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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA UFG/PRPI/PARQUE n° 001/2019 – Seleção de 

propostas para a instalação de empresas no Parque Tecnológico Samambaia e celebração de aliança 

estratégica para a inovação tecnológica com a Universidade Federal de Goiás 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS inscrita no CNPJ nº 01.567.601/0001-43, com sede na Av. 

Esperança, s/n, Prédio da Reitoria, Campus Samambaia, Goiânia-GO, CEP 74.690-900, neste ato representada 

por seu Reitor Professor Edward Madureira Brasil, doravante denominada UFG, com a interveniência da 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, inscrita no CNPJ n.º 00.799.205/0001-89, entidade com 

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Universidade Federal de Goiás – 

UFG, constituída nos termos da escritura pública de 02 de junho de 1981, lavrada no Cartório do Primeiro 

Ofício de Notas da Comarca de Goiânia, no livro n. º 730, fls. 150/157, com sede na Av. Esperança, n.º 1533, 

Quadra Área, Lt. Área, Centro de Convivência, Campus Samambaia – UFG, Goiânia-GO, CEP 74.690-912, 

neste ato representada por seu Diretor Executivo PROF. DR. ORLANDO AFONSO VALLE DO 

AMARAL, brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº. 1.805.516 – SSP/GO e CPF nº. 

102.388.401-15, residente e domiciliado em Goiânia – GO, doravante denominada FUNAPE, considerando 

o disposto: 

a) na Lei de Inovação (Lei Nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004); 

b) no Marco Legal da Ciência Tecnologia e Inovação (Lei Nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016) e no 

Decreto que a regulamenta (Decreto Nº 9.283 de 07 de fevereiro de 2018); 

c) na Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1996, em seu Art. 24, inciso XXXI; 

d) na Resolução CONSUNI Nº 06/2011 que disciplina a relação entre a UFG  e as Fundações de Apoio 

à UFG; 

e) na Resolução CONSUNI Nº 27/2017 que cria o Parque Tecnológico Samambaia, estabelece sua 

finalidade e dá outras providências; 

f) na Resolução CONSUNI N° 11/2018 que institui a Política de Inovação da UFG; 

g) e no Contrato Nº 096/2018 em que a UFG contrata a FUNAPE para a gestão do projeto PI02602-2018 

– Implantação do Parque Tecnológico Samambaia - UFG, que corresponde à gestão administrativa e 

financeira do Parque Tecnológico Samambaia; 

torna pública a seleção de propostas visando a instalação de empresas de base tecnológica no PARQUE 

TECNOLÓGICO SAMAMBAIA, doravante denominado PARQUE, por meio de cessão de uso onerosa, com 

a celebração de termo de aliança estratégica voltada à colaboração científica e em inovação tecnológica, nos 

termos estabelecidos nesse edital de chamada pública e nos seus anexos. 

1. OBJETIVO 

1.1.  O presente edital de chamada pública visa selecionar propostas de empresas de base tecnológica, 

dispostas à estabelecer uma aliança estratégica com a UFG e ocupar espaço físico dentro do PARQUE 

por meio de cessão de uso onerosa. 

2. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 
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2.1.  A candidatura à presente chamada pública requer das empresas interessadas o atendimento aos 

seguintes requisitos técnicos: 

a. Ser legalmente constituída como pessoa jurídica; 

b. Ser empresa de base tecnológica, comprovando possuir, em seus processos produtivos, o 

envolvimento em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica;  

c. Demonstrar interesse na colaboração científica e no desenvolvimento de inovação tecnológica, por 

meio do estabelecimento de aliança estratégica com a UFG; 

d. Aceitar as condições físicas e de funcionamento do espaço disponível para cessão de uso no 

PARQUE; 

e. Estar comprometida com a adoção de práticas ambientalmente sustentáveis no desenvolvimento 

de suas atividades produtivas e de pesquisa. 

f. Apresentar regularidade fiscal e trabalhista. 

3. DA ALIANÇA ESTRATÉGICA E DA CESSÃO DE USO 

3.1. A aliança estratégica, objeto da presente chamada pública, é um instrumento formal a ser firmado 

entre a UFG e as empresas, como requisito prévio ao estabelecimento do contrato de cessão de uso 

onerosa. 

