EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01\2017

SELEÇÃO DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA
E
UNIDADES
DE
PESQUISA
E
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO PARA INSTALAÇÃO NO
PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO

A Associação Civil sem fins econômicos denominada TECNOSUL - Parque Científico e
Tecnológico, torna público que estão abertas as inscrições para o ingresso no
Pelotas Parque Tecnológico, no período de 15 de maio de 2017 a 23 de maio
de 2017, visando à disponibilização para empresas de espaço físico, para
residência temporária de projetos inovadores:

PREÂMBULO:
a) O Pelotas Parque Tecnológico tem por objetivos:
I. Ser um centro de referência para as empresas embrionárias, no segmento
de Tecnologia da Informação e Comunicação, Indústria da Saúde e Indústria
Criativa;
II. Identificar a importância relativa dos atributos que contribuem para
oportunizar um ambiente único e favorável para disseminação da ciência,
tecnologia, inovação e conhecimento;
III. Determinar as relações necessárias entre o perfil das empresas
participantes do projeto e a forma de governança;
IV. Identificar os atributos importantes para que o projeto se torne um centro de
excelência;
V. Levantar os indicadores relevantes para o acompanhamento da performance
das empresas integrantes do projeto;
VI. Fornecer as ferramentas de auxilio necessário (consultoria, cursos,
seminários, treinamentos, custos), para minimizar os pontos deficitários dos
participantes do projeto e permitir que eles tenham totais condições de
explorar as oportunidades;
VII.
Identificar o perfil demográfico dos clientes do Pelotas Parque
Tecnológico;
VIII.
Contribuir para o desenvolvimento do sistema local de ciência e
tecnologia, tendo a inovação como o objetivo central do esforço de P&D;
Página 1 de 7

IX. Gerar novos conhecimentos passíveis de serem transformados em novos
produtos e processos, através do estímulo à criação de ligações entre
agentes inovativos na troca de conhecimentos específicos e do
desenvolvimento de conexões locais de redes mundiais de informações;
X. Facilitar o surgimento de empresas de base tecnológica (spin-offs);
XI. Criar ambiente favorável para o desenvolvimento de empresas inovadoras
baseadas em novos conhecimentos, gerados especialmente através de
redes locais de informações;
XII.

Melhorar a competitividade mundial de empresas locais estabelecidas;

XIII.
Criar postos de trabalho especializados contribuindo para aumentar o
efeito multiplicador da renda local e o desenvolvimento social;
XIV.

Criar novos mercados de produtos e serviços especializados.

b) Os interessados poderão obter uma cópia eletrônica deste CHAMAMENTO
através da página eletrônica http://pelotasparquetecnologico.com.br/#editais a
partir de 05 de maio de 2017, conforme instruções contidas no endereço eletrônico
acima.

c) Integram este CHAMAMENTO os anexos abaixo relacionados:
ANEXO I – Definições;
ANEXO II – Especificação da estrutura e das áreas disponíveis;
ANEXO III – Critérios para seleção;
ANEXO IV – Proposta (Documentação);
ANEXO V – Minuta do Contrato;
ANEXO VI – Cronograma
ANEXO VII – Comissões de Avaliação

d)
Para efeitos deste CHAMAMENTO, as definições de Empresas de Base
Tecnológica, unidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, Instituição de
Ciência e Tecnologia (ICT), Parque Tecnológico, Arranjo Produtivo Local (APL) e
Empresa-consolidada estão explicitamente apresentadas no ANEXO I.
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1.

OBJETIVO

1.1 O objetivo deste CHAMAMENTO é selecionar empresas de base tecnológica e
unidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para instalação no PELOTAS
PARQUE TECNOLÓGICO e apresentar os critérios de seleção e contratação para
as proponentes.
1.2 As aprovadas serão denominadas Associadas Residentes.
1.3 As Associadas Residentes pagarão mensalmente o valor de R$ 20,00 (vinte
reais) por metro quadrado (m²) a título de permissão de uso oneroso, já estando
incluso as despesas condominiais do PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO.
1.4 Serão selecionadas 8 empresas consolidadas e 13 empresas pós-encubadas e
ou em aceleração para ocuparem os espaços destinados.

2.

CANDIDATOS ELEGÍVEIS

2.1 Para participação neste CHAMAMENTO é necessário que a proponente seja
uma pessoa jurídica legalmente constituída e possua projetos ou atividades
tecnológicas nas áreas ou setores de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC), Indústria da Saúde e Indústria Criativa atendendo, no mínimo, um dos
seguintes requisitos;
2.1.1 Possua projetos ou atividades tecnológicas exercidas em parceria com
Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT);
2.1.2 Possua engenheiros, especialistas, pesquisadores ou cientistas em seu
quadro societário ou contratados;
2.1.3 Seja integrante de Arranjo Produtivo Local (APL).
2.1.4 Apresente para análise Indicação da Viabilidade Técnica e Econômica do
projeto de pesquisa, nas áreas desejadas, bem como potencial de crescimento,
segundo dados próprios ou informações do setor\mercado.
2.1.5 Análise sobre o diferencial tecnológico que represente avanço do
conhecimento, inovação e desenvolvimento tecnológico na área.

3.

PROCESSO DE SELEÇÃO

3.1. A fim de participar deste CHAMAMENTO, as interessadas deverão
apresentar Proposta, em envelope lacrado, contendo os documentos de
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e de HABILITAÇÃO descritos no ANEXO IV, que
deverá ser entregue ou postado no correio por Sedex para o endereço da sede do
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PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO, na Avenida Domingos José de Almeida, nº
1785, sala 32 - Areal – Pelotas – RS – CEP 96085-470.

