
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A ABMACO - 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
MATERIAIS COMPÓSITOS E O 
INSTITUTO DE PESQUISAS 
TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO S.A. - IPT.  

  
  
  
  
Pelo presente instrumento, a ABMACO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE MATERIAIS COMPÓSITOS, com sede na Av. Prof. Almeida Prado no 
532 – prédio 31, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, devidamente 
cadastrada no CNPJ sob o no 49.081.839/0001-90, isenta de Inscrição 
Estadual, neste ato representada por seu Presidente José Alaor Alves, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 9.837.897, CPF 
858.177.598-53, residente na Alameda de Corvinas, 432 - Santana do 
Parnaíba, Estado de São Paulo e seu Vice-Presidente Fernando Bernardes de 
Resende, brasileiro, casado, industrial, RG 3.812.971, CPF 060.105.048-72, 
residente na Rua Olívio Fenath, 441, Franca, Estado de São Paulo, na sua 
forma estatutária daqui em diante denominada simplesmente ABMACO e o 
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO S.A. - IPT, doravante designado simplesmente IPT, com sede na 
Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, à Av. Professor Almeida 
Prado, nº 532, na cidade e Estado de São Paulo, devidamente cadastrado no 
CNPJ sob o nº 60.633.674/0001-55, e com a Inscrição Estadual nº 
105.933.432.110, neste ato representado por dois de seus diretores executivos, 
nos termos do seu estatuto, 
  
  
  
CONSIDERANDO QUE: 
  
- -         os partícipes firmaram em 27.11.2001, Convênio com o objetivo de 

planejar, detalhadamente, a incubação no IPT, pela ABMACO, do Centro 
Tecnológico de Materiais Plásticos Compostos - CETEPLAR, com a 
constituição e instalação do Conselho de Orientação e elaboração e 



aprovação do plano de negócios, nos termos da cláusula terceira do 
referido instrumento; 

  
- -         conforme decisão do Conselho de Orientação houve a alteração da 

denominação: Centro Tecnológico de Plásticos Reforçados - CETEPLAR, 
para Centro Tecnológico de Compósitos - CETECOM, pois a expressão 
“COMPÓSITOS” significa plástico reforçado com fibra e é utilizada 
internacionalmente; 

  
- -         o Convênio firmado em 27.11.2001 foi cumprido na sua totalidade, 

sendo indicados os integrantes do Conselho de Orientação, conforme carta 
anexa, assim como foi efetuados o planejamento e detalhamento do 
CETECOM, culminando com a “Proposta para Implantação do Centro 
Tecnológico de Compósitos - CETECOM”, parte integrante do presente 
instrumento; 

  
- -         após a aprovação do plano de negócios ficou estabelecido que deveria 

ser celebrado Convênio entre os partícipes, estabelecendo as condições 
para a implantação e operacionalização do CETECOM, no campus do IPT; 

  
  
  
RESOLVEM, de comum acordo, estabelecer o presente CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA, de modo a operacionalizar o futuro CENTRO 
TECNOLÓGICO DE COMPÓSITOS - CETECOM, a ser instalado na Av. 
Prof. Almeida Prado, 532 na Cidade Universitária “Armando de Salles 
Oliveira”, mediante as seguintes cláusulas: 
  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  
1.1 O presente CONVÊNIO tem como meta estabelecer, desde logo, a forma 

de cooperação mútua entre os partícipes para a criação e funcionamento 
do CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPÓSITOS, doravante 
denominado CETECOM, conforme detalhamento efetuado na Proposta 
para Implantação do CETECOM, anexa, parte integrante do presente 
instrumento em tudo que com o mesmo não conflitar. 

  
  



CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 
  
2.1  A implantação do CETECOM será pautada pelas metas a seguir 

identificadas: 
  

2.1.1 2.1.1          Capacitar as empresas do setor de compósitos a bem gerir 
o seu esforço tecnológico, alinhando-o à estratégia empresarial, 
bem como aprimorar a capacitação dos seus quadros técnico e 
operacional. 

  
2.1.2 2.1.2          Desenvolver pesquisas tecnológicas que avancem a 

fronteira do conhecimento aplicado ao segmento de compósitos, 
por meio da criação de novos produtos, processos, aplicações e 
equipamentos. 

