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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO EDUCATIVO '
. N.» 2M I 20 QUE ENTRE SI CELEBRAM O

íhiSTITUtb FEDÉRAL DE EDÜCÃÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DÉ SÃO PAULO - IFSP E tV ON
DEMAND CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA -

BRAINYIT.

' PROCESSO N» 23308.000788.20181-13

P INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CÍÊNCIA EtEÇ|̂ OLOGIA DE SÃO PAULO,
autarquia féderál dé ensino, crladá pela Lei n.° 1i:892, de 29.12.2008; vinculado^ áo

iVlinistério da. Educação, com sede ã Rua Pedro Vicente, n.** 625 - Çanindé, São Paüio - SP,

inscrito no GNPJ sob d rW 10.882.564/0001-65, doravante denominado IFSP, neste atò,

representado por seu Reitor, Eduardo Aritpnio Modena, bl'asi,leiro, cásàdò, professor de
Ensino Básiçò, Técnico e Tecnológico, inscrito no CPF/MF sob o n-." 048.920.438-42 e RG

n° 6.064.715-2 SP/SSP, nomeado pelo Decreto de 05 de abril de 2017, publicado no Diániò

Oficial da" União de 06 de abril de 20i7, seção'2, página 1. e a TV ON DEMAND

CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDÁ, pessoa jurídica de. diréito privado, com sede à

Rua Paracatu,494,: CJ5l, Parque Imperial, São Paulo/SP, inscritd no GNPJ spb n°

1O.982.843/OÕO1-04, neste ato representado por seu sócio diretor, Reinaldo lyiátushima,

brasileiro,, casjado. RG. n" 27.726.4534 SSP/SP eGPF/MF n" 295^33.178-51, Contrato ; ^
Sqcial registro no 8° Ofício de Registro, de TÍtulós e Documentos e Civil da Pessoa Jurídica
(n° 17360 de 07/07/2009) doravante designada simplesmente BRAINVIT; resòjvem celebrar

o presente^^Acòrdo de Cooperação que Se regerá em conforniidade com a Lei n.? 8.666, de
21 de jurihode 1993, a Lei n" 13.019,"de 31 de julhp de 2014,.o Decreto n" 8.726, de 27 de

abril de 2016, Portarig intermjnisterial MP/M^/CGU n.° 127, de 29 de maio de 2008, o '
Parecer N° 15/2013/GAMARAPERMANENTECONVÉNIOS /DEPCONSU/PGI=/AGU dé

acordo com as cláusulas e cpndições.següintes; , . ' ,

CUiÜSULÁ PRIMEI!^ - POOÒJETO:

Coiistítúi p pbjeto deste instrumentb a niútua cooperação dós partícipes nodesenvpiviméntó '
de» atividades dè projetos de inovação tecnPlógica buscando a formação de talentos com .

conhecimento em inovação, érhpreendedorísmo e engenharia de softwaré ;avançada por'

meio da materialização (implementação) dé novas ideiaá ou conhecimentos inspirados no
ambiente de negócio e nas tendências de tecnologia, usando as tecnologias de mineração

' de dados; algoritmos inteligentes, aprendizado de máquina, inteligência artificiai e loT'•

(Internet ofThings-Intemetdas Cbisás).' .

Todos os projetos desse, acordo deverão ter cpipo dbjétivo um ou mais dos temas de •*
pesquisa: promover a qualidade de vida da população idosa, .melhorja do transporte pí
































