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A Incubadora Tecnológica de Francisco Beltrão - INTECFB, torna público que
estão abertas as inscrições para o processo seletivo de empreendimentos cujos
produtos, serviços ou processos resultem de pesquisa, nas diversas áreas do
conhecimento, ou que utilizem tecnologias já existentes para seu aprimoramento, de
acordo com as condições estipuladas neste edital.
1. EDITAL
Este processo seletivo será regido pelo regimento Interno da Incubadora bem como
pelas condições e informações contidas neste instrumento convocatório e tem por
objetivo identificar as propostas de empreendimentos que receberão apoio da
Incubadora Tecnológica e seus parceiros chaves para criação e consolidação de
novos empreendimentos. As propostas de empreendimentos deverão descrever um
negócio com aptidão para desenvolver produtos, serviços ou processos inovadores
nos segmentos apresentados pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação de Francisco Beltrão.
Anexo I: Proposta Simplificada
2. OBJETIVOS
Através do presente edital, a Incubadora Tecnológica tem os seguintes objetivos:


Fomentar o espírito empreendedor e a manifestação criativa entre estudantes,
pesquisadores e professores de instituições de Ensino, bem como profissionais
liberais, empresários e pessoa jurídica na forma do desenvolvimento, produção
e comercialização pioneira e inovadora de novos produtos ou serviços;



Apoiar o surgimento de novos negócios, startups e empresas, a partir dos
novos produtos e serviços criados;



Ampliar o grau de sucesso comercial dos empreendimentos gerados;



Facilitar a transferência de tecnologia e know-how;



Oferecer um ambiente propício à inovação e ao desenvolvimento do
empreendimento;



Disponibilizar serviços nas áreas estratégicas para o desenvolvimento do
empreendimento, como planejamento, tecnologia, gestão, mercado, capital e
legislação;



Captar recursos junto a instituições de fomento;



Estabelecer uma rede de relacionamentos sustentável e duradoura;
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Disponibilizar consultorias e treinamentos;



Valorizar e fortalecer a cultura de interação entre a Universidade e o meio
empresarial, a partir da formação de uma nova geração de empresários com
estreito vínculo com as IES e ICTs, desde a origem dos seus negócios;



Estimular a integração regional e cooperar para a criação e fortalecimento de
incubadoras vinculadas às IES da Região;



Colaborar para o desenvolvimento econômico e socioambiental de Francisco
Beltrão e região, incentivando a aplicação do conhecimento e competências
das IES e ICTs em atividades geradoras de riqueza e de trabalho.

3. MODALIDADES
Poderão participar do processo seletivo, propostas de empreendimentos produtos,
serviços ou processos inovadores que envolvam Tecnologia da Informação,
Eletroeletrônicos, Biotecnologia, Energias Renováveis e limpas, Tecnologias Abertas,
Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mobilidade Urbana e Smart Cyties, Tecnologias da
Saúde, Automação e Agroalimentar que se enquadrem nas categorias relacionadas
abaixo:
a) Pessoa Física – Estudante, empreendedor ou profissional que tenha uma
ideia, projeto ou produto/serviço inovador de base tecnológica e que deseja criar e
desenvolver sua empresa na incubadora;
b) Pessoa Jurídica - Empresa ou grupo empresarial que deseja criar, seja
para pesquisa e/ou desenvolvimento de um processo, produto ou serviço inovador de
base tecnológica.
Parágrafo primeiro: A incubação pode ser feita no espaço físico disponibilizado pela
Incubadora ou em espaços alternativos disponibilizados pelas empresas interessadas
ou em espaços disponíveis nas IES.
Parágrafo segundo: Não poderão participar do processo seletivo: Pessoa Física e
Jurídica - aqueles que forem inadimplentes com a Prefeitura Municipal de Francisco
Beltrão. Consideram-se inidôneas aquelas pessoas físicas e jurídicas que tenham
sofrido condenação definitiva por praticarem fraude no recolhimento de quaisquer
tributos ou contribuições sociais e/ou que tenham praticado atos ilícitos visando
frustrar os objetivos de licitação, e inadimplentes aqueles que tenham cometido
infrações contratuais, causando prejuízo à instituição.
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Parágrafo terceiro: A participação do proponente no Processo Seletivo implica a
manifestação tácita de que:
a) Respeita a legislação que lhe é aplicável quanto à contratação de menores de
idade;
b) Não lhes afeta nenhuma das condições impeditivas para a contratação com a
Incubadora Tecnológica;
c) Aceita as normas e condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos,
das quais não poderá alegar desconhecimento.
Anexo II: Documentos Necessários
4. VAGAS
O número de vagas disponibilizados para incubadas residentes será de 11,
correspondente à capacidade de Lotação na INTECFB. Entretanto, por ser um edital
de fluxo contínuo as vagas poderão ser preenchidas no transcorrer do tempo, caso
haja disponibilidade de espaço físico na INTECFB. As inscrições poderão ser feitas
assim que divulgada a disponibilidade de ambiente para incubação por meio da
submissão do anexo I.

