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CONVÊNIO CENEP/001.2022 

 
 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
FUNDAÇÃO CENTRO DE EXCELÊNCIA 
PORTUÁRIA DE SANTOS (CENEP-SANTOS) E 
A INCATEP – INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO 
TECNICA PROFISSIONAL. 
 

 
Pelo presente instrumento, a FUNDAÇÃO CENTRO DE EXCELÊNCIA PORTUÁRIA DE SANTOS - 
CENEP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.918.306/0001-85, com endereço na Cidade de Santos, 
Estado de São Paulo, Avenida Rodrigues Alves, S/N, Macuco, CEP 11015-900 por seu (s) 
representante (s) legal (is), Sr. BRUNO PELOCHS BARBINO, portador da cédula de identidade RG. 
34.262.119-1 e do CPF/MF 363.435.928-57, abaixo assinado e o Sr. CARLOS ROBERTO DOS 
SANTOS, portador da cédula de identidade RG. 27.005.666-X e do CPF/MF 251.269.258-22 e o 
INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL – INCATEP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
03.273.989/0001-03, com endereço na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, Rua Otávio Correa, 
178, Santos – São Paulo - Brasil por seu (s) representante (s) legal (is), Sr. João Gilberto Campos, 
portador da cédula de identidade RG. 12.356.736-1 e do CPF/MF 292.014.938-51, abaixo 
assinado, resolvem celebrar este Convênio, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 
 
1.1 - Este Convênio tem por objeto a cooperação na área de treinamentos portuários, de acordo 
com o Plano de Trabalho, Anexo I do presente Instrumento, e parte integrante do mesmo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS 
 
2.1 – Os recursos materiais, humanos e financeiros necessários para a realização das atividades 
previstas neste Convênio deverão ser obtidos junto às seguintes fontes: 
2.1.1 – Caberá à Fundação CENEP o pagamento pela utilização dos Simuladores da Incatep no 
valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco) por hora. 
2.1.1.1. – Eventuais pagamentos serão efetuados pela Fundação CENEP no prazo de até 10 (dez) 
dias, contados da data de apresentação pelo INCATEP da respectiva Fatura/Nota Fiscal, 
juntamente com o “Demonstrativo de Medição” dos serviços e materiais fornecidos depois de 
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conferidos e aceitos pela Fiscalização da Fundação CENEP, observados os critérios de medições 
estabelecidos. 
2.1.1.2. - Todos os expedientes referentes ao pagamento de notas fiscais devem ser 
encaminhados ao endereço eletrônico financeiro@cenepsantos.com.br e 
contato@cenepsantos.com.br.  
2.1.2. – Caberá à Incatep a disponibilidade dos simuladores e equipe de apoio, além do espaço 
físico para realização dos treinamentos nos simuladores. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ADITAMENTO 
 
3.1. As alterações e revisões do conteúdo e das cláusulas deste Convênio deverão ser formalizadas 
mediante lavratura de Termos apropriados, com a aprovação dos partícipes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 
 
4.1. - Os coordenadores deste Convênio serão responsáveis pelo controle e fiscalização da 
execução das atividades propostas. 
4.2. - O coordenador deste Convênio, representante da Fundação CENEP, será o(a) Prof(a). Maria 
Cristina Gontijo. 
4.3. - O coordenador deste Convênio, representante do(a) INCATEP, será o(a) Ana Paula de 
Almeida Gomes ( fone/whatzap 13 – 97411-0962 
4.4. - Compete aos coordenadores a apresentação de relatório circunstanciado das atividades 
desenvolvidas, acompanhado da prestação de contas detalhada, no caso de envolvimento de 
recursos financeiros recebidos. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
5.1. Constituem-se obrigações das partes: 
 
5.1.1. Manter sob estrita confidencialidade o presente Instrumento e todas as informações 
conexas a ele, incluindo-se todos os assuntos relacionados aos documentos cuja análise estiver 
a seu cargo, que não deverão ser fornecidas ou reveladas a terceiros, sob qualquer hipótese, 
salvo se houver expressa autorização, entre as partes. 

 
5.1.2. Prestar a devida colaboração a fim de atender o objeto deste Instrumento observando a 
melhor técnica e normas legais compatíveis com a natureza dos serviços. 
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5.1.3. Participação dos profissionais em reuniões para o levantamento de informações e 
discussão das estratégias pertinentes ao objeto deste convênio, se necessário.  