3.1.1. Referidos documentos deverão ser formatados em papel A4, devendo
constar no envelope e na capa a seguinte identificação:

(Logomarca da Proponente)

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01\2017

SELEÇÃO DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA E UNIDADES DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA
INSTALAÇÃO NO PELOTAS PARQUE
TECNOLÓGICO

(Nome da Proponente)
(Endereço)
(Telefone) (E-mail) (Site)

3.2. O processo de seleção se iniciará pela fase de HABILITAÇÃO, no envelope
enviado pela proponente deverá conter os documentos abaixo elencados em vias
originais ou cópias reprográficas:
3.2.1. Contrato social devidamente registrado na Junta Comercial correspondente.
3.2.2. Comprovante de inscrição e regularidade junto ao Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas – CNPJ.
3.2.3. Certidões Negativas de Débitos Fiscais expedidas por:
3.2.3.1. Secretaria da Receita Federal;
3.2.3.2. Secretaria da Fazenda Estadual;
3.2.3.3

Secretaria Municipal da Fazenda da sede da proponente.

3.2.4. Comprovante de regularidade no cumprimento de encargos sociais e
trabalhistas (FGTS, INSS e DRT).
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3.2.5. Demonstrações contábeis do último exercício fiscal.
3.3. Estão isentos de autenticação apenas documentos cuja autenticidade pode
ser verificada através de meio eletrônico (internet). Todos os documentos devem
estar dentro do prazo de suas validades na data limite para a entrega da
documentação. Os documentos, para os quais o prazo não estiver mencionado
explicitamente, somente são aceitos dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua respectiva emissão.
3.4. Para a fase da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, as interessadas devem enviar no
envelope os seguintes documentos, preenchidos e assinados, cujos modelos estão
disponibilizados no ANEXO IV:
3.4.1. Formulário de Inscrição (ANEXO IV.1);
3.4.2. Formulário Síntese do Plano de Negócios (ANEXO IV.2);
3.4.3. Descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas no PELOTAS
PARQUE TECNOLÓGICO, de maneira clara e objetiva (ANEXO IV.3);
3.4.4. Declaração comprometendo-se a desenvolver as atividades a que alude o
item acima, caso venha a ser selecionada (ANEXO IV.4);
3.4.5. Solicitação da área a ser utilizada, de acordo com as áreas disponíveis
especificadas nos ANEXOS II e ANEXOS IV.5
3.5. Todos os documentos emitidos e apresentados, pela proponente para este
CHAMAMENTO, devem ser no idioma português do Brasil, perfeitamente legíveis,
sem emendas, rasuras e entrelinhas.
3.6. As proponentes estrangeiras que não possuírem sede no Brasil atenderão às
exigências das cláusulas do presente CHAMAMENTO, mediante documentos
equivalentes e aceitos pela Comissão de Avaliação. Todos os documentos
emitidos em outro idioma deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil,
com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente ou
judicialmente.
3.7. Para analisar os documentos inerentes ao processo de seleção para
instalação no PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO será conduzido pela Comissão
de Avaliação, que será composta por integrantes do Conselho de Administração do
TECNOSUL e ou seus indicados, conforme estabelecido no ANEXO III.
3.8. As proponentes que não atenderem pelo menos um dos critérios especificados
no item 2.1 deste CHAMAMENTO, bem como não atingirem no mínimo 50% da
pontuação máxima, conforme estabelecido no ANEXO III serão desclassificadas do
processo de seleção.
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3.9. Em caso de empate na pontuação, serão utilizados como critérios o maior
montante de investimentos, a projeção de faturamento e a área desejada.
3.10. O resultado da avaliação da HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
serão divulgados no site www.pelotasparquetecnologico.com.br.
3.11. As empresas que vencerem o CHAMAMENTO terão 10 dias, após o
resultado final do certame, para encaminharem junto ao TECNOSUL a assinatura
do contrato.
3.12. A Comissão de Avaliação de HABILITAÇÃO será formada pelos integrantes
da Direção Executiva (Diretores Executivo, de Relações Institucionais,
Administrativo-Financeiro e Jurídico).
3.13. A Comissão de Avaliação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será formada por 09
representes integrantes do Conselho de Administração do TECNOSUL e ou seus
indicados.

4.

CONTRATAÇÃO

4.1. O PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO convocará as proponentes aprovadas
para assinarem o instrumento de Contrato – ANEXO V, no prazo de até 30 (trinta)
dias após a publicação dos resultados.
4.2. As proponentes selecionadas que assinarem o instrumento de contrato terão o
prazo máximo de 30 (trinta) dias para iniciar o seu processo de instalação no
PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO.
4.3. O contrato de seção de uso oneroso do PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO
vigerá pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses podendo ser renovado anualmente,
para as empresas em fase de pós-incubação e ou em aceleração o prazo máximo
será de 05 (cinco) anos.
4.4. As proponentes selecionadas que desistirem por motivo de indisponibilidade
de área que atenda a sua demanda, constituirão um cadastro reserva onde
constará a área pleiteada, e serão consultadas quando houver disponibilidade de
espaço compatível com sua necessidade. Este cadastro reserva terá validade de 1
(um) ano a contar da data de publicação do resultado de cada empresa.

5.

DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. A participação no CHAMAMENTO implicará, automaticamente, na aceitação
integral e irretratável da proponente quanto aos termos e conteúdo deste e seus
anexos.
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5.2. O TECNOSUL se reserva o direito de revogar ou anular o presente
CHAMAMENTO, no todo ou em parte, sem que isto implique o direito à
indenização ou reclamação de qualquer natureza.
5.3. O Julgamento e classificação das propostas são atos exclusivos do
TECNOSUL, que se reserva o direito de desclassificar propostas em desacordo
com este CHAMAMENTO, ou que se revelem manifestamente inexequíveis.
5.4. A Comissão de Avaliação reserva-se o direito de resolver os casos omissos e
as situações não previstas no presente CHAMAMENTO, sendo as suas decisões
terminativas.

