e 
que constitui parte integrante deste instrumento.

Cláusula Segunda – Da Vigência
O prazo de vigência, estipulado na Cláusula Sétima do 

referido Convênio fica prorrogado até 12-06-2022, perfazendo 
o prazo 60 meses, contados a partir da data de assinatura do 
presente convênio.

Parágrafo único – o presente Convênio poderá ter sua 
vigência prorrogada em caráter excepcional, em conformidade 
com alínea “h”, § 1º, do art.11 do Decreto Estadual 59.215, 
de 21-05-2013.

Cláusula Terceira – Da Ratificação
Ficam mantidas, para todos os efeitos de direito, as demais 

Cláusulas e condições do Convênio, celebrado em 11-06-2017, 
respectivamente assinado, não alteradas pelo presente Termo 
Aditivo.

Nestes termos, firma-se o presente documento em três vias 
de igual teor, na presença das testemunhas, para que desde já, 
produza os efeitos de direito.

Data: 7 de agosto de 2018
 Extrato de Convênio
Processo 0000013/2017
Convênio 0000012/2017
SPDoc 1107028/2018
Parecer CJ 214/2017
Partícipes: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza e o Município de Martinópolis.
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnico-

-Educacional que entre si celebram o Centro Estadual de Edu-
cação Tecnológica Paula Souza e o Município de Martinópolis, 
celebrado em 12-07-2017.

O presente termo de aditamento tem por objeto a instala-
ção de uma turma para a Habilitação Profissional de Técnico em 
Administração no Município de Martinópolis, em conformidade 
com o Plano de Trabalho anexo, devidamente aprovado e que 
constitui parte integrante deste instrumento.

Data de Assinatura: 17-08-2018
Processo 0000013/2017
Convênio 0000012/2017
SPDoc 1107028/2018
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnico-

-Educacional, Processo 013/2017 (CPS/1107028/2018), cele-
brado em 12-07-2017, entre o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza e o Município de Martinópolis.

Pelo presente instrumento, o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, autarquia estadual de regime especial, 
nos termos do artigo 15, da Lei 952, de 30-01-1976, associado à 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, criado 
pelo Decreto-Lei de 06-10-1969, com sede na Rua dos Andradas, 
140, Santa Ifigênia - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o 
número 62.823.257/0001-09, doravante denominado CEETEPS, 
e o Município de Martinópolis, cuja Prefeitura Municipal está 
situada na Av. Cel. João Gomes Martins, 525, Centro, CEP 
19.500-000, Martinópolis/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o número 
44.855.443/0001-30, a seguir denominado Município, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, devidamente autori-
zado pela Lei Municipal 2.497, de 22-05-2007, resolvem firmar 
o presente convênio, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, de 
21-06-1993 e suas atualizações e Decreto Estadual 59.215/13, 
de 21-05-2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do Objeto
O presente termo de aditamento tem por objeto a instala-

ção de uma turma para a Habilitação Profissional de Técnico em 
Administração no Município de Martinópolis, em conformidade 
com o Plano de Trabalho anexo, devidamente aprovado e que 
constitui parte integrante deste instrumento.

Cláusula Segunda – Da Vigência
O prazo de vigência, estipulado na Cláusula Sétima do 

referido Convênio fica prorrogado até 12-07-2022, perfazendo 
o prazo 60 meses, contados a partir da data de assinatura do 
presente convênio.

Parágrafo único – o presente Convênio poderá ter sua 
vigência prorrogada em caráter excepcional, em conformidade 
com alínea “h”, § 1º, do art.11 do Decreto Estadual 59.215, 
de 21-05-2013.
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