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EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS Nº 01/2018 

 

 

EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO DE 

SELEÇÃO DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA INTERESSADAS EM 

INSTALAR-SE NO PARQUE 

TECNOLÓGICO DE SERGIPE, 

OCUPANDO AS SALAS 

DISPONIBILIZADAS NO COMPLEXO 

PREDIAL. 

 

A Organização Social SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO – SERGIPETEC, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação e qualificada 

nos termos do Decreto Estadual nº 22.940, de  23 de setembro de 2004, da Lei Estadual nº 5.217, 

de 15 de dezembro de 2003, e da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, inscrita no CNPJ 

sob nº 06.938.508/0001-11, torna público o presente Edital de Fluxo Contínuo para selecionar 

empresas de base tecnológica, interessadas em participar do processo de seleção para instalar-se no 

Parque Tecnológico de Sergipe, localizado na Av. José Conrado de Araújo, nº 731, Bairro Jardim 

Rosa Elze, no município de São Cristóvão/SE, CEP: 49.100-000. 

 

1. ETAPAS 

 

• Lançamento do Edital; 

• Recebimento das propostas; 

• Análise das propostas; 

• Publicação das empresas selecionadas; 

• Assinatura do Termo de Outorga e Permissão de Uso – TOPU. 

 

O edital encontra-se disponível para download no site: www.sergipetec.org.br. 

 

Para mais informações contacte-nos pelos telefones (79) 3257.2185, no horário comercial (08h às 

12h e 14h às 17h), pelo e-mail: editais@sergipetec.org.br ou faça-nos uma visita no endereço 

supracitado.  

 

A OS SERGIPETEC reserva o direito de revogar o presente Edital, por motivo de interesse próprio 

ou público. 

 

2. OBJETO  

 

2.1. O objeto deste Edital é selecionar empresas de base tecnológica que tenham interesse em 

instalar-se no Parque Tecnológico de Sergipe, localizado na Av. José Conrado de Araújo, nº 731, 

Bairro Jardim Rosa Elze, no município de São Cristóvão/SE, CEP: 49.100-000, para a ocupação de 

salas prontas localizadas no complexo predial.  

 

3. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

3.1. Integram este Edital os seguintes anexos: 
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Anexo I - Planta baixa do Parque Tecnológico de Sergipe. 

 

Anexo II - Planta baixa de um dos blocos – pavimento térreo e superior 

  

Anexo III - Quadro de ocupação e disponibilidades das salas no complexo predial está 

disponibilizado no site do SergipeTec: www.sergipetec.org.br 

 

Anexo IV - Modelo da carta de intenção da empresa proponente. 

 

Anexo V – Enquadramento da empresa de base tecnológica. 

 

Anexo VI – Modelo sugerido de plano de negócios. 

 

Anexo VII - Declaração de inexistência de fato superveniente e de não emprego de mão de obra de 

menor. 

 

Anexo VIII - Termo de Outorga de Permissão de Uso - TOPU  

 

4. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL E BENEFÍCIOS 

 

4.1. O Parque Tecnológico de Sergipe, está localizado em terreno contíguo à Universidade Federal 

de Sergipe – UFS, em uma área com aproximadamente 120.000  m² (cento e vinte mil metros 

quadrados) e possui 23 (vinte e três) lotes de diversos tamanhos, demonstrado  Anexo I. O Parque 

possui toda a infraestrutura necessária para acomodação de empresas de base tecnológica, 

instituições de pesquisas e incubadoras, cujo perfil se coadunem com as características do Parque. 

A infraestrutura conta com: guarita para controle de entrada e saída de pessoal, pavimentação, 

ciclovias, redes de drenagem, água, esgotos, energia, estação de tratamento de esgoto, iluminação 

externa com placas fotovoltaicas, iluminação pública, telefonia, totalmente murado com cerca 

elétrica e gradis periféricos, com paisagismo, sistema de segurança em todo o Parque com câmeras 

e monitoramento, vigilância diurna e noturna, sistema de reúso de água, área de convivência, 

amplo estacionamento com 132 vagas no complexo predial e um auditório com capacidade para 

223 (duzentas e vinte e três) pessoas. 

 

As empresas instaladas no Parque são isentas de IPTU por estarem instaladas no terreno de 

propriedade da Universidade Federal de Sergipe - UFS, além de contar com ISSQN de 2,0% (dois 

por cento) após solicitação à Secretaria da Fazenda de São Cristóvão/SE de acordo com a Lei 

Complementar nº 25 de 12 de julho de 2012 da Prefeitura Municipal de São Cristóvão, como 

incentivo tributário para viabilizar a instalação ou ampliação de empresas na área de inovação 

tecnológica. Se vier ocorrer mudanças nas leis as empresas proponentes arcarão com as respectivas 

despesas.  

 

4.2. O terreno do Parque é de propriedade da Universidade Federal de Sergipe e cedido à Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC através do 

Contrato de Concessão de Direito Real de Uso nº 1190.106/2009 datado em 30/10/2009 pelo prazo 

de 30 (trinta) anos, renováveis por igual período, que por sua vez, com a interveniência da 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, firmam com o Sergipe Parque 

Tecnológico – SERGIPETEC, o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso nº 

DGPI/SUPAT/SEPLAG nº 01/2014 em 23/01/2014 pelo prazo de 30 (trinta) anos, renováveis. 
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5. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar do presente Edital as empresas que estejam enquadradas como empresas de 

base tecnológica, preferencialmente nas áreas de Biotecnologia, Inovação, Energias Renováveis e 

Meio Ambiente, Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 

5.2. Para efeito deste Edital, considera-se Empresa de Base Tecnológica a empresa que, atuando 

nas áreas indicadas no item 5.1 acima, e que fundamente suas atividades produtivas no 

desenvolvimento ou em melhorias de produtos, processos ou serviços utilizando a aplicação 

sistemática da base de conhecimentos científicos e tecnológicos. 

 

5.3. A distribuição das empresas nas salas disponibilizadas no complexo predial do Parque, será 

efetuada, levando-se em consideração a logística de ocupação traçada pelo SERGIPETEC e a 

planta de ocupação (layout) apresentado pela proponente de acordo com a área pleiteada. A 

empresa poderá pleitear, além da sua área, outras adjacentes, para acréscimo da área e atendimento 

do seu negócio, desde de que não comprometa a compatibilização dos espaços disponibilizados. 

 

5.4. Não poderão participar deste Edital de Chamada Pública as empresas que se encontrem sob 

falência decretada, concordata, recuperação judicial, dissolução, liquidação ou suspensão de 

atividades, ou que estejam em débito ou com ações judiciais em trâmite com a OS SERGIPETEC. 

 

6. VALOR PELA OCUPAÇÃO DA ÁREA, FORMA DE PAGAMENTO E 

RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Pela ocupação da área objeto da permissão de uso, o valor por metro quadrado é de R$ 47,00 

(Quarenta e sete reais). 