Pelotas, 05 de maio de 2017.

________

_________

Paulo Fernando Curi Estima
Presidente do Tecnosul

Revisado por:
Guilherme Acosta Monks
OAB/RS 65.405
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PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO
Chamamento Nº 01/2017

ANEXO I - DEFINIÇÕES

Para efeito desse, adotam-se as definições abaixo:

1. Empresa de Base Tecnológica (EBT): empresa legalmente constituída, cuja atividade
produtiva é direcionada para o desenvolvimento ou o aprimoramento de produtos, processos
e/ou serviços baseados na aplicação sistemática de conhecimentos científicos e/ou
tecnológicos;
2. Unidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico: setor legalmente constituído,
direcionado para o desenvolvimento ou o aprimoramento de produtos, processos ou
serviços baseados na aplicação sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos;

3. Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT): órgão ou entidade pública ou privada que
tenha por objetivo executar atividades de pesquisa de caráter científico ou tecnológico e
desenvolver ações destinadas a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da
tecnologia e da inovação;
4. Parque Tecnológico: conjunto de instituições empresariais estruturadas de maneira
planejada, concentrada e cooperativa, para promover a cultura do empreendedorismo e da
inovação, a competitividade empresarial e a geração de riquezas por meio da criação e
fortalecimento de empresas inovadoras de base tecnológica e da interação com Centros de
Pesquisa e Desenvolvimento, Instituições Científicas e Tecnológicas ou Incubadoras
Tecnológicas;

5. Arranjo Produtivo Local (APL): aglomeração de empresas, localizadas em um mesmo
território, que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação,
interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como
governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa;
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6. Empresa Consolidada: empresa de base tecnológica, consolidada no mercado, que
tenha grande potencial de geração de riquezas e desenvolvimento local por meio da atração
de novos empreendimentos de base tecnológica e da interação intensiva com micro e
pequenas empresas, universidade e centros de pesquisa.
7. Inovação Incremental: Reflete pequenas melhorias contínuas em produtos ou em linhas
de produtos. Geralmente, representam pequenos avanços nos benefícios percebidos pelo
consumidor e não modifica de forma expressiva a forma como o produto é consumido ou o
modelo de negócio.

8. Inovação Radical: Representa uma mudança drástica na maneira que o produto ou
serviço é consumido. Geralmente, traz um novo paradigma ao segmento de mercado, que
modifica o modelo de negócios vigente.
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PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO
Chamamento Nº 01/2017
ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E DAS ÁREAS DISPONÍVEIS

Com sede na Avenida Domingos de Almeida, 1785, o PELOTAS PARQUE
TECNOLOGICO conta com terreno de mais de 7.200 m² e possui na sua fase inicial,
um bloco edificado com dois andares, totalizando cerca de 5.053 m² de área
construída.

Atualmente, a infraestrutura física do PELOTAS PARQUE TECNOLOGICO
compreende as seguintes instalações:
a) 08 espaços destinados a empresas já consolidadas com área total de 1.311,84m²
e 13 espaços destinados a empresas pós-incubadas e/ou em estágio de aceleração
com área total de 271,26m².
b) 166 m² de área útil para a administração do Pelotas Parque Tecnológico;
c) 58,24 m² para Sala de Reuniões;
d) 65 vagas de estacionamento;
e) 52,31 m² destinados ao Núcleo de Interação Tecnológico (NIT);
f) 394,59 m² de área útil para Espaço Gastronômico e Coworking;
g) 256 m² para o Auditório com capacidade para 228 pessoas sentadas, para
capacitação

empresarial,

realização

de

seminários,

workshops,

debates,

conferências;
h) 76 m² destinados a uma sala de apoio;
i) Espaços de convivência;
j) Rede elétrica estabilizada;
k) Internet banda larga; (Oi, Vetorial, Osirnet, etc...)
OBS: As empresas deverão executar a distribuição interna (elétrica e lógica bem
como a instalação de medidor de energia digital individual conforme descrição a ser
fornecida pelo TECNOSUL) das suas salas.
As ÁREAS DISPONÍVEIS neste edital para Associadas Residentes no PELOTAS
Página 1 de 5

PARQUE TECNOLOGICO encontram-se nas plantas abaixo, sendo as mesmas
descritas como segue:

EMPRESAS CONSOLIDADAS
- Espaço 01: localizado no andar inferior contendo 247,08 m² de área útil;
- Espaço 02: localizado no andar inferior contendo 135,23 m² de área útil;
- Espaço 03: localizado no andar inferior contendo 135,23 m² de área útil;
- Espaço 04: localizado no andar inferior contendo 138,38 m² de área útil;
- Espaço 10: localizado no andar superior contendo 247,08 m² de área útil;
- Espaço 11: localizado no andar superior contendo 135,23 m² de área útil;
- Espaço 12: localizado no andar superior contendo 135,23 m² de área útil;
- Espaço 13: localizado no andar superior contendo 138,38 m² de área útil;