5. INSCRIÇÕES
Para

inscrição

no

processo
seletivo
01.2020,
acesse
o
link
www.franciscobeltrao.pr.gov.br, preencha o formulário, carregue a Proposta
Simplificada e os documentos solicitados. Importante se atentar à data limite
estabelecida em cada chamada, em conformidade com o processo de seleção.
6. DO APOIO OFERECIDO
Será fornecido, conforme disponibilidade de acesso à rede de relacionamentos de
parceiros chaves para viabilizar os serviços de consultoria e assessoria nos eixos
empreendedor, tecnologia, capital, gestão e mercado, entre outros serviços
especializados que possam surgir no período de vigência do contrato.
6.1 Das obrigações da Incubadora Tecnológica
a) Garantir o acesso da INCUBADA aos serviços e à infraestrutura física a ela
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disponibilizada, em conformidade com o preconizado no presente instrumento de
contrato e no Regimento Interno da Incubadora Tecnológica.
b) Alocar pessoal devidamente capacitado para a execução dos serviços de
consultoria e assessoria assistida às INCUBADAS;
c) Promover o acompanhamento e a avaliação periódica do cumprimento do Plano de
Desenvolvimento;
d) Supervisionar as atividades da INCUBADA, inspecionando, periodicamente, a
utilização da área disponibilizada e a conformidade de atendimento ao Regimento
Interno da Incubadora Tecnológica.
e) Prestar serviços de apoio e suporte à INCUBADA, mediando e facilitando seu
acesso aos equipamentos e instalações;
f) Oferecer apoio à INCUBADA na busca de recursos e suporte na elaboração e
implementação de projetos, desde que orientados e pertinentes com os objetivos e
planejamento estratégico da Incubadora Tecnológica;
6.2 Das obrigações do empreendedor incubado
a) Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno da Incubadora
Tecnológica;
b) Desenvolver, cumprir e atualizar o seu Plano de Desenvolvimento, submetendo-se
a um acompanhamento e avaliação periódica do referido plano, bem como comunicar
a Incubadora Tecnológica de toda e qualquer alteração de finalidade do mesmo;
c) Realizar as atividades descritas no Plano de Desenvolvimento e cronograma
elaborado em conjunto com a Incubadora Tecnológica;
d) Apresentar, nos prazos que lhe forem determinados, toda e qualquer informação
e/ou documentos referentes tanto ao desenvolvimento quanto à conclusão da
proposta aprovada, inclusive dados e resultados contábeis e inerentes à operação da
empresa;
e) Apresentar mensalmente DRE (Demonstração de Resultado do Exercício) e
Balancete com resultados da empresa para acompanhamento do desempenho
econômico-financeiro;
f) Apresentar ao final de cada exercício contábil o DRE (Demonstração de Resultado
do Exercício) e o Balanço para acompanhamento de desempenho econômicofinanceiro;
g) Permitir e facilitar ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, caso
julguem necessário, o acesso aos locais de execução do projeto e o exame da
documentação produzida;
h) Apresentar o Planejamento Estratégico no final da vigência deste Contrato, como
pré-requisito para graduação;
i) Participar, integralmente, dos cursos, oficinas e demais eventos de desenvolvimento
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nos eixos empreendedor, tecnologia, capital, gestão e mercado que forem ofertados e
para os quais forem direcionados pela Incubadora Tecnológica;
j) Informar a Incubadora Tecnológica sobre o pedido de registro de patentes e outras
inovações de produtos, serviços ou processos desenvolvidos durante o período de
vigência do contrato assim que este for realizado;
k) Informar a Incubadora Tecnológica sobre fatos relevantes ou que tenham qualquer
influência no cotidiano do projeto ou empresa;
l) Comunicar, a qualquer tempo, problemas identificados nas consultorias,
capacitações e serviços prestados e contratados pela Incubadora Tecnológica;