3.2. A aliança estratégica objetiva estabelecer os pressupostos para a colaboração técnico-científica entre 

a UFG e as empresas residentes no PARQUE, visando a geração de produtos, processos e serviços 

inovadores, a transferência e a difusão de tecnologia. 

3.3. A cessão de uso de área no PARQUE será realizada mediante contrato de cessão de uso onerosa, por 

tempo determinado, a ser celebrado entre a UFG e as empresas, com interveniência da FUNAPE. 

4. DA CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE USO ONEROSA 

4.1.  O contrato de cessão de uso onerosa terá vigência de 5 (cinco) anos, podendo a cessão de uso ser 

renovada, havendo interesse das partes, por meio de nova contratação. 

4.2.  Durante a vigência do contrato de cessão de uso onerosa de área do PARQUE caberá ao cessionário 

pagamento mensal do custo pela ocupação da área cedida e de taxa de serviços.  

4.3.  O custo mensal pela cessão de uso será de R$ 30,88 (trinta reais e oitenta e oito centavos) por metro 

quadrado (m2), sujeito a reajustes anuais automáticos, tendo por base o Índice Geral de Preços do 

Mercado (IGP-M) e, na sua ausência, de outro índice que o substitua. 

4.4.  O valor da taxa de serviços será estabelecido pela diretoria do PARQUE em comum acordo com os 

cessionários. 

4.5.  É de responsabilidade exclusiva da empresa os custos com sua instalação no PARQUE, sendo que 

qualquer alteração estrutural no espaço cedido requer autorização prévia da diretoria do PARQUE. 

4.6.  Os cessionários estão sujeitos às normas de convivência, uso e funcionamento dos ambientes 

compartilhados do PARQUE. 

5. DOS ESPAÇOS FÍSICOS DISPONÍVEIS E DA VISTORIA TÉCNICA 
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5.1. Os espaços físicos disponíveis para cessão de uso nesta chamada pública são as salas de 11 a 14 do 

pavimento térreo do edifício Agência UFG de Inovação (conforme anexo I), cujas dimensões são: 

Espaços Dimensões  

Sala 11 6,67m x 6,40m = 42,74 m2 

Sala 12 4,57m x 6,40m = 29,29 m2 

Sala 13 6,68m x 6,34m = 42,40 m2 

Sala 14 4,57m x 6,34m = 28,98 m2 

5.2. A Agência UFG de Inovação está situada à Rodovia R2, n.º 3.061, Parque Tecnológico Samambaia, 

Campus Samambaia – UFG, CEP 74.690-631, Goiânia-GO, Brasil. 

5.3. Aos candidatos a esta chamada pública será facultada vistoria técnica aos espaços disponíveis, 

mediante agendamento pelo e-mail parquesamambaia@ufg.br. As visitas deverão ser realizadas de 

segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 12h ou das 14h às 17h, apenas durante o período de 

inscrições definido no cronograma deste edital. 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. A inscrição à presente chamada pública será realizada presencialmente junto à recepção da Agência 

UFG de Inovação acompanhada de cópias legíveis dos seguintes documentos: 

a) Formulário de Apresentação de Proposta Técnica (anexo II), devidamente preenchido e 

assinado; 

b) Documentação para habilitação jurídica, fiscal e trabalhista (item 7.1); 

6.2. As inscrições serão realizadas em dias úteis durante o período definido no cronograma deste edital, 

das 8h às 12h e das 14h às 17h, horário oficial de Brasília-DF. 

6.3. No ato da inscrição será realizada a conferência da documentação definida no item 6.1 e emitido recibo 

de confirmação oficial de inscrição. 

7. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA 

7.1. A candidatura à presente chamada pública requer das empresas interessadas a demonstração de 

habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, mediante a apresentação de cópias da seguinte documentação: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

c) Ato Constitutivo, Estatuto e Contrato Social em vigor e suas alterações posteriores, dependendo 

da natureza jurídica da organização interessada, devidamente registrados nos órgãos competentes; 

d) Carteira de Identidade - CI, Cadastro de Pessoa Física - CPF e ata de eleição/indicação e posse no 

cargo do representante legal. No caso de procurador, além de CI e CPF será requerida a 

procuração. 

e) Declaração de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, 

devidamente assinada pelo representante legal. 

mailto:parquesamambaia@ufg.br
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f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

do país e, se for o caso, ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

g) Certidão Negativa de Débitos (ou Certidão positiva com efeitos de Negativa) relativos a créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

h) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, junto ao Tribunal Superior do Trabalho; 

j) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS (Pessoa Jurídica e Representante 

Legal) 

k) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - CNJ (Pessoa 

Jurídica e Representante Legal) 

l) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU (Pessoa Jurídica e 

Representante Legal) 

m) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do empreendimento candidato; 

8. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

8.1. Serão homologadas as inscrições recebidas durante o período correspondente previsto no cronograma 

deste edital e que tenham cumprido integralmente o disposto no item 6 deste edital. 