EMPRESAS PÓS-INCUBADAS e/ou ACELERADAS
- Espaço 05: localizado no andar inferior contendo 12,80 m² de área útil;
- Espaço 06: localizado no andar inferior contendo 12,80 m² de área útil;
- Espaço 07: localizado no andar inferior contendo 26,00 m² de área útil;
- Espaço 08: localizado no andar inferior contendo 12,80 m² de área útil;
- Espaço 09: localizado no andar inferior contendo 12,80 m² de área útil;
- Espaço 14: localizado no andar superior contendo 16,22 m² de área útil;
- Espaço 15: localizado no andar superior contendo 16,22 m² de área útil;
- Espaço 16: localizado no andar superior contendo 16,22 m² de área útil;
- Espaço 17: localizado no andar superior contendo 16,32 m² de área útil;
- Espaço 18: localizado no andar superior contendo 16,22 m² de área útil;
- Espaço 19: localizado no andar superior contendo 31,86 m² de área útil;
- Espaço 20: localizado no andar superior contendo 39,56 m² de área útil; (NÃO
DISPONIVEL em utilização pelo CIEMSUL UCPEL)
- Espaço 21: localizado no andar superior contendo 36,82 m² de área útil; (NÃO
DISPONIVEL em utilização pelo CIEMSUL UCPEL)
- Espaço 22: localizado no andar superior contendo 36,95 m² de área útil; (NÃO
DISPONIVEL em utilização pela CONECTAR UFPEL)
- Espaço 23: localizado no andar superior contendo 39,85 m² de área útil; (NÃO
DISPONIVEL em utilização pela CONECTAR UFPEL)
- Espaço 24: localizado no andar superior contendo 38,25 m² de área útil; (NÃO
DISPONIVEL em utilização pela CONECTAR UFPEL)
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- Espaço 25: localizado no andar superior contendo 38,00 m² de área útil;
- Espaço 26: localizado no andar superior contendo 39,00 m² de área útil;
- Espaço 27: localizado no andar superior contendo 56,37 m² de área útil (NÃO
DISPONIVEL em utilização pela COINPEL)
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PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO
Chamamento Nº 01/2017

ANEXO III – CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO

Para analisar os documentos inerentes à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, o PELOTAS PARQUE
TECNOLOGICO, através de sua Comissão de Avaliação, poderá solicitar pareceres ao Conselho
Municipal de Ciência e Tecnologia para definição das notas das proponentes, de acordo com a
tabela a seguir:

Item

Nota Peso

a)

Empresa de base tecnológica

0-10

4

b)

Potencial de inovação do empreendimento/projeto

0-10

4

d)

Empresa oriunda de Incubadora de Base Tecnológica
0-10
e/ou Parques Tecnológicos
Potencial de mercado
0-10

e)

Viabilidade financeira

0-10

4

f)

Qualificação da equipe

0-10

4

g)

Defesa oral do projeto

0-10

6

c)

4
4

Peso máxima: 300

a) Empresa de base tecnológica:
•

Empresa que reúna pelo menos um dos cinco requisitos descritos no item 2.1 do Edital,
sendo Nota 2 para cada item atendido pela empresa.

b) Potencial de inovação do empreendimento/projeto, sendo Nota 2 para cada item atendido pela
empresa.
•

Inovação radical, inovação incremental;

•

Aplicação na empresa, no setor, região, país ou no mundo;

•

Impacto da inovação para futuro do negócio;

•

Diferenciais tecnológicos (produto, processo, serviço);

•

Nível de inovação medido por meio do número de patentes e registros de softwares.

c) Empresa oriunda de Incubadora de Base Tecnológica e/ou Parques Tecnológicos, sendo Nota
10 para o item atendido pela empresa.
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•

Carta de indicação emitida pela Instituição/Entidade responsável por Incubadora de Base
Tecnológica e/ou Parques Tecnológicos

d) Potencial de mercado, sendo Nota 5 para cada item atendido pela empresa.
•

Tamanho do mercado;

•

Nível de concorrência;

e) Viabilidade financeira, sendo Nota 3,33 para cada item atendido pela empresa.
•

Volume dos investimentos já realizados e dos previstos para os próximos 3 anos;

•

Capacidade de aporte de recursos provenientes de capital próprio;

•

Necessidade de recursos provenientes de subvenção econômica, participação em editais e
capital de terceiros.

f) Qualificação da equipe, sendo Nota 5 para cada item atendido pela empresa.
•

Nome, formação, conhecimento técnico e experiência profissional da equipe;

•

Adequação da equipe à execução do plano.

g) Defesa oral do Projeto, apresentação e defesa de 10 minutos do projeto, sendo Nota 10 a nota
máxima com base na experiência do julgador.

Caso ocorra empate entre as empresas habilitadas será adotado como critério desempate a
empresa que optar pela maior área de instalação.
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PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO
Chamamento Nº 01/2017
ANEXO IV – PROPOSTA (DOCUMENTAÇÃO)
As interessadas deverão apresentar Proposta, em envelope lacrado, contendo os
documentos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e de HABILITAÇÃO, que deverá ser entregue ou
postado no correio por Sedex para o endereço de correspondência do PELOTAS PARQUE
TECNOLÓGICO, na Avenida Domingos de Almeida, 1785 sala 32, Areal, CEP 96085-470,
Pelotas - RS.

1 – Documentos para a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)

Formulário de Inscrição (Anexo IV.1);

b)

Formulário Síntese do Plano de Negócios (Anexo IV.2);

c)

Descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas no PELOTAS

PARQUE TECNOLÓGICO, de maneira clara e objetiva (Anexo IV.3);
d)

Declaração comprometendo-se a desenvolver as atividades a que alude a alínea

“c” acima, caso venha a ser selecionada (Anexo IV.4);
e)

Solicitação da área a ser utilizada, de acordo com as áreas disponíveis

especificadas no ANEXO II (Anexo IV.5).
2 – Documentos para a HABILITAÇÃO
a)

Contrato social devidamente registrado na Junta Comercial correspondente.

b)

Comprovante de inscrição e regularidade junto ao Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas – CNPJ.
c)

d)

Certidões Negativas de Débitos fiscais expedidas por:


Secretaria da Receita Federal;



Secretaria da Fazenda Estadual;



Secretaria Municipal da Fazenda da sede da empresa habilitante.

