
EDITAL - INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO
Nº 01/2018

EDITAL PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ATIVIDADE DE
LABORATÓRIO Nº 01/2018

A INDETEC – Incubadora de Desenvolvimento Tecnológico e Setores Tradicionais
do Campo das Vertentes da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ torna
público que estão abertas as inscrições para as empresas incubadas pela INDETEC
que se interessem em utilizar espaço físico no Campus Alto Paraopeba para instalar
laboratório.

1. DO OBJETIVO

1.1 O objetivo do presente edital é a seleção de empresa incubada para instalação
de laboratório próprio no Campus Alto Paraopeba da UFSJ, para atividades
laboratoriais visando o desenvolvimento de tecnologia e testes de novos produtos e
processos de produção.

2. DAS VAGAS

2.1 Será selecionada somente uma empresa incubada.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 São condições básicas para participar do processo de seleção:

3.1.1 Que o projeto de desenvolvimento tecnológico da empresa incubada demande
a atividade laboratorial de forma condizente com o plano de negócios em
desenvolvimento e execução no programa de incubação.

3.1.2 Que a empresa esteja em situação regular com o pagamento das
mensalidades junto à INDETEC.

3.1.3 Que a empresa não tenha débitos relativos a créditos tributários federais, não
esteja inscrita na Dívida Ativa da União, não tenha débitos junto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, não tenha débitos trabalhistas e esteja em situação
regular junto à Seguridade Social.

4. DA SELEÇÃO

4.1 A seleção de novos projetos será realizada pela equipe do Núcleo de
Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, composta pelo Coordenador e mais
dois servidores efetivos.

4.2 Será selecionada a empresa que apresentar proposta de pagamento de maior
valor de mensalidade pelo uso da área cedida, a partir do valor mínimo estabelecido,
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podendo ser considerada contrapartida não financeira, além do pagamento mínimo em
pecúnia.

4.3 O valor mínimo do pagamento em pecúnia fixado é : R$ 200,00 (duzentos reais).

4.4 O valor mínimo total a ser pago mensalmente em contrapartida, financeira e não
financeira, pela ocupação do espaço, incluindo a taxa de incubação de empresa é de R$
595,60 (quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).

4.5 O valor da mensalidade será corrigido anualmente com base no IGP-M ou outro que
vier substitui-lo.

5. DA INSCRIÇÃO

5.1 A INDETEC receberá a documentação necessária para a inscrição e seleção dos
projetos em sua sede, localizada à Avenida Visconde de Rio Preto s/n – Colônia do
Bengo, Campus Tancredo de Almeida Neves - CTAN, Universidade Federal de São
João del Rei durante o período de 28/02/2018 a 05/03/2018.

6. DA DOCUMENTAÇÃO

6. 1 Será considerada a documentação de constituição da empresa constante nos
arquivos da INDETEC à época da inscrição.
6. 2 A proposta deverá ser encaminhada em forma de ofício, distinguindo o proposto
como contrapartida financeira e a contrapartida não financeira, de forma detalhada.
6.3 A empresa deverá apresentar declaração de compromisso em firmar convênio com a
UFSJ cujo objeto será permissão do uso do espaço físico e dos equipamentos pelos
pesquisadores da UFSJ em atividades de ensino e pesquisa.

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

7.1 O resultado será divulgado no site da INDETEC/NETEC/UFSJ, a partir da 16h do dia
06/03/2018, no espaço reservado aos editais, no endereço eletrônico
https://ufsj.edu.br/indetec/editais.php

8. DO ESPAÇO FÍSICO OFERECIDO

8.1 Será disponibilizada uma área de 60 m2 (sessenta metros quadrados) no Campus
Alto Paraopeba, na torre do prédio 6, com fornecimento de energia elétrica com
capacidade máxima de 38KVA, água e escoamento de esgoto através de uma pia com
cuba inox, pelo prazo máximo de quatro anos.
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9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Todas as informações recebidas dos candidatos proponentes serão tratadas como
confidenciais;

9.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de Avaliação.

9.3 A empresa selecionada que estiver na modalidade não residente deverá firmar
contrato na modalidade residente para a efetivação da instalação de seu laboratório
oferecido através do presente Edital.

9.4 A Coordenação da INDETEC reserva-se o direito de anular o processo de seleção
previsto neste Edital, caso decida pela sua inviabilidade, sem que de tais atos resultem
quaisquer direitos de reclamação ou indenização dos candidatos.

9.5 Este Edital é publicado no site da INDETEC/NETE/UFSJ no endereço eletrônico:
https://ufsj.edu.br/indetec/editais.php

São João del Rei, 28 de fevereiro de 2018

Prof. Darlinton Barbosa Feres Carvalho
Coordenador da INDETEC