 

6.1.1. Como forma de incentivo a OS SERGIPETEC concederá os seguintes descontos por ano, 

devidamente aprovados pelo Conselho de Administração da OS SERGIPETEC, e constante da Ata 

da 42ª Reunião Ordinária em 21 de fevereiro de 2018 e descrito abaixo: 

 

a) As empresas que assinarem o Termo de Outorga de Permissão de Uso – TOPU, conforme 

minuta constante do Anexo VIII, em 2018 terão os seguintes descontos: 

 

• 50% (cinquenta por cento) até o dia 31 de dezembro de 2018; 

• 30 % (trinta por cento) para o período de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019; 

• 10% (dez por cento) para o período de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020; 

• A partir de  1º de janeiro de 2021 não será concedido desconto. 

 

b) As empresas que assinarem o Termo de Outorga de Permissão de Uso – TOPU, conforme 

minuta constante do Anexo VIII, em 2019 terão os seguintes descontos: 

 

• 30 % (trinta por cento) para o período de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019; 

• 10% (dez por cento) para o período de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020; 

A partir de  1º de janeiro de 2021 não será concedido desconto. 

 

c) As empresas que assinarem o Termo de Outorga de Permissão de Uso – TOPU, conforme 

minuta constante do Anexo VIII, em 2020 terão o seguinte desconto: 
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• 10% (dez por cento) para o período de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020; 

• A partir de 1º de janeiro de 2021 não será concedido desconto. 

 

6.1.2. Os valores com desconto serão reajustados anualmente pela variação acumulada positiva do 

INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou outro índice oficial que venha a substituí-lo. 

 

6.1.3. Em 1º de janeiro de 2021 o valor a ser cobrado será de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) sendo 

reajustado anualmente pela variação acumulada positiva do INPC – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.  

 

6.1.4. Nestes valores estão inclusos os custos relativos às áreas de uso comum tais como: 

vigilância, recepção geral na guarita, controle de entrada e saída de pessoal, manutenção predial, 

limpeza da área comum, jardinagem, sistema de segurança, manutenção da iluminação externa, 

manutenção da estação de tratamento de esgoto, reservatórios e rede hidráulica de água, que serão 

administrados pela OS SERGIPETEC. 

 

6.2. Será firmado entre a proponente classificada e a OS SERGIPETEC, o Termo de Outorga  de 

Permissão de Uso – TOPU, onde a OS SERGIPETEC é denominado como PERMITENTE e a 

proponente PERMISSIONÁRIA. 

 

6.3. O pagamento do valor total devido em decorrência da Permissão de Uso será efetuado, por 

meio de Boleto Bancário emitido pela OS SERGIPETEC ou outro, por ele indicado e deverá ser 

pago até o quinto dia do mês subsequente. 

 

6.4. Os pagamentos iniciarão a contar da data da assinatura do  Termo de Outorga  de Permissão de 

Uso – TOPU. 

 

6.5. A OS SERGIPETEC, poderá disponibilizar outros serviços ou demais locações de ambientes 

com infraestrutura que atenta, possíveis necessidades da permissionária, negociadas entre as partes, 

caso seja de seu interesse.  

 

6.6. A permissionária efetuará o pagamento do valor do m² nos prazos e condições estabelecidos no 

Termo de Outorga de Permissão de Uso – TOPU a ser celebrado entre as partes e constante do 

Anexo VIII, assim como, de outros valores com os serviços prestados e/ou ambientes locados, 

quando aplicáveis e aprovados pela permissionária, tais como: locação de salas ou laboratórios para 

treinamentos, locação do auditório, sala de videoconferência, prestação de serviços de adequações 

nas instalações elétricas, e/ou outros disponibilizados pela OS SERGIPETEC. 

 

6.7. Caberá a cada empresa arcar com as despesas inerentes à sua própria instalação no Parque, 

bem como a adequação do espaço às suas necessidades específicas em um prazo máximo de 60 

dias após a assinatura do Termo de Outorga de Permissão de Uso, cujo layout e projeto de 

instalação deverá ser aprovado pela OS SERGIPETEC. 

 

6.7.1. As adequações somente poderão ser executadas após comunicado por escrito e autorização 

também por escrito da administração da OS SERGIPETEC, comunicando a data prevista de início 

e término de acordo com o layout aprovado. 

 

6.8. Cada empresa, quando de sua instalação e durante a realização de suas atividades, deverá 

respeitar as regras internas de administração da OS SERGIPETEC.  
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6.9. Também é de responsabilidade da permissionária a manutenção do ambiente locado, tais 

como, pagamento de energia elétrica, manutenção da rede elétrica, como por exemplo, substituição 

de luminárias, reatores, manutenção do ar-condicionado, disponibilizado pela permitente e outros 

internamente ao seu ambiente de trabalho, seguindo os padrões definidos pela OS SERGIPETEC. 

 

6.10. A permissionária deverá assumir toda responsabilidade advinda de obrigações cíveis, penais, 

trabalhistas, ambientais ou qualquer outra que possam vir a ocorrer durante a execução das 

atividades da empresa no Parque, isentando a OS SERGIPETEC de qualquer culpa ou dano. 

 

6.11. Os ocupantes da permissionária, quando ausentes de suas unidades autônomas, deverão 

manter suas salas fechadas e em nenhuma hipótese, administração do Parque será responsabilizado 

por furto, ou outras ocorrências que possam surgir. 

 

6.12. É vedado à PERMISSIONÁRIA: 

 

6.12.1. Sob qualquer hipótese, locar ou sublocar o espaço objeto da Permissão de Uso; 

 

6.12.2. Transferir, ceder ou emprestar o espaço objeto da Permissão de Uso; 

 

6.12.3. Alterar a atividade permitida sem autorização prévia e expressa da OS SERGIPETEC; e, 

 

6.13. Deverá a empresa cumprir o disposto na legislação referente a Politica Nacional de Meio 

Ambiente, adotando, durante a vigência da Permissão de Uso, medidas e ações destinadas a evitar 

ou corrigir danos ao meio ambiente, biossegurança, segurança e medicina do trabalho que possam 

vir a ser causados por atividades realizadas pela empresa e apresentar autorizações essenciais ao 

seu funcionamento, bem como, as necessárias para a realização do projeto, se for o caso. 

 

7. PROCESSO SELETIVO 

 

7.1. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

7.1.1. As Empresas de Base Tecnológica interessadas neste Edital, deverão apresentar, em 

envelopes distintos e lacrados, os documentos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (envelope “A”) e 

de HABILITAÇÃO (envelope “B”), a partir da data e local indicado no item 7.2.1 deste Edital. 

 

7.1.2. Os referidos documentos deverão ser redigidos em papel timbrado da empresa interessada, 

formatado em A4, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com exceção de desenhos, projetos, 

plantas ou outros documentos que não possam ser apresentados no formato descrito. 