8.2. A lista das inscrições homologadas será publicada no sitio eletrônico www.parquesamambaia.ufg.br. 

8.3. Eventuais recursos quanto à homologação das inscrições deverão ser protocolizados na sede do 

PARQUE em até 48 horas após a publicação da lista de inscrições homologadas. 

9. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROPOSTAS TÉCNICAS 

9.1. A seleção das propostas será realizada por uma Comissão Examinadora presidida pelo Diretor do 

PARQUE e designada pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação. 

9.2. A Comissão Examinadora poderá contar com o apoio de consultores especializados para auxiliar na 

avaliação das propostas, caso julgue necessário. 

9.3. O processo de seleção e avaliação das propostas será composto das seguintes etapas: 

9.3.1. Etapa I, de caráter eliminatório, consiste da análise do cumprimento dos requisitos de habilitação 

técnica, jurídica, fiscal e trabalhista da empresa proponente a esta chamada pública.  

9.3.2. Etapa II, de caráter classificatório, consiste na avaliação técnica das propostas, atribuindo notas de 

0 (zero) a 10,0 (dez), quanto aos seguintes critérios: 

Nº CRITÉRIO NOTA PESO 

1 Potencial de cooperação técnico-científica com a UFG 0 a 10 3 

2 
Trajetória e perspectiva da empresa no que diz respeito à 

inovação tecnológica de produtos e processos 
0 a 10 2 

http://www.parquesamambaia.ufg.br/
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3 
Qualificação do corpo técnico da empresa e experiência em 

atividades de PD&I. 
0 a 10 2 

4 
Potencial de impacto econômico, ambiental e social da 

empresa 
0 a 10 1 

5 

Histórico de envolvimento em programas de pré-incubação, 

incubação, pós-incubação, aceleração, desafios, concursos, 

bem como recebimento de investimentos ou prêmios. 

0 a 10 1 

9.4. A nota para cada critério avaliativo será apurada como a média aritmética das notas atribuídas àquele 

critério por cada um dos membros da Comissão Examinadora. 

9.5. A nota global de cada proponente será calculada como a média ponderada das notas atribuídas a cada 

critério pela Comissão Examinadora. 

9.6. Os resultados, preliminar e final, da seleção de propostas serão publicados no endereço eletrônico 

www.parquesamambaia.ufg.br em ordem decrescente de classificação, de acordo com a pontuação 

final calculada conforme o item 9.5. 

9.7. Havendo empate na pontuação final, será dada prioridade à proposta que obtiver a maior nota no 

critério 1 do item 9.3. Permanecendo o empate, será aplicada a mesma regra, consecutivamente, aos 

critérios 2, 3, 4 e 5. 

9.8. Eventuais recursos quanto aos resultados preliminar e final da seleção de propostas deverão ser 

protocolizados na sede do PARQUE em até 48 horas após a data de publicação. 

9.9. As empresas com maior pontuação na avaliação serão convocadas para assinatura do contrato de 

cessão de uso onerosa e do termo de aliança estratégica, visando sua instalação no PARQUE. 

10. DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CESSÃO DE USO ONEROSA E DO TERMO DE 

ALIANÇA ESTRATÉGICA  

10.1. A convocação das empresas selecionadas para assinatura do contrato de cessão de uso onerosa e do 

termo de aliança estratégica será realizada na data prevista no cronograma desta chamada pública, 

por meio da publicação de Ato de Convocação para Assinatura no endereço eletrônico 

www.parquesamambaia.ufg.br. 

10.2. O Ato de Convocação para Assinatura seguirá a ordem de classificação das propostas definida no 

item 9.6 desta chamada pública. 