 
5.1.4. As partes declaram que possui capacidade técnica e operacional para execução do objeto 
deste Convênio.  

 
5.1.5. As partes garantem que são empresas devidamente constituídas, legalmente existentes e 
em situação regular, de acordo com a legislação brasileira; e que conduz seus negócios de forma 
lícita e diligente, atuando no exercício de suas atividades. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS   
 
6.1 - As PARTES obrigam-se a observar, integralmente, os termos da Lei nº 13.709/2018 (“Lei 
Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”), incluindo, mas não se limitando, ao tratamento de 
dados pessoais, com os quais esta terá a máxima cautela e confidencialidade, salvaguardando-
os, por meio da manutenção e criação de medidas apropriadas de segurança, técnicas e 
administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas, tais como destruição, perda, alteração, comunicação, difusão ou qualquer 
forma de tratamento inadequado, indevido ou ilícito, observando, constantemente os 
princípios da finalidade, adequação, segurança, necessidade, livre acesso, qualidade, 
transparência, prevenção, não discriminação e responsabilização em relação aos dados 
pessoais trocados entre as Partes. 
   
6.2 - Caso as partes descumpram quaisquer disposições da LGPD, seja através da verificação 
pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”) ou por constatação de uma das 
partes, ficarão obrigadas às suas expensas, a pagar toda e qualquer multa, cumprir a sanção 
determinada pela ANPD.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA, DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 
 
7. O presente Convênio terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser rescindido, por infração legal ou descumprimento de suas cláusulas, ou 
denunciado, por desinteresse unilateral ou consensual, mediante comunicação expressa, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respondendo cada partícipe, em qualquer hipótese, pelas 
obrigações assumidas até a data do rompimento do Convênio. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
 
8. - Fica eleito o Foro da Comarca de Santos/SP, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente 
Convênio, que não forem resolvidas administrativamente. 
 
E por estarem justos e conveniados, firmam este Convênio do qual faz parte integrante o Plano de 
Trabalho ou Projeto, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 
 

Santos, 27 de junho de 2022. 
 
 
INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL – INCATEP 
 
Representante legal: JOÃO GILBERTO CAMPOS. 
 
 
CENEP – CENTRO DE EXCELÊNCIA PORTUÁRIA DE SANTOS 
 
 
 
Representante legal: BRUNO PELOCHS BARBINO e CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 

Nome:   Nome:  
CPF:   CPF:  
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PLANO DE TRABALHO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 
Razão Social: Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos – CENEP 
CNPJ: 10.918.306/0001-85 
Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/n – Santos/SP  
Nome do Responsável:  Bruno Pelochs Barbino 
CPF do Representante: 363.435.928-57 
Contato: (11) 9954049999 ou e-mail: bruno.barbino@cenepsantos.com.br  
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PARTÍCIPE 
 
Razão Social: Instituto de Capacitação Técnica Profissional - INCATEP 
CNPJ: 03.273.989/0001-03 
Endereço: Rua Otávio Correa, 178 – Santos/SP 
Representante legal da entidade: João Gilberto Campos 
CPF do Representante: 292.014.938-51 
Contato: (13) 99700-4822 ou (13) 3878-5454 - incatep@incatep.com.br 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
2.1. Período de Execução: de julho/2022 a junho/2023 
2.2. Identificação do Objeto: Realização de Treinamentos Portuários, em especial quanto ao 
uso do parque de simuladores do INCATEP. 
2.3. Justificativa da Proposição: Ampliar a qualificação do trabalhadores portuários, 
possibilitando treinamentos por meio de simuladores. 
 
3. METAS A SEREM ATINGIDAS: 
 
3.1. Promover as capacitações dos trabalhadores portuários.  
 
4. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
Caberá à Fundação CENEP o pagamento pela utilização dos Simuladores do INCATEP no valor 
de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco) por hora. 
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5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:  
 
Segue abaixo o cronograma estimado, que poderá ser alterado conforme necessidade das 
partes: 

• De 01/08/2022 a 26/08/2022: Turmas 1 e 2 = 80 horas em simulador = R$ 20.400,00, repasse 
a ser efetuado em 05/09/2022; 

• De 15/08/2022 a 09/09/2022: Turmas 3 e 4 = 80 horas em simulador = R$ 20.400,00, repasse 
a ser efetuado em 19/09/2022; 

• De 29/08/2022 a 23/09/2022: Turma 5 = 40 horas em simulador = R$ 10.200,00, repasse a ser 
efetuado em 03/10/2022; 

 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Local e data 

 
 
 

 
    ______________________                                                  ______________________ 
         Assinatura Proponente                                                             Assinatura Partícipe 
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