Comprovante de regularidade no cumprimento de encargos sociais e

trabalhistas (FGTS, INSS e DRT).
e)

Demonstrações contábeis do último exercício fiscal.

ANEXO IV.1 - Formulário de Inscrição
EMPRESA
Razão Social
Nome Fantasia
CNPJ
Endereço
Nº

Complemento

Cidade

Bairro
Estado

CEP

Site
Nome do Contato
E-mail

Telefone
CONTATO

Nome do Contato
Cargo

Telefone

E-mail

Autorizo o Pelotas Parque Tecnológico a nos enviar, por e-mail, informações
sobre o mesmo, como comunicados, notícias e demais informações relevantes.

ANEXO IV.2 – Formulário Síntese do Plano de Negócios
Plano de Negócios
Razão Social da Empresa:
Sócios:
1. Definição do negócio
Marque nos quadros abaixo referentes às áreas de atuação e atividades da empresa

1.1.

1.2.

Empresa
com
projetos
ou
atividades
tecnológicas preferencialmente nas áreas ou
setores de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), Indústria da Saúde, e
Indústria Criativa

TIC
Indústria da Saúde
Industria Criativa

Possui projetos ou atividades tecnológicas
exercidas em parceria com Instituição de
Ciência e Tecnologia (ICT)

( ) SIM ( ) NÃO

1.3.

É graduada em Incubadora Tecnológica ou
provem de Parque Tecnológico

( ) SIM ( ) NÃO

1.4.

Possui
engenheiros,
especialistas,
pesquisadores ou cientistas em seu quadro
social ou contratados

( ) SIM ( ) NÃO

É integrante de Arranjo Produtivo Local (APL)

( ) SIM ( ) NÃO

1.5.

2. Dados da empresa
2.1. Quais os setores em que a empresa atua?
2.2. Número de empregados atuais e previstos (direto e Atual:
prev. Próximos 2 anos:
indiretos)
Prev. Próximos 5 anos:
Atual:
prev. Próximos 2 anos:
Prev. Próximos 5 anos:

2.3. Faturamento atual e previsto.

2.4. Participou de processo de seleção ou recebeu
recursos para pesquisa e / ou inovação? Especifique

3. Análise de mercado
3.1. Pesquisa de mercado
3.1.1. Tamanho do mercado de atuação da empresa

(R$)
3.1.2. Onde se localiza o mercado de atuação da ( )Própria empresa ( )Cidade
empresa?
( )Estado ( )Região ( )País
( )Mundo
3.1.3. Quais os principais concorrentes?
porcentagem do mercado detém?

Qual A) Nome ________________ %____
B) Nome ________________ %____
C) Nome ________________ %____

3.2. Plano de Marketing e Inovação
3.2.1. Descrição do produto/serviço.
3.2.2. Inovação Radical ou inovação Incremental

( ) Radical

( ) Incremental

3.2.3. Impacto da inovação para o futuro do negócio
3.2.4. Qual o diferencial tecnológico, a vantagem
competitiva?
3.2.5. Número de patentes e registros de softwares
3.2.6. Como será feita a propaganda/divulgação?
3.2.7. Como o produto será distribuído? Escolha do
ponto (se for o caso).
3.2.8. Previsão de vendas (em unidades)
3.2.9. Qual o percentual das vendas em relação ao
mercado total?

3.3. Principais Fornecedores
3.3.1. Descrição do principais
adquiridos de fornecedores:
3.3.2. Onde
fornecedores?

estão

localizados

produto/serviço

seus

principais ( )Própria empresa ( )Cidade
( )Estado
( )Região ( )País

3.3.3. Previsão de compras anuais? (R$)
3.3.4. Qual o percentual de compras de fornecedores
de Pelotas e Região no total de compras da empresa?

( )Mundo

4. Investimentos (R$)
4.1.Descrição dos investimentos já realizados e dos
previstos para os próximos 3 anos
4.2. Valor total (realizado + previsto 3 anos) (R$)
4.3. Capacidade de aporte de recursos provenientes de
capital próprio (R$)
4.4. Necessidade de recursos provenientes de
subvenção econômica, participação em editais e capital
de terceiros (R$)

5. Qualificação da equipe
5.1. Nome, formação, conhecimento
experiência profissional da equipe

técnico

e

5.2. Adequação da equipe à execução do plano

6. Tempo de associação
6.1. Tempo que a empresa já é associada ao
PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO (em meses)

7. Considerações finais
7.1. Informação relevante que considera necessária
para análise desse processo (opcional)
Declaro que as informações acima preenchidas são verdadeiras e que estou de acordo com
todas as regras estabelecidas.
(rubricar todas as páginas desse formulário)

______________________________
__________________, ____/____/_______

Nome do executivo Representante

ANEXO IV.3–Descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas

Abaixo, descreva detalhadamente as atividades que a empresa desenvolverá
no Pelotas Parque tecnológico:
1) Que tipo de negócio deseja estabelecer no Pelotas Parque tecnológico?

2) Quais produtos, serviços ou processos pretende desenvolver?

3) O produto, serviço ou processo de fabricação pode gerar algum risco ou
impacto para o meio ambiente e as demais empresas do Pelotas Parque
tecnológico? Possui algum resíduo da produção?