 

7.1.3. Os envelopes de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e HABILITAÇÃO deverão ser identificados 

da seguinte forma: 

 

ENVELOPE “A” - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

PROPONENTE: (nome da empresa interessada em instalar-se no Parque) 

SERGIPETEC – COMISSÃO JULGADORA 

EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS Nº 01/2016 
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ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO 

 

PROPONENTE: (nome da empresa interessada em instalar-se no Parque) 

SERGIPETEC – COMISSÃO JULGADORA 

EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS Nº 01/2016 

 

7.2. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

7.2.1. As empresas interessadas em participar deste Edital, deverão entregar os ENVELOPES “A” 

(QUALIFICAÇÃO TÉCNICA) e “B” (HABILITAÇÃO), na recepção do SERGIPETEC, situada à 

Av. José Conrado de Araújo, nº 731, Bloco B3, Pavimento Superior, Bairro Jardim Rosa Elze, no 

município de São Cristóvão/SE, CEP: 49.100-000 a partir do dia XX de XXXXX de 2018, nos 

horários de 8h às 12h e das 13h30m às 17h. 

 

7.2.2. A Comissão Julgadora analisará as propostas das proponentes, por ordem crescente de 

horário e data de recebimento pela OS SERGIPETEC. Quando ocorrer a ocupação total das salas 

disponibilizadas, não serão abertos os demais envelopes de outras proponentes interessadas, caso 

exista, sendo os mesmos mantidos sob a guarda da Comissão Gestora.  Caso haja desistência de 

alguma empresa serão abertos os envelopes sequencialmente por ordem crescente de horário e data 

de recebimento pela OS SERGIPETEC e assim sucessivamente. A partir da data em que todas as 

salas estiverem ocupadas, não serão aceitas outras propostas, a não ser em caso de surgimento de 

novas salas vagas. 

 

7.2.3. A empresa que optar pelo envio dos envelopes pelo correio, deverá valer-se de Aviso de 

Recebimento para fins de comprovação da entrega dos envelopes conforme citado no item 7.2 1, 

acima, sob pena de invalidação da inscrição.  

 

8. INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

8.1. Os documentos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ENVELOPE “A”) e de HABILITAÇÃO 

(ENVELOPE “B”) deverão conter 02 (duas) vias dos documentos, em originais ou cópias 

reprográficas autenticadas, com folha índice, o número da página que o documento está inserido, 

rubricadas e numeradas sequencialmente, com numeração exclusivamente numérica, com padrão 

Pág. X / Y (quantidade de páginas), da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número 

exato.  

 

8.2. Todos os documentos da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA emitidos e apresentados pela empresa 

interessada na participação deste Edital, deverão ser apresentados, também na forma de digitação 

eletrônica, em idioma português, perfeitamente legíveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em 

papel timbrado da própria empresa. 

  

8.3. As empresas estrangeiras que não funcionarem no país atenderão às exigências das cláusulas 

do presente Edital, mediante documentos equivalentes e aceitos pela Comissão Julgadora. 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 administrativa ou judicialmente. 

 

8.4. ENVELOPE “A” – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Documentos que integrarão a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
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a. CARTA DE INTENÇÃO: Emitir carta de intenção em instalar-se no Parque, conforme modelo 

constante no Anexo IV deste Edital; 

 

b. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA: Preencher todos os 

campos, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital; 

 

c.  PLANO DE NEGÓCIOS: Apresentar o Plano de negócios, conforme modelo sugerido no 

Anexo VI deste Edital; 

 

     8.5. HABILITAÇÃO (ENVELOPE B) 

 

Documentos que integrarão a HABILITAÇÃO 

 

NOTA 1: Os prazos de validade dos documentos apresentados na habilitação serão os neles 

inseridos. No caso de algum documento vir sem prazo de validade, somente serão considerados 

válidos os consultados nos últimos 30 (trinta) dias. 

 

NOTA 2: Caso algum documento esteja com o prazo de validade vencido, a Comissão poderá 

solicitar a proponente o fornecimento da documentação dentro do prazo de validade. 

 

8.5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a. RG e CPF do representante legal ou dos representantes legais, conforme o caso; 

b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

c. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

d. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações devidamente registrado; 

e. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

8.5.2. REGULARIDADE FISCAL 

 

a. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Quitação 

de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal e da Certidão Quanto à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

b. Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda Estadual da respectiva sede; 

c. Certidão Negativa de Débitos Municipais (ISS), emitida pela Fazenda Municipal da 

respectiva sede; 

d. Certidão Negativa de Débitos relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 

e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

8.5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA  

 

a.  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis na 

forma da lei, vedada sua substituição por balancetes provisórios; 
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b. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 

mediante a apresentação de “Balanço de Abertura” ou do último Balanço Patrimonial levantado, 

conforme o caso; 

 

c. Fica desobrigada do cumprimento de apresentação do Balanço Patrimonial a empresa que 

apresentar o documento emitido pela Receita Federal, comprovando sua opção pelo Simples, 

permanecendo neste caso a obrigação de apresentar a Declaração Anual Simples de Rendimento e 

Informações, em modelo simplificado aprovado pela Secretaria da Receita Federal; 

 

d. Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 

Cartório de distribuição da sede da licitante expedida nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a 

abertura da licitação. 

 

8.5.4. DECLARAÇÃO 

 

a. Declaração de inexistência de fato superveniente e de não emprego de mão de obra de 

menor, conforme modelo constante no Anexo VII deste edital.  

 

9. CRITÉRIO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. As propostas serão analisadas por uma Comissão Julgadora, nomeada pela Diretoria Executiva 

da OS SERGIPETEC, composta por no mínimo 03 (três) membros. O resultado será submetido à 

Diretoria Executiva para apreciação, aprovação e homologação. 

 

9.2. Os membros da Comissão Julgadora, irão se reunir, em até 10 (dez) dias após o recebimento 

dos envelopes, para análise dos documentos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e 

HABILITAÇÃO, que serão rubricados por todos os membros presentes, lavrando-se a competente 

ata.  

 

9.3. O julgamento e classificação das propostas são atos exclusivos da OS SERGIPETEC, que se 

reserva o direito de desclassificar as propostas em desacordo com este Edital. 

 

10. PROCEDIMENTO DA REUNIÃO  

 

1ª FASE 

 

10.1. Inicialmente, serão abertos os documentos contendo a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, por 

ordem crescente de horário e data de recebimento pela OS SERGIPETEC, cujos documentos serão 

rubricados por todos os membros da Comissão Julgadora, da OS SERGIPETEC. 

 

10.2. Em seguida, os membros da Comissão Julgadora analisarão o conteúdo de cada item do 

formulário constante do Anexo V – Enquadramento da empresa de base tecnológica e, utilizando 

metodologia e parâmetros técnicos pré-definidos, será quantificada a pontuação para cada uma das 

empresas, condição para classificação da proponente, na 1ª fase. 