  
2.1.3 2.1.3          Criar ferramentas para facilitar o acesso do setor de 

compósitos a outras fontes de conhecimento relevantes, no Brasil 
e no exterior. 

  
2.1.4 2.1.4          Apurar o senso de responsabilidade ambiental e social do 

setor de compósitos. 
  
2.1.5 2.1.5          Articular uma rede nacional de competências e serviços 

tecnológicos no campo de materiais compósitos. 
  
2.1.6 2.1.6          Melhorar a qualidade dos produtos já existentes no setor 

de compósitos, mediante a remunerada assessoria técnica às 
empresas e certificação de produtos. 

  
2.1.7 2.1.7          Promover, ativamente, o acesso, principalmente de 

pequenas empresas, à infra-estrutura do IPT, auxiliando-as na 
melhoria de seus produtos mediante a remunerada prestação de 
serviços de ensaios e análises. 

  
2.1.8 2.1.8          Contribuir para a inovação no setor de compósitos, em 

particular mediante apoio às empresas desse segmento instaladas 
no Centro Incubador de Empresas Tecnológicas - CIETEC. 

  
2.1.9 2.1.9          Incrementar as atividades no setor de compósitos, 

facilitando sua modernização e eficiência coletiva. 



  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES 
  
3.1 3.1        Para o estabelecimento da parceria mencionada na Cláusula 

Primeira, os partícipes dispõem-se a empreender esforços para: 
  
 3.1.1 RELATIVAMENTE AO IPT: 
  

a) a)                      Atuar como facilitador de todas as etapas de implantação 
do CETECOM, oferecendo suporte à sua Coordenação, atuando 
como interlocutor junto aos órgãos governamentais, agências de 
fomento e empresas. 

  
b) b)                     Disponibilizar infra-estrutura necessária para o bom 

andamento de suas atividades, compreendendo área de, 
aproximadamente, 1000 m², para instalação dos escritórios, salas 
de aula e laboratório do CETECOM. 

  
c) c)                     Permitir que a ASPLAR utilize a sua estrutura 

organizacional para a promoção e divulgação das atividades, 
produtos e serviços do CETECOM, ficando a cargo da ABMACO 
as despesas com locomoção, viagens, hospedagens e outras que 
venham a ser geradas em decorrência do previsto neste item.  

  
d) d)                     Permitir o acesso de pesquisadores de outras instituições 

e visitas de empresários, indicados pela ABMACO, com o intuito 
de aproximá-los do seu parque de excelência em tecnologia, além 
de proporcionar o convívio necessário junto aos pesquisadores e 
laboratórios altamente especializados. 

  
  

3.1.2 3.1.2      RELATIVAMENTE A ABMACO 
  
a) a)                      Arcar com parte das despesas, conforme orçamento 

constante na Proposta para a Implantação do CETECOM, anexo, 
necessárias à implantação deste. 

  
b) b)                     Obedecer às regras e normas do IPT, no que diz respeito 

à circulação de pessoal, materiais, obras e reformas, devidamente 
orientados pelos responsáveis das áreas de Patrimônio, Recepção 



de Materiais e Segurança do Trabalho, acatando suas orientações 
e decisões. 

  
c) c)                     Consultar, semestralmente, o responsável pelo Setor de 

Segurança do Trabalho do IPT, para que este realize vistorias no 
CETECOM, visando o monitoramento das condições ambientais 
e de segurança. 

  
d) d)                     Contratar o IPT, sempre que houver necessidade de 

serviços técnicos especializados, análises, assessoria consultoria, 
pesquisa e desenvolvimento, no âmbito dos serviços realizados 
pelo IPT, que não possam ser realizados pelo CETECOM, por 
meio de orçamentos/propostas onde serão detalhados os escopos 
dos serviços, a forma de pagamento e demais condições 
necessárias à execução dos serviços. 

  
e) e)                      Permitir a participação de profissionais do IPT em todos 

os seus eventos que venham a ser promovidos, e que sejam de 
interesse do IPT, arcando com as despesas de locomoção, diárias, 
além de outras despesas advindas desses eventos. 

  
f) f)                       Ressarcir o IPT por eventuais danos que venha a causar 

ao seu patrimônio, decorrente de instalação de equipamentos e/ou 
mobiliários.   

  
g) g)                     Submeter à aprovação do IPT qualquer divulgação que 

venha a efetuar relacionada aos eventos promovidos em conjunto 
ou separadamente, mencionando o nome do IPT. 