4) Descreva a tecnologia empregada e o seu nível de conhecimento pela
empresa

5) Especifique os itens abaixo (previsão):
a. Consumo de água:
b. Consumo de energia elétrica:
c. Nível de ruído:

ANEXO IV.4–Declaração

A

empresa

________________________,

________________,

sediada

legalmente

no

CNPJ

no

____________________________________,
_______________________,

inscrita

na

representada

nº

endereço
cidade
por

de

seu

diretor

_________________________, inscrito no CPF sob nº ______________ e RG
nº

___________________,

residente

e

domiciliado

no

endereço

__________________________________ DECLARA que se compromete a
desenvolver as atividades a que alude o item 3.2.3 do Edital 01/2017 de
seleção de empresas de base tecnológica e unidades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico para instalação no Pelotas Parque tecnológico,
caso venha a ser selecionada, bem como respeitar as demais legislações
pertinentes.

Pelotas, _____ de ______________________ de 2017.

Nome do diretor
Nome da empresa

ANEXO IV.5–Solicitação de área a ser utilizada

A

empresa

________________________,

________________,

inscrita

sediada

legalmente

CNPJ

no

____________________________________,
_______________________,

no

nº

endereço

na

cidade

representada

por

de

seu

diretor

_________________________, inscrito no CPF sob nº ______________ e RG
nº

___________________,

residente

e

domiciliado

no

endereço

__________________________________ SOLICITA a área de número ____,
que possui ______m² (__________________ metros quadrados) como
OPÇÃO

1,

a

área

de

número

____,

que

possui

______m²

(__________________metros quadrados) como OPÇÃO 2 e a área de número
____, que possui ______m² (__________________ metros quadrados) como
OPÇÃO

3

para

a

instalação

de

______________________________________________________________
______________________________________________________________,
de acordo com os termos do Edital 01/2017 e seus anexos.

Pelotas, _____ de ______________________ de 2017.

Nome do diretor
Nome da empresa

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO
Pelo presente instrumento, de um lado o TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E
TECNOLÓGICO, Associação Privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 24.073.235/000171, com endereço na Avenida Domingos de Almeida, 1785 – Areal - Pelotas – RS, doravante
denominada PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO, neste ato representada por seu Diretor
PAULO FERNANDO CURI ESTIMA, portador do CPF nº 484.591.860-91 e RG nº
4008711261,

e

de

outro

lado,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

com

endereço

xxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, na cidade de xxxxxxxxxxxxxx – xx, inscrita no CNPJ sob o nº
xxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada EMPRESA, neste ato representada por seu
Diretor(a) xxxxxxxxxxxxxx, , portador do CPF nº e RG nº, têm entre si justo e acordado o
presente Contrato decorrente do Chamamento nº 01/2017, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente instrumento tem por objetivo acordar as condições de instalação da EMPRESA,
mediante permissão de uso onerosa, na área de ___ m², referente a(s) sala(s) _______, do
PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO, localizado na Avenida Domingos de Almeida, 1785,
Pelotas – RS.
Parágrafo Primeiro: A área especificada no caput deste artigo, permissionada à EMPRESA
através deste Contrato, tem como finalidade exclusiva sediar o empreendimento de base
tecnológica, aprovado na seleção realizada nos termos do Chamamento nº 01/2017 do
PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO.
Parágrafo Segundo: Para todos os fins, consideram-se parte integrante deste Contrato,
independentemente de transcrição, o Chamamento nº 01/2017 e seus anexos, bem como a
proposta apresentada pela EMPRESA.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PAGAMENTOS
A EMPRESA obriga-se a pagar mensalmente para o PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO,
através de boleto bancário, com vencimento todo dia 05 (cinco) do mês subsequente a
utilização, a quantia de R$ XXXXX,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx reais), referente à permissão de
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uso onerosa da área descrita no caput da cláusula primeira deste Contrato.
Parágrafo Primeiro: O valor estabelecido no caput deste artigo será corrigido anualmente
aplicando-se o percentual da variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado da
Fundação Getúlio Vargas) no período, ou outro índice oficial que vier substituí-lo em caso de
extinção ou proibição.
Paragrafo Segundo: Fica definida a data de ___/___/______ como início do período de
cobrança do valor definido no caput desta cláusula.
Parágrafo Terceiro: O pagamento do boleto bancário, referido no caput desta cláusula, após
a data de vencimento, ensejará a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor,
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Parágrafo Quarto: Caso a EMPRESA acumule três meses consecutivos de inadimplência em
relação às obrigações de pagamento, o PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO poderá
rescindir o Contrato de pleno direito e mediante simples notificação, sem prejuízo de
eventual ação judicial para cobrança do quantum devido.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
Sem prejuízo de outras cláusulas previstas neste Instrumento, constituem-se obrigações da
EMPRESA:
I.

Respeitar, cumprir e fazer cumprir o disposto neste Contrato, anexos e na legislação

pertinente.
II.

Utilizar-se da área permissionada pelo PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO única e

exclusivamente

para

o

fim

a

que

se

destina,

ou

seja,

para

desenvolver

o

empreendimento/projeto apresentado no Chamamento a que se refere o presente Contrato.
III.

Não ceder, transferir, emprestar, locar ou sublocar a terceiros, no todo ou em parte, a

área objeto dessa permissão de uso onerosa, zelando pelo seu uso, e comunicando de
imediato ao PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO a utilização indevida por terceiros.
IV.

Não fazer no imóvel e em suas dependências quaisquer benfeitorias ou alterações,

sem prévio consentimento por escrito do PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO.
V.

Assumir integral e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento das obrigações

administrativas e comerciais que possam decorrer de suas atividades, inclusive as relativas à
obtenção de alvarás, licenças, manutenção de livros contábeis exigidos por lei, além de
registros nos órgãos competentes e de classe.
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VI.