 

10.3. Serão consideradas classificadas na 1ª fase, as empresas que obtiverem o total geral de 

pontos, no mínimo igual a 25 (vinte e cinco), condição esta, para que os membros da Comissão 

Julgadora possam dar prosseguimento à Fase da Análise – 2ª FASE. 
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10.4. As empresas que obtiverem pontuação inferior a 25 (vinte e cinco) pontos, serão consideradas 

desclassificadas, sendo-lhes devolvido, devidamente lacrado e rubricados, pelos membros da 

Comissão Julgadora o ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO. 

  

2ª FASE 

 

10.5. Dando prosseguimento ao processo, os membros da Comissão Julgadora analisarão o Plano 

de Negócios da proponente, de acordo com o Anexo VI, quantificando a pontuação.  

 

10.6. A pontuação total de cada ITEM será multiplicada pelo PESO correspondente e constante do 

quadro abaixo. Por fim, a PONTUAÇÃO TOTAL será a somatória obtida em cada item.  

 

QUADRO DE AVALIAÇÃO 

ITEM Pontuações 

Obtidas (A) 

          

Peso (B) 

   

Total de Pontos 

    (C) = (A x B) 

1. Enquadramento de Empresa de Base 

Tecnológica  

 1  

2. Avaliação do Plano de Negócios  5  

PONTUAÇÃO TOTAL (D) 

 

PONTUAÇÃO TOTAL (D) = Somatória de C                        

 

NOTAS:  

 

1. A pontuação máxima que pode ser obtida é 100 (cem) pontos. 

 

2. SERÃO DESCLASSIFICADAS as empresas que obtiverem na pontuação total no Quadro de 

Avaliação, menor que 50 (cinquenta) pontos.  

 

3ª FASE  

  

10.7. Em seguida os membros da Comissão Julgadora abrirão os envelopes contendo a 

documentação relativa à HABILITAÇÃO das empresas classificadas FASE 1 e 2 na mesma ordem 

ocorrida nas aberturas dos envelopes dos documentos contendo a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, 

competindo-lhes: 

 

a. Verificar se a documentação atende às exigências estabelecidas neste Edital; 

 

b. Rubricar as vias originais dos documentos. 

 

10.8. Serão consideradas as empresas classificadas, aquelas que atenderem as FASES 1, 2 e 3 deste 

Edital. Para ordenar a classificação das empresas, 1ª (primeira), 2ª (segunda), 3ª (terceira) colocada 

e assim sucessivamente, se dará pela ordem crescente das propostas recebidas pela OS 

SERGIPETEC, ou seja, considerando o horário e data de recebimento das empresas classificadas 

nas FASES 1,2 e 3. 
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11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO / RECURSOS 

 

11.1. O resultado final deste Edital com a relação das empresas selecionadas será publicado no 

Quadro de Avisos da OS SERGIPETEC e na página eletrônica: www.sergipetec.org.br.  

 

11.2. Da decisão publicada caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 

publicação do resultado final, devendo o mesmo ser protocolado e endereçado a Comissão 

Julgadora da OS SERGIPETEC, situada à Av. José Conrado de Araújo, nº 731, Bloco III, 

Pavimento Superior,  Bairro Jardim Rosa Elze, no município de São Cristóvão/SE, CEP: 49.100-

000. 

 

11.3. Não havendo recurso a OS SERGIPETEC convocará as empresas selecionadas para a escolha 

das salas e posterior assinatura do TOPU. 

 

12. CELEBRAÇÃO DO TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO 

 

12.1. A OS SERGIPETEC convocará para assinatura do Termo de Outorga de Permissão de Uso, 

conforme modelo constante do Anexo VIII deste Edital, as empresas por ordem crescente de 

classificação, de acordo com o resultado final da seleção, considerando a área solicitada, através do 

Anexo IV deste Edital, até completar a área total das salas vagas e disponibilizadas pela OS 

SERGIPETEC, conforme disposto no Anexo III. 

 

12.2. As empresas selecionadas serão convidadas para assinarem o Termo de Outorga de 

Permissão de Uso, no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação dos resultados 

classificatórios, caso não haja processo de recurso em andamento. 

 

12.3. Em caso de desistência por parte de alguma empresa selecionada, a OS SERGIPETEC poderá 

convocar a próxima que a sucede na classificação e assim sucessivamente.  

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. A participação neste Edital implicará, automaticamente, na aceitação integral e irretratável da 

empresa proponente quanto aos termos, conteúdos e anexos. 

 

13.2. Os casos omissos serão encaminhados pela Comissão Julgadora para decisão da Diretoria 

Executiva da OS SERGIPETEC. 

 

 

 

São Cristóvão, XX de XXXXXXXXX de 2018. 

 

 

Manoel Hora Batista 

Diretor-Presidente do SERGIPETEC 
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ANEXO I 

 

PLANTA BAIXA DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SERGIPE. 
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ANEXO II 

 

 

PLANTA BAIXA DE UM DOS BLOCOS – PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR 
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ANEXO III 

 

 

QUADRO DE OCUPAÇÃO DAS SALAS NO COMPLEXO PREDIAL 

 

 

 

• OS QUADROS ATUALIZADOS DE OCUPAÇÃO DAS SALAS, ESTÃO 

DIPSONIBILIZADOS  

 

 

NO SITE DO SERGIPETEC – wwwsergipetec.org.br    
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ANEXO IV 

 

 MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO 

 

 

............................,..... de ............. de 2018 

 A 

 

 COMISSÃO JULGADORA - SERGIPETEC  

 

 Ref.: EDITAL DE SELEÇÃO DE EMPRESAS Nº 01/2016 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente submetemos à apreciação de V.Sª. nossa intenção em instalar a empresa (nome da 

empresa), inscrita no CNPJ nº ...................., e por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr.(a) .............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................... e do                   

CPF nº ....................  DECLARAMOS que:  

 

a. Desejamos nos instalar em uma área com ...............m² ( ............. metros quadrados) de área. 

 

NOTA: A(s) área(s) escolhida(s) deve ser compatível(is) com as áreas das salas. 

 

b. Nossa área de atuação é:  

 

(     )  Biotecnologia;   (     ) Energias Renováveis  (     ) Meio Ambiente;  (     ) T.I.C                      

(      ) Outros.  Citar: __________________________________________ 

 

c. Concordamos plenamente com todas as condições estabelecidas no Edital Seleção de Empresas 

e seus anexos, ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade pelas informações prestadas, 

por quaisquer erros ou omissões que venham a serem verificados na elaboração da proposta; 

 

d. Se formos contemplados, instalaremos a empresa acima identificada no prazo de até 60 dias a 

partir da assinatura do Termo de Outorga de Permissão de Uso e nos comprometemos a 

desenvolver atividades produtivas no desenvolvimento tecnológico ou em melhorias produtos, 

processos ou serviços utilizando a aplicação sistemática de conhecimentos científicos e 

tecnológicos. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Nome e assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO V 
 

 

ENQUADRAMENTO DA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA 

 

 

1. DESCREVA DE FORMA CLARA, OBJETIVA E RESUMIDA PONTUAÇÃO 

1.1. Que tipo de negócio pretende estabelecer? 0 - 5 

  

1.2. Que tipo de produto ou serviço pretende oferecer? 0 - 5 

  

1.3. Descreva a tecnologia empregada. 0 - 5 

  

1.4. Qual o estágio atual de desenvolvimento (teórico, protótipo, projeto piloto ou 

está completo)? 