  
  
       
CLÁUSULA QUARTA - DA COORDENAÇÃO 
  
4.1  A coordenação do CETECOM será composta por um gerente a ser 

escolhido pelo IPT e contratado pela ABMACO, além de dois 
representantes da Diretoria Executiva do IPT e dois representantes da 
Diretoria da ABMACO. 

  
4.2 As dúvidas surgidas entre os partícipes, na execução do presente 

CONVÊNIO, serão resolvidas de comum acordo entre os seus 



representantes, em conjunto com a Coordenação, consoante estabelecido 
no item 4.1 retro. 

  
  
CLÁUSULA QUINTA - DO GERENCIAMENTO 
  
5.1 5.1        A coordenação do CETECOM deverá reunir-se semestralmente, 

para avaliar as atividades, o cumprimento de metas e a definição de 
novas orientações. 

  
5.2 5.2        O Gerente do CETECOM deverá elaborar, antecipadamente, 

relatórios semestrais, quantitativos e qualitativos, a fim de auxiliar essa 
avaliação. 

  
5.3 5.3        Prevê-se ao final do 1° ano a realização de pesquisa junto ao meio 

empresarial e institucional, a fim de colher subsídios para aperfeiçoar o 
CETECOM. Essa atividade deverá ser realizada com a participação da 
Divisão de Economia e Engenharia de Sistemas - DEES do IPT, a ser 
remunerada pela ABMACO. 

  
5.4 5.4        O CETECOM será mantido vinculado à figura jurídica da 

ABMACO, pela facilidade e agilidade na tramitação de contratações, 
aquisições e disponibilização dos recursos próprios da ABMACO 
necessários para o seu funcionamento. 

  
  
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
  
6.1  Fica estimado o montante de R$ 1.521.170,00 (um milhão, quinhentos e 

vinte e um mil, cento e setenta reais) para a montagem do CETECOM, 
conforme detalhamento no orçamento, discriminado no anexo I ao 
presente instrumento. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
  
7.1 7.1        O presente CONVÊNIO terá vigência de dois anos, a partir da data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante a celebração de 
Termo Aditivo.  



CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA 
  
8.1 8.1            O presente CONVÊNIO poderá, a qualquer tempo, ser 

denunciado pelos partícipes, por escrito, com antecedência de 90 
(noventa) dias, revertendo-se eventuais saldos, de forma proporcional 
entre os partícipes, empresas e instituições que tenham contribuído para 
a sua criação do CETECOM, nos termos da Cláusula Nona. 

  
  
CLÁUSULA NOVA - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
  
9.1 9.1             Parte dos equipamentos necessários para a implantação do 

CETECOM será doada ou fornecida, mediante comodato, conforme 
contatos já efetuados com possíveis fornecedores. 

  
9.2 9.2             Será possível apresentar solicitação de financiamento para a 

criação do sistema de informação em materiais compósitos para o 
SEBRAE/APEX (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas/Agência de Promoção de Exportações), que poderá financiar 
até 75% (setenta e cinco por cento) do valor do projeto. 

  
9.3 9.3             Deverá ser enviado à FAPESP (Financiadora de Pesquisas e 

Projetos), no programa CONSITEC, projeto para financiamento de 
parte da adequação da infra-estrutura e equipamentos, entre outros. 

  
9.4 9.4             Parte dos custos de capacitação de mão-de-obra deverá ser 

coberto pelas receitas auferidas por meio de: cursos, desenvolvimento 
de novos produtos, processos, equipamentos, informações, entre outros, 
às empresas do setor de compósitos que pagarão por esses serviços.  

  
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
  
10.1 Fica eleito como único competente para a solução de questões oriundas 

do presente instrumento, que amigavelmente os partícipes não puderem 
resolver, o Foro da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com prévia 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a 
ser. 

  



E por estarem assim, justos e conveniados, assinam o presente em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, para fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo. 
  
  

São Paulo,      de                         de 2002. 
  
  
  
  
  

ABMACO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MATERIAIS 
COMPÓSITOS  

  
  
  
  
  

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT 

  
  
  
  
Testemunhas: 
  
1. _____________________                     2. _______________________ 
   Nome:                                                         Nome: 
   R.G.                                                             R.G.  
 