Abster-se do manuseio, do acondicionamento ou guarda de substâncias tóxicas,
inflamáveis ou perigosas sem prévia anuência e autorização escrita do PELOTAS
PARQUE TECNOLÓGICO, devendo apresentar plano de manejo, de contingência
para emergências, de proteção, bem como seguros, caso autorizado, sob pena de
exclusão sumária e desocupação do PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO.

VII.

Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e
fiscais de seus funcionários e resultantes do desenvolvimento de suas atividades.

VIII.

Atender, de imediato,
TECNOLÓGICO.

todas

as

determinações

do

PELOTAS

PARQUE

IX.

Fazer-se representar por pelo menos uma pessoa nas reuniões agendadas pelo
PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO, obrigando-se a cumprir o que for acordado
nessas ocasiões.

X.

Não deixar de operar por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, sem prévia
permissão expressa do PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO, devendo manter
constantemente em suas dependências, no horário comercial, pelo menos um
representante.

XI.

Efetuar o pagamento da permissão de uso onerosa nos prazos e condições
estabelecidos, assim como todos os impostos (IPTU) e taxas sobre o imóvel objeto
do presente instrumento, inclusive as despesas de condomínio, contas do telefone,
energia elétrica, água e demais gastos relativos ao imóvel.

XII.

Assumir toda a responsabilidade advinda de obrigações cíveis, penais, trabalhistas,
ambientais ou qualquer outra que possam vir a ocorrer durante a execução das
atividades da EMPRESA no PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO, isentando o
último de qualquer culpa ou dano.

XIII.

A empresa deverá executar a distribuição interna (rede elétrica e lógica bem como a
instalação de medidor de energia digital individual conforme descrição a ser fornecida
pelo TECNOSUL) das suas salas.

XIII.

Contratar,

anualmente,

enquanto

permanecer

no

imóvel

a

importância

correspondente ao prêmio de seguro complementar contra fogo, devendo o imóvel
ser segurado pelo seu valor real e na Companhia seguradora de sua livre escolha. O
prêmio

deverá

ser

apresentado

anualmente

ao

PELOTAS

PARQUE

TECNOLÓGICO.
CLÁUSULA QUARTA:
TECNOLÓGICO

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

PELOTAS

PARQUE

São obrigações do PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO:
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I.

Colocar a disposição da EMPRESA a área de XXm² (xx metros quadrados), para que
essa possa desenvolver suas atividades relativas ao empreendimento/projeto
apresentado no Chamamento a que se refere este Contrato;

II.

Respeitar, cumprir e fazer cumprir o disposto no presente Contrato.

III.

Disponibilizar no PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO, para à EMPRESA, acesso a
infraestrutura básica, como água, energia elétrica, ponto de transmissão de dados, voz
e imagem, sendo, entretanto, obrigação exclusiva da EMPRESA assumir os encargos
financeiros oriundos da utilização de tais serviços, que serão apurados por medidores,
quando houverem;

IV.

Articular o relacionamento da EMPRESA com entidades de ensino, pesquisa e/ou
desenvolvimento, entidades de fomento e financiamento, entidades de classe e com as
atividades de registro de marcas e patentes.

V.

Manter segredo sobre quaisquer informações sigilosas sejam elas relacionadas a
pesquisas tecnológicas, projetos, documentos de clientes ou próprios da EMPRESA.

VI.

Providenciar a limpeza e manutenção das áreas de uso comum, bem como a
segurança no PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO cujos custos integrarão o valor
condominial.

CLÁUSULA QUINTA: ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
O acompanhamento da instalação e operação do empreendimento/projeto da EMPRESA
será realizado pelo PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO, na pessoa de seu Gestor
Executivo ou por terceiro designado por sua Diretoria.

Parágrafo Único: A EMPRESA deverá iniciar a instalação de seu empreendimento/projeto no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de entrega da obra do PELOTAS
PARQUE TECNOLOGICO
I. Constatada a inexecução total ou parcial do empreendimento/projeto no prazo estipulado
no parágrafo único deste artigo, o PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO notificará a
EMPRESA a apresentar justificativa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data
de recebimento da notificação.
II. Após analisar a justificativa apresentada pela EMPRESA, caso seja julgada improcedente,
poderá o PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO rescindir o presente Contrato. O mesmo
poderá ocorrer caso a EMPRESA, devidamente notificada, não apresente justificativa
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alguma.
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente Contrato será de XX (xxxxxxx) meses, compreendido entre
os dias __/__/____ a __/__/____ independente de notificação ou aviso judicial ou
extrajudicial (Obs.: Prazo mínimo de 12 meses).
Parágrafo Primeiro: Findo o prazo ajustado no caput desta Cláusula, se a EMPRESA
continuar no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem oposição do PELOTAS PARQUE
TECNOLÓGICO, ficará a permissão de uso onerosa prorrogada por tempo indeterminado,
nas mesmas bases contratuais, podendo a EMPRESA denunciar o contrato com aviso prévio
de 30 (trinta) dias para desocupação.
Parágrafo Segundo: Durante o prazo para desocupação, a EMPRESA fica obrigada a
cumprir os pagamentos acordados.
Parágrafo Terceiro: O PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO poderá rescindir este Contrato, a
qualquer tempo no caso da EMPRESA não cumprir as obrigações estabelecidas, realizar
atos ilegais ou atos que prejudiquem a reputação do PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO
frente à terceiros.
Parágrafo Quarto: Na hipótese prevista no parágrafo terceiro deste artigo, a EMPRESA
deverá desocupar a área permissionada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da
data de notificação.
Parágrafo Quinto: Quando da desocupação, a EMPRESA terá o direito de retirar e
desinstalar equipamentos que tenha instalado às suas expensas, ressalvado o dever de
reparação ou indenização caso a retirada do mencionado equipamento ou mobiliário causar
dano físico à área ocupada ou qualquer área de uso comum do PELOTAS PARQUE
TECNOLÓGICO.
Parágrafo Sexto: Se antes do vencimento do prazo ajustado a EMPRESA devolver o imóvel
permissionado, a penalidade para o descumprimento contratual será o valor correspondente
a 03 (três) valores mensais atualizados.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DIVULGAÇÃO E USO DO NOME
Através da assinatura de presente Contrato, as partes ficam autorizadas a fazer divulgação
em seus respectivos materiais digitais e impressos das logomarcas da EMPRESA e do
PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO.
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Parágrafo Único: O direito a que alude o caput deste artigo se extinguirá no momento em
que o presente Contrato for rescindido.