0 - 5 

 

1.5. Explique a função /aplicação do produto /serviço. 0 - 5 

  

1.6. Explique se o produto/serviço fornece uma solução tecnicamente inovadora. 

 

 inovadora. 

0 - 5 

 

 

1.7 . Possui registro de direito de propriedade intelectual? Caso afirmativo, 

descreva-o e cite o número do registro da patente no INPI. 

0 - 5 

 

1.8. Existem normas técnicas, legislações específicas que o regulamentem? Caso 

afirmativo, cite-as e relate se a empresa atende a esses requisitos. 

0 - 5 

 

 

1.9. Por que considera o seu produto ou serviço inovador? 0 - 5 

 

1.10. Faça um histórico das principais atividades inovadoras desenvolvidas pela sua 

empresa, ressaltando se possui alguma parceria com instituições de C & T? 

 

0 - 5 

TOTAL GERAL DE PONTOS  

 

NOTA: TOTAL MÁXIMO DE PONTOS = 50 Pontos 
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ANEXO VI 

 

 

ITEM 2 . PLANO DE NEGÓCIOS Pontuação 

 2.1. Avaliação do Plano de Negócios 0 - 10 

 TOTAL GERAL DE PONTOS  

 

 

MODELO SUGERIDO DO PLANO DE NEGÓCIOS 

 

A estrutura do Plano de negócios a ser apresentado deverá conter: 

 

1. CAPA: deverá conter a razão social, nome de fantasia, endereço completo, telefone e 

logotipo da empresa, além dos  nomes, cargos, endereços e telefones dos proprietários da 

empresa, mês e ano em que o plano foi elaborado e nome de quem elaborou. 

 

2. SUMÁRIO: deverá conter o título de cada seção do Plano de Negócios e a página 

respectiva onde se encontra. 

 

3. SUMÁRIO EXECUTIVO: deverá conter uma síntese das principais informações que 

constam em seu Plano de Negócios.  

 

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO NEGÓCIO: deverá definir os rumos da empresa, 

“visão”, “missão”, análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças) e interno (forças e 

fraquezas), análise da situação atual (matriz SWOT), metas e objetivos, formação da estratégia, etc 

 

5. DESCRIÇÃO DA EMPRESA: deverá descrever a empresa (nome, localização, tipo de empresa e 

enquadramento), seu histórico (quando e porque foi criada, descrição do negócio/segmento, o que 

planeja para o futuro) , estrutura organizacional, quadro de colaboradores gerenciais, equipe 

administrativa, técnica e de desenvolvimento – graduação, mestrado, doutorado), possui certificação da 

ISO, crescimento/faturamento dos últimos anos, parcerias institucionais, etc. 

 

6. PRODUTOS E SERVIÇOS: deverá descrever quais são os produtos e serviços ofertados, como 

desenvolveu e como são produzidos, ciclo de vida, fatores tecnológicos envolvidos,  benefícios 

características  do produto/serviço, pesquisa e desenvolvimento, critérios de seleção dos produtos, 

produção e distribuição, custos, embalagens e transporte, serviços pós – venda, principais clientes 

atuais, se detém marca e/ ou patente de algum produto etc. 

 

7. ANÁLISE DE MERCADO: deverá mostrar através de pesquisas de mercado: análise da 

indústria/setor, descrição do segmento do mercado e características do consumidor, análise de swot do 

produto/serviço, análise da concorrência (produto ou serviço, preço, praça, promoção, participação de 

mercado, principais concorrentes), riscos de negócio etc. 

 

8. PLANO DE MARKETING: deverá mostrar a estratégia de marketing como ( pretende vender seu 

produto/serviço e conquistar seus clientes, manter o interesse dos mesmos e aumentar a demanda, 

abordando os métodos de comercialização), produto (diferenciais do produto/serviço para o cliente), 

política de preços, praça/canais de distribuição, propaganda, promoção, projeção de vendas,etc. 

 

9. PLANO FINANCEIRO: deverá apresentar em números todas as ações planejadas da empresa  

através de projeções futuras (quanto precisa de capital, quando e com que produto) para o sucesso do 
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negócio,  contendo itens como, balanço patrimonial, demonstração de resultados, fluxo de caixa com 

horizonte de 3 anos, ponto de equilíbrio, índices financeiros (liquidez, atividade, endividamento e 

lucratividade), técnicas de análise de investimentos (retorno contábil sobre o investimento, prazo de 

payback), técnica do fluxo de caixa (valor presente liquido, taxa interna de retorno), roteiro para o plano 

financeiro (orçamento dos itens do ativo, orçamento dos itens do passivo,  orçamentos de vendas, 

orçamento das despesas administrativas, orçamento de salários e comissões de funcionários, orçamento 

de comercialização, diversos, orçamento dos itens do ativo e passivo, balanço orçado, fluxo de caixa), 

etc 

 

10. ANEXOS: deverá conter todas as informações que julgar relevantes para o melhor entendimento do  

Plano de Negócios, tais como, curriculum vitae dos sócios da empresa, fotos de produtos, plantas de 

localização, roteiro e resultados completos das pesquisas de mercado realizada, material de divulgação 

de seu negócio, folders, catálogos, estatutos, contrato social da empresa, planilhas financeiras 

detalhadas etc. 

 

NOTA: O Sebrae dispõe de um software de Plano de Negócios que poderá ser baixado gratuitamente 

através do site www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/software/software-

plano-de-negocio-30 , que poderá ser utilizado pela proponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/software/software-plano-de-negocio-30
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ANEXO  VII 

 

 

 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE NÃO EMPREGO 

DE MÃO DE OBRA DE MENOR 

 

 

 

(nome empresarial da proponente), inscrita no CNPJ N.º: _____________,com sede na                                                       

(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) (nome completo) infra-

assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _______________e do CPF nº _________________, 

para os fins de habilitação no Edital Seleção de Empresas nº 01/2016, DECLARA expressamente que: 

 

a. Até a presente data inexistem fatos supervenientes à emissão das certidões apresentadas,  

impeditivos para sua habilitação no presente certame, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação; 

 

b. Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (se for o 

caso). 
 

  

_____________, _________ de _______________ de 2018. 

 

 

 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VIII 

 

 

TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO Nº  XX/2018 

 

 

TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO 

QUE ENTRE SI FIRMAM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO – SERGIPETEC 

E A XXXXXXXXXXXXXXX. 