10.3. As empresas selecionadas terão até 15 (quinze) dias úteis para a assinatura do termo de aliança 

estratégica e do contrato de cessão de uso onerosa contados a partir da data de publicação do Ato de 

Convocação para Assinatura. O não comparecimento nesse prazo será caracterizado como desistência 

e implicará na perda do direito da contratação de que trata esta chamada pública. 

10.4.  Na hipótese de desistência ou impossibilidade de empresas selecionadas em firmar o contrato de 

cessão de uso onerosa e o termo de aliança estratégica, serão realizadas novas convocações dentre as 

empresas classificadas, obedecendo a ordem de classificação.  

11. DAS CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA NO PARQUE 

http://www.parquesamambaia.ufg.br/
http://www.parquesamambaia.ufg.br/
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11.1. A permanência da empresa no PARQUE ficará condicionada ao cumprimento do objeto da aliança 

estratégica e ao desenvolvimento de atividades produtivas de base tecnológica. 

11.2. O acompanhamento dos requisitos previstos no item 11.1 será realizado pela diretoria do PARQUE. 

 

12. CRONOGRAMA 

Data Eventos 

14/08/2019 Lançamento do edital de chamada pública 

14/08 a 15/08/2019 
Prazo para interposição de recursos contra o edital e seus 

anexos 

16/08 a 30/08/2019 
Período para realização das inscrições de propostas técnicas 

e vistoria técnica das áreas a serem cedidas 

Até 02/09/2019 
Publicação do resultado preliminar de homologação das 

inscrições 

03/09 a 04/09/2019 
Prazo para interposição de recursos contra o resultado 

preliminar de homologação das inscrições 

09/09/2019 Publicação do relação final das inscrições homologadas 

10/09 a 12/09/2019 Período de avaliação das propostas técnicas homologadas  

13/09/2019 
Publicação do resultado preliminar da seleção das propostas 

técnicas 

16/09 a 17/09/2019 
Prazo para interposição de recursos contra o resultado 

preliminar da seleção de propostas técnicas 

Até 20/09/2019 Publicação do resultado final 

A partir de 23/09/2019 
Publicação do ato de convocação para assinatura do contrato 

de cessão de uso e do termo de aliança estratégica. 

30/09/2019 Início do prazo para ocupação das áreas cedidas 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. A inscrição para este edital de chamada pública pressupõe a aceitação das condições aqui 

estabelecidas, bem como as demais normas institucionais da UFG. 

13.2. A candidatura e aceitação das inscrições para esta chamada pública não implicam na garantia de 

cessão de uso das instalações do PARQUE. 

13.3. As dúvidas relacionadas a esta chamada pública devem ser encaminhadas para o endereço de e-mail 

parquesamambaia@ufg.br. 

13.4. Os eventuais recursos devem ser protocolizados pelo representante legal da empresa proponente ou 

procurador na sede do PARQUE, em um prazo de até 48 horas após a divulgação dos resultados das 

etapas previstas no cronograma deste edital. 

13.5. A revogação desta chamada pública poderá ocorrer a qualquer tempo, a critério da Diretoria do 

PARQUE. 

mailto:parquesamambaia@ufg.br
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13.6. Casos omissos relacionados a esta chamada pública serão resolvidos pela Diretoria do PARQUE, 

ouvida a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PRPI e a Reitoria da UFG. 

13.7. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás – Goiânia, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas desta chamada pública que não possam ser resolvidas por entendimento 

direto entre os candidatos e a direção do PARQUE. 

14. DOS ANEXOS 

14.1. Constituem parte integrante dessa chamada pública os anexos seguintes: 

a) Anexo I – Plantas dos espaços físicos disponíveis no PARQUE  

b) Anexo II – Formulário de Apresentação de Proposta Técnica 

c) Anexo III – Minuta do Termo de Aliança Estratégica  

d) Anexo IV – Minuta de Contrato de Cessão de Uso Onerosa  

 

 

Goiânia, 14 de agosto de 2019. 

 

 

 

Edward Madureira Brasil 

Reitor da Universidade Federal de Goiás 

 

 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

Fundação de Apoio à Pesquisa 

 

 

 

 

Jesiel Freitas Carvalho 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 

 

 

 

Luizmar Adriano Junior 

Diretor do Parque Tecnológico 

Samambaia 

 

 