CLÁUSULA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I.

A EMPRESA declara que examinou previamente o imóvel e que este se encontra em
boas condições de uso e de higiene, com suas dependências pintadas e reparadas,
em conformidade com o RELATÓRIO DE VISTORIA, assinado pelas partes, que
integra este contrato, e no qual se faz expressa referência aos eventuais defeitos
existentes.

II.

As benfeitorias na área permissionada para a EMPRESA, só poderão ser efetuadas
mediante prévia e expressa autorização do PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO e
correrão a expensas da EMPRESA, ficando vedadas intervenções que alterem a
estrutura física e o projeto arquitetônico original.

III.

As benfeitorias introduzidas e que forem do interesse do PELOTAS PARQUE
TECNOLÓGICO serão incorporadas no imóvel e não darão direito a qualquer espécie
de indenização.

IV.

A EMPRESA se compromete, ao término do contrato, devolver o imóvel nas mesmas
condições que o recebeu, em boas condições de uso e de higiene.

V.

A EMPRESA é responsável civil e criminalmente por qualquer sinistro que venha a
ocorrer nas dependências do imóvel, em decorrência do descumprimento das
condições estabelecidas pelo PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO.

VI.

Reserva-se ao PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO o direito de livre acesso ao
espaço objeto deste Contrato, a fim de proceder vistorias e outras diligências que
entender convenientes, o que fará por meio de pessoas por ele especialmente
designadas e avisado com antecedência de 24 horas.

VII.

Extinto ou rescindido o presente Contrato por qualquer que seja o motivo, a EMPRESA
deverá providenciar a imediata alteração legal de designação de sua sede ou filial
estabelecida no PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO.

VIII. Qualquer tolerância de uma das partes quanto à violação, pela outra, de obrigação
oriunda deste Contrato não constituirá modificação tácita, renúncia ou novação,
constituindo mera liberalidade.
IX.

Integram este Contrato o Chamamento nº 01/2017 e seus anexos do qual resultou a
seleção da EMPRESA, bem como a proposta apresentada pela mesma para que sejam
dirimidas quaisquer dúvidas, independentemente de transcrição.
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X. Eventuais alterações das cláusulas e condições do presente Contrato, bem como a
inclusão de direitos e obrigações não previstos originalmente, deverão ser formalizadas
por termo aditivo.
XI.

Elege-se o Fórum da Comarca de Pelotas para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, escritas apenas no anverso, na presença das testemunhas abaixo.
Pelotas, ____ de _______________ de 2017.

Paulo Fernando Curi Estima
Presidente do Tecnosul

Representante Legal da empresa
Razão social da empresa
Testemunhas:

NOME:
CPF

NOME:
CPF:

Revisado por:
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PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO
Chamamento Nº 01/2017

O PRESIDENTE DO TECNOSUL – PARQUE CIENTIFICO E
TECNOLÓGICO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Estatuto de
22.05.2010, torna pública a abertura das inscrições para o ingresso no

Pelotas Parque Tecnológico conforme cronograma a seguir:

CRONOGRAMA
ATIVIDADES

DATA

Lançamento do edital

05/05/17

Inscrições

de 15/05/17 a 23/05/17

Conferência da documentação para
a habilitação

de 24/05/17 a 26/05/17

Publicação dos Habilitados

Até 28/05/17

Qualificação Técnica

de 29/05/17 a 30/05/17

Defesa oral do Projeto

de 31/05/17 a 02/06/17

Publicação dos selecionados

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
Presidente

até 08/06/17

PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO
Chamamento Nº 01/2017

O PRESIDENTE DO TECNOSUL – PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO,
no uso de suas atribuições, conferidas pelo Estatuto de 22.05.2010, torna público os
membros que compõem as Comissões de Habilitação e de Qualificação Técnica a
seguir:
COMISSÃO DE HABILITAÇÃO
NOME

Instituição/Empresa/Entidade

Cristian Marciano Kuster

Pelotas Parque Tecnológico

Nathalia Macedo Fernandes

Pelotas Parque Tecnológico

Lizandra Márcia Cardoso

Pelotas Parque Tecnológico

Guilherme Monks

Pelotas Parque Tecnológico

COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
NOME

Instituição/Empresa/Entidade

Paulo Fernando Curi Estima

Pelotas Parque Tecnológico

Eduardo Carpena

Companhia de Informática de Pelotas

Cristian Marciano Kuster

Pelotas Parque Tecnológico

Vinicius Farias Campos

Universidade Federal de Pelotas

Samuel Ongaratto

Universidade Católica de Pelotas

Marcos André Betemps

Instituto Federal Sul-Riograndense

Rodrigo Araujo Real

Empresa Freedom

Cristiano Fernandes

Empresa DEX01

Sergio Medeiros Santi

Empresa Trabin

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
Presidente