 

 

Pelo presente instrumento particular, a Organização Social SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO – 

SERGIPETEC, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de 

associação e qualificada nos termos do Decreto Estadual nº 22.940, de  23 de setembro de 2004, da Lei 

Estadual nº 5.217, de 15 de dezembro de 2003, e da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, 

inscrita no CNPJ sob nº 06.938.508/0001-11, com sede à Avenida Av. José Conrado de Araújo, nº 731, 

bloco 03, 1º andar, Bairro Rosa Elze, São Cristóvão/SE,  CEP: 49.100-000 representada neste ato por 

seu Diretor-Presidente …................................., (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito do 

CPF nº …............…............ e portador da Cédula de Identidade nº .................., residente e domiciliado 

em …..................., doravante denominada simplesmente PERMITENTE, e a ...................................... 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº ............................., com sede na (endereço 

completo), Bairro ....................., CEP ................., doravante denominada PERMISSIONÁRIA, neste 

ato representada por seu Sócio Administrador ......................, (nacionalidade), (estado civil), portador da 

Cédula de Identidade nº .................., inscrito no CPF sob o nº ....................., residente e domiciliado 

(endereço completo), reuniram-se para firmar o presente Termo de Outorga de Permissão de Uso, em 

obediência à legislação em vigor e às cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a permissão de uso de um espaço para a 

PERMISSIONÁRIA, medindo ….......m² (....................................), localizado no Bloco......., sala 

nº..................do Prédio Principal do SERGIPETEC, localizado na Av. José Conrado de Araújo, nº 731, 

Bairro Rosa Elze, São Cristóvão/SE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DESTINAÇÃO 

 

2.1. O espaço objeto da presente permissão onerosa terá seu uso destinado exclusivamente a fomentar 

atividades produtivas no desenvolvimento ou melhorias significativas de novos produtos, processos ou 

serviços, utilizando a aplicação sistêmica de conhecimento científico e tecnológico.  

 

Subcláusula Primeira - A PERMISSIONÁRIA não poderá dar outra destinação diferente da prevista 

no caput desta Cláusula, emprestá-lo ou sublocá-lo, no todo ou em parte, ceder ou transferir a presente 

permissão, admitir terceiros a exercer, conjunta ou separadamente a mesma ou outra atividade, 

promover qualquer alteração no citado imóvel visando atingir ou modificar a sua parte física, sem 

prévia e expressa autorização da PERMITENTE, que poderá recusar o consentimento, a seu exclusivo 

critério. 
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Subcláusula Segunda – Para todos os fins, consideram-se parte integrante deste Termo de Outorga de 

Permissão de Uso, independente de transcrição, o Ato Convocatório do Edital de Fluxo Contínuo de 

Seleção de Empresas nº 01/2018, bem como  o Formulário de Enquadramento da Empresa de Base 

Tecnológica e o Plano de Negócios apresentado pela empresa proponente, aqui qualificada como 

PERMISSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1. Pela ocupação da área objeto da permissão de uso, o valor por metro quadrado é de R$ 47,00 

(Quarenta e sete reais). 

 

3.1.1. Como forma de incentivo a OS SERGIPETEC concederá os seguintes descontos por ano, 

devidamente aprovados pelo Conselho de Administração da OS SERGIPETEC, e constante da Ata da 

42ª Reunião Ordinária em 21 de fevereiro de 2018 e descrito abaixo: 

 

a) As empresas que assinarem o Termo de Outorga de Permissão de Uso – TOPU, conforme minuta 

constante do Anexo VIII, em 2018 terão os seguintes descontos: 

 

• 50% (cinquenta por cento) até o dia 31 de dezembro de 2018; 

• 30 % (trinta por cento) para o período de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019; 

• 10% (dez por cento) para o período de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020; 

• A partir de  1º de janeiro de 2021 não será concedido desconto. 

 

b) As empresas que assinarem o Termo de Outorga de Permissão de Uso – TOPU, conforme minuta 

constante do Anexo VIII, em 2019 terão os seguintes descontos: 

 

• 30 % (trinta por cento) para o período de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019; 

• 10% (dez por cento) para o período de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020; 

A partir de  1º de janeiro de 2021 não será concedido desconto. 

 

c) As empresas que assinarem o Termo de Outorga de Permissão de Uso – TOPU, conforme minuta 

constante do Anexo VIII, em 2020 terão o seguinte desconto: 

 

• 10% (dez por cento) para o período de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020; 

• A partir de 1º de janeiro de 2021 não será concedido desconto. 

 

3.1.2. Os valores com desconto serão reajustados anualmente pela variação acumulada positiva do 

INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou outro índice oficial que venha a substituí-lo. 

 

3.1.3. Em 1º de janeiro de 2021 o valor a ser cobrado será de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) sendo 

reajustado anualmente pela variação acumulada positiva do INPC – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.  

 

3.1.4. Nestes valores estão inclusos os custos relativos às áreas de uso comum tais como: vigilância, 

recepção geral na guarita, controle de entrada e saída de pessoal, manutenção predial, limpeza da área 

comum, jardinagem, sistema de segurança, manutenção da iluminação externa, manutenção da estação 

de tratamento de esgoto, reservatórios e rede hidráulica de água, que serão administrados pela OS 

SERGIPETEC. 
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Subcláusula Primeira – a PERMISSIONÁRIA obriga-se a pagar mensalmente à PERMITENTE, 

através de boleto bancário e até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, a quantia mensal 

equivalente a R$ XX ( XX   ) correspondente ao metro quadrado pela Permissão de Uso do espaço 

disponibilizado, conforme Subcláusula Primeira. 

 

Subcláusula Segunda – Além do valor fixado no caput desta Cláusula, a PERMISSIONÁRIA arcará 

ainda com as despesas de IPTU (se vier a ocorrer), outros encargos incidentes sobre o imóvel dado em 

permissão e sobre os serviços por ela desenvolvidos. 

 

Subcláusula Terceira  - Será de inteira responsabilidade da PERMISSIONÁRIA o pagamento 

correspondente aos encargos provenientes de telecomunicações (telefonia e internet) e energia, bem 

como quaisquer outros serviços que venham a ser por ela demandados de forma individualizada. 

 

Subcláusula Quarta – No caso de impontualidade no pagamento de qualquer das obrigações 

estipuladas nestas Cláusulas, a PERMISSIONÁRIA pagará o valor inadimplido corrigido 

monetariamente, juros de mora de 0,03% (zero vírgula zero três por cento) ao dia e multa de 5% (cinco 

por cento). 

 

Subcláusula Quinta - Em caso de inadimplemento superior a 03 (três) meses, a PERMITENTE 

poderá rescindir o presente instrumento, mediante aviso prévio com 30 ( trinta) dias de antecedência, 

sujeitando-se a PERMISSIONÁRIA, além dos encargos acima pactuados, à cobrança executiva da 

dívida acrescida da multa de 20% (vinte por cento). 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO 

 

4.1. O presente Termo de Outorga de Permissão de Uso terá início a partir da data da sua assinatura e 

vigerá até por 24 meses, sendo renovado automaticamente por mais 24 (vinte e quatro) meses, caso 

não haja manifestação expressa em contrário. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 

 

5.1. Os valores da Cláusula Terceira têm como referência data da assinatura do contrato e serão 

reajustados anualmente, por ocasião da renovação do Temo de Outorga e Permissão de Uso, pela 

variação anual acumulada positiva do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou outro índice 

oficial que venha a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA OBRIGAÇÃO GERAL DA PERMITENTE 

 

6.1. Obriga-se a PERMITENTE a disponibilizar à PERMISSIONÁRIA o espaço descrito na Cláusula 

Primeira, sem divisórias internas, contendo 01 (um) quadro de energia condicionados ao perfeito 

suprimento de energia elétrica contratada pela PERMISSIONÁRIA à concessionária do serviço 

público, mais 01 (um) ponto destinado à telefonia e (01) um ponto destinado ao acesso à rede lógica e à 

internet, com serviços a serem contratados pela PERMISSIONÁRIA, além de 01(um) aparelho de ar 

condicionado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA PERMISSIONÁRIA 

 

7.1. Sem prejuízo das obrigações já assumidas, obriga-se a PERMISSIONÁRIA : 

 



 

 

Pág. 22 /26 

a. Respeitar, cumprir e fazer cumprir o disposto neste Termo e na legislação pertinente; 

b. Arcar com o pagamento decorrente da utilização do espaço, conforme estabelecido na Cláusula 

Terceira; 

c. Devolver o imóvel em perfeitas condições de uso ao término da Permissão ou na rescisão antecipada, 

sendo-lhe permitida a retirada, apenas dos bens e pertences móveis, revertendo para a PERMITENTE 

quaisquer benefícios porventura executados durante a vigência desta avença; 

d. Não paralisar as atividades descritas na Cláusula Segunda, salvo por motivo de força maior, devendo 

esta interrupção ser comunicada, por meio formal, imediatamente à PERMITENTE; 

e. Exercer suas atividades em horário comercial, de segunda a sexta-feira, sendo facultado exercê-las 

também fora deste horário, inclusive aos sábados, domingos e feriados, mediante prévia solicitação 

expressa e autorização formal da PERMITENTE; 

f. Fornecer à PERMITENTE, mensalmente o número de empregos gerados e semestralmente, ou 

sempre que for solicitado dados gerais sobre o desempenho de seus programas, projetos e/ou atividades, 

destinados ao acompanhamento das metas e indicadores do Parque; 

g. Obedecer às normas de funcionamento do espaço do SERGIPETEC, ora em vigor ou que vierem a 

vigorar; 

h. Comunicar imediatamente e por escrito à PERMITENTE qualquer alteração no layout do espaço 

objeto da presente Permissão de Uso, bem como qualquer irregularidade que venha a ocorrer no imóvel 

durante o período objeto deste Termo de Outorga;  

i. Efetuar, às suas expensas, a manutenção, conservação e limpeza do objeto dado em permissão; 

j. Manter, durante a vigência da Permissão de Uso, todas as condições de regularidade, conforme 

Cláusula Nona; 

k. Arcar com as despesas inerentes à sua própria instalação no Parque, bem como a adequação do 

espaço às suas necessidades específicas em um prazo máximo de 60 dias após a assinatura deste Termo 

de Outorga de Permissão de Uso, cujo layout e projeto de instalação deverá ser aprovado pela 

PERMITNTE; 

l. As adequações somente poderão ser executadas após comunicado por escrito e autorização também 

por escrito da administração da PERMITENTE, comunicando a data prevista de início e término de 

acordo com o layout aprovado, sendo de responsabilidade do PERMISSIONARIO a regularização junto 

aos órgãos competentes (Prefeitura, se for o caso, e Corpo de Bombeiros).  

m. Quando de sua instalação e durante a realização de suas atividades, deverá respeitar as regras 

internas de administração da PERMITENTE;   

n. Também é de responsabilidade da PERMISSIONÁRIA a manutenção do ambiente locado, tais como, 

pagamento individualizado com a energia elétrica aferidos por medidores individuais, manutenção da 

rede elétrica, como por exemplo, substituição de luminárias, reatores, manutenção do ar-condicionado, 

disponibilizado pela PERMITENTE e outros internamente ao seu ambiente de trabalho, seguindo os 

padrões definidos pela PERMITENTE; 

o. Assumir toda responsabilidade advinda de obrigações cíveis, penais, trabalhistas, ambientais ou 

qualquer outra que possam vir a ocorrer durante a execução das atividades da empresa no Parque, 

isentando a PERMITENTE de qualquer culpa ou dano; e, 

p. Os seus funcionários, quando ausentes de suas unidades autônomas, deverão manter suas salas 

fechadas e em nenhuma hipótese a PERMITENTE será responsabilizado por furto, ou outras 

ocorrências que possam surgir. 

 

Subcláusula Primeira – As despesas com a instalação ou manutenção de quaisquer equipamentos de 

uso exclusivo da PERMISSIONÁRIA correrão às suas expensas, devendo ser contratada empresa 

especializada para suas execuções, comunicando previamente à PERMITENTE, para liberação das 

chaves dos quadros de distribuição telefônico e elétrico, devendo ser designado empregado da 

PERMISSIONÁRIA para o acompanhamento dos serviços, sem prejuízo da responsabilidade por 

eventuais danos que vierem a ser causados. 
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Subcláusula Segunda - O descumprimento de quaisquer das obrigações aqui exaradas ensejará a 

revogação da Permissão de Uso, independentemente de notificação ou interpelação de qualquer 

natureza. 

 

Subcláusula Terceira - Findo ou rescindido, por qualquer motivo, o presente Termo, a 

PERMISSIONÁRIA deverá devolver à PERMITENTE o imóvel objeto da presente permissão em 

perfeito estado de conservação, sob pena de reparação às suas custas, independente das condições 

físicas e de funcionamento atestadas no Documento de Vistoria, bem como fica obrigada, durante a 

vigência da permissão, a fazer os reparos necessários de modo a manter o imóvel em perfeitas 

condições de uso, ressarcindo à PERMITENTE os valores efetivamente gastos nos reparos não 

realizados. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS BENFEITORIAS 

 

8.1. Todas e quaisquer benfeitorias só poderão ser executadas com a autorização expressa, por escrito, 

da PERMITENTE e, uma vez realizadas, sejam necessárias, úteis, voluptuárias ou acessórias, 

incorporar-se-ão ao imóvel, não cabendo à PERMISSIONÁRIA o direito de retenção, seja a que título 

for, obrigando-se a removê-las quando finda a locação, se isso for de interesse da PERMITENTE, 

renunciando ainda ao direito de cobrar as despesas eventualmente realizadas com o uso e gozo do 

objeto dado em permissão. 

 

CLÁUSULA NONA: DOS TRIBUTOS E DOS DEMAIS ENCARGOS 

 

9.1. No ato de assinatura do presente Termo de Outorga de Permissão de Uso ou no caso de renovação, 

a PERMISSIONÁRIA deverá apresentar o Contrato Social e suas alterações (se houver), carteira de 

identidade e CPF do representante legal,  Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ, 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e a Dívida Ativa da União, 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos às Contribuições Previdenciárias e as de 

Terceiros, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Falência, Concordata, 

Recuperação Judicial e Extrajudicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 

 

10.1. Sem prejuízo das hipóteses já consagradas, esta Permissão de Uso poderá ser rescindida ou 

alterada por mútuo acordo dos contratantes, ou pela PERMITENTE, nos casos a seguir relacionados: 

 

a. Funcionamento da instituição com menos de 50% (cinquenta por cento) da capacidade prevista; 

b. Paralisação injustificada por mais de 60 (sessenta) dias das atividades a que se destina o objeto desta 

Permissão de Uso; e 

c. Utilização do espaço dado em Permissão para fins diversos dos previstos na Cláusula Segunda, 

cabendo à PERMISSIONÁRIA o ônus da satisfação dos danos que venham a ocorrer em virtude do 

desvio de finalidade. 

 

Subcláusula Primeira – Na hipótese da PERMISSIONÁRIA desejar rescindir a presente Permissão 

de Uso, deverá comunicar expressamente à PERMITENTE o seu intuito, no prazo mínimo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira. 
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Subcláusula Segunda – A rescisão somente se processará após a integral quitação das obrigações 

estipuladas na Cláusula Terceira e suas Subcláusulas e realização de vistoria pela PERMITENTE, do 

espaço físico constante da Cláusula Primeira. 

 

Subcláusula Quarta - No caso de desistência da exploração do bem, de não renovação do presente 

Termo ou sua retomada por falta de pagamento, obriga-se a PERMISSIONÁRIA a devolver o espaço 

à PERMITENTE, em perfeito estado de conservação e habitabilidade, sem qualquer deterioração que 

seja, indenizando a PERMITENTE por quaisquer danos porventura existentes. 

 

Subcláusula Quinta – Na hipótese da PERMITENTE desejar rescindir imotivadamente o contrato antes 

de findo prazo de permanência mínima de 2 (dois) anos, não se aplicando em caso de renovação, ficará 

sujeita a indenizar a PERMISSIONÁRIA de forma proporcional e mediante comprovação minuciosa 

dos investimentos em infraestrutura e não passíveis de serem retirados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES 

 

11.1. O descumprimento pelas partes de quaisquer das obrigações previstas neste Instrumento, 

autorizará a sua rescisão pela parte prejudicada, independente de avisos, notificações ou interpelações 

judiciais ou extrajudiciais, respondendo a parte infratora, nesta hipótese, pelos danos e prejuízos que 

vierem a ser causados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA NOVAÇÃO 

 

12.1. A tolerância das partes no que concerne ao inadimplemento das obrigações ora ajustadas, não 

implica em renúncia, perdão, novação ou alteração do pactuado neste Instrumento, configurando-se tão 

somente ato de mera liberalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA VISTORIA 

 

13.1. O documento de vistoria do imóvel e o recibo de entrega das chaves, desde que assinados pelas 

partes, integram o presente Termo de Outorga e Permissão de Uso como se aqui estivessem transcritos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 

 

14.1. As partes elegem o foro da cidade de São Cristóvão/SE, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas ou questões que possam advir da execução deste Termo. 

E, assim, por se acharem justos e acordados, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, impressas de um único lado e na presença das testemunhas abaixo: 

 

 

São Cristóvão/SE, xx de xxxxxxxxxxx de 201x. 

 

 

PELA PERMITENTE PELA PERMISSIONÁRIA 

 

 

 

 Diretor-Presidente  EMPRESA 
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TESTEMUNHAS  

  

Nome:  Nome:  

CPF nº:  CPF nº: 

 


	EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS Nº 01/2018
	O edital encontra-se disponível para download no site: www.sergipetec.org.br.
	Anexo I - Planta baixa do Parque Tecnológico de Sergipe.
	Anexo II - Planta baixa de um dos blocos – pavimento térreo e superior
	Anexo IV - Modelo da carta de intenção da empresa proponente.
	Anexo V – Enquadramento da empresa de base tecnológica.
	Anexo VI – Modelo sugerido de plano de negócios.
	Anexo VIII - Termo de Outorga de Permissão de Uso - TOPU
	ENVELOPE “A” - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
	SERGIPETEC – COMISSÃO JULGADORA
	EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS Nº 01/2016
	ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO
	SERGIPETEC – COMISSÃO JULGADORA
	EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS Nº 01/2016
	Documentos que integrarão a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
	a. CARTA DE INTENÇÃO: Emitir carta de intenção em instalar-se no Parque, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital;
	b. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA: Preencher todos os campos, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital;
	c.  PLANO DE NEGÓCIOS: Apresentar o Plano de negócios, conforme modelo sugerido no Anexo VI deste Edital;
	Documentos que integrarão a HABILITAÇÃO
	NOTAS:
	São Cristóvão, XX de XXXXXXXXX de 2018.
	Manoel Hora Batista
	ANEXO I
	PLANTA BAIXA DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SERGIPE.
	ANEXO II
	PLANTA BAIXA DE UM DOS BLOCOS – PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR
	ANEXO III
	QUADRO DE OCUPAÇÃO DAS SALAS NO COMPLEXO PREDIAL
	NO SITE DO SERGIPETEC – wwwsergipetec.org.br
	ANEXO IV
	MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO

	A
	COMISSÃO JULGADORA - SERGIPETEC
	Ref.: EDITAL DE SELEÇÃO DE EMPRESAS Nº 01/2016
	Prezados Senhores,
	NOTA: A(s) área(s) escolhida(s) deve ser compatível(is) com as áreas das salas.
	Atenciosamente,
	Nome e assinatura do Responsável Legal
	ANEXO V

	ENQUADRAMENTO DA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA
	NOTA: TOTAL MÁXIMO DE PONTOS = 50 Pontos
	ANEXO VI
	MODELO SUGERIDO DO PLANO DE NEGÓCIOS
	ANEXO  VII
	ANEXO VIII
	TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO Nº  XX/2018
	CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
	CLÁUSULA SEGUNDA: DA DESTINAÇÃO
	CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
	CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO
	CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
	CLÁUSULA SEXTA: DA OBRIGAÇÃO GERAL DA PERMITENTE
	CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA PERMISSIONÁRIA
	CLÁUSULA OITAVA: DAS BENFEITORIAS
	CLÁUSULA NONA: DOS TRIBUTOS E DOS DEMAIS ENCARGOS
	CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO
	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES
	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA NOVAÇÃO
	CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA VISTORIA
	CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
	São Cristóvão/SE, xx de xxxxxxxxxxx de 201x.