m) As logomarcas da Incubadora Tecnológica e do Município de Francisco Beltrão
serão fornecidas em anexo ao Contrato e deverão, obrigatoriamente, serem utilizadas
e/ou citadas em todas as peças de divulgação, incluídas as de natureza técnica e
devem ser afixados de forma padronizada e definida pela Incubadora Tecnológica em
todas as peças, independentemente do meio, formato e suporte utilizados.
n) Efetuar pagamentos dos valores devidos, nos prazos e vencimentos ajustados, sob
pena de multa, atualização monetária, juros legais previstos e protesto de título;
o) Informar a Incubadora Tecnológica de qualquer alteração societária da empresa
INCUBADA, em relação à apresentação da proposta original encaminhada e
formalizada no momento da celebração do contrato, sob pena de exclusão sumária do
programa e encerramento unilateral dos compromissos, com a permanência e pleno
direito de cobrança dos ônus e despesas decorrentes, a encargo exclusivo da parte
infratora;
p) Comportar-se de maneira ética e com postura de acordo com as regras
estabelecidas pela Incubadora Tecnológica;
q) Ser pontual, cumprir compromissos assumidos e comunicar por correio eletrônico,
com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência, qualquer problema que impeça o
comparecimento dos integrantes em qualquer dos compromissos e atividades
previstos, sob pena de cobrança de multa no valor do custo da atividade;
r) Respeitar o fluxo de processos, prazos e regras estabelecidas no regulamento
interno da Incubadora Tecnológica.
s) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis e
comerciais resultantes do desenvolvimento de suas atividades.
6.3 Do período de apoio
Cada empreendedor poderá usufruir a estrutura de serviços da Incubadora
Tecnológica, por um período de 1 (um) ano, podendo ser renovável por mais 1 (um).
Será cobrada uma taxa de contribuição para manutenção e serviços mensais, a partir
do 2º ano de incubação: Sala Individual – 50% do valor do salário mínimo vigente, a
ser pago via boleto bancário, com vencimento dia 20 de cada mês.
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6.4 Da infraestrutura de recursos
Serão disponibilizadas aos incubados as seguintes áreas em comum e equipamentos:
a) Conjunto básico de mobiliário (01 mesas, 01 armário, 01 gaveteiro, 03 cadeiras)
disponibilizado em cada uma das salas destinadas às empresas incubadas;
b) Chaves e senhas de acesso ao local, monitorada por um sistema de segurança
contratado;
c) Serviço de limpeza;
d) Linha telefônica compartilhada no primeiro ano de incubação;
e) Ar condicionado;
f) Internet.
6.5 Outros serviços disponibilizados pela Incubadora Tecnológica
● Interface com as entidades de ensino e pesquisa para acesso às informações
científicas e tecnológicas;
● Facilidade no acesso aos produtos e serviços ofertados pelo SEBRAE-PR;
● Orientação na elaboração e atualização do Plano de Negócios e/ou planos
similares;
● Apoio na identificação de pesquisadores e tecnólogos que possam colaborar no
aprimoramento tecnológico de seus produtos/serviços;
● Participação em editais de órgãos de fomento como empresa incubada da
Incubadora Tecnológica.
● Acesso às informações disponibilizadas pela Rede Paranaense de Incubadoras
(REINOVA) e Parques Tecnológicos e pela Anprotec – Associação Nacional das
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores;
● Aconselhamento na gestão tecnológica dos projetos em desenvolvimento, desde
que previamente agendado entre as empresas incubadas e a coordenação da
incubadora;
● Apoio na participação em eventos mercadológicos;
● Participação em cursos de capacitação em gestão empresarial, tais como: gestão
financeira e custos, marketing, planejamento, administração geral, produção e
operações.
Parágrafo único: apoios que necessitarem de recursos financeiros serão realizados
somente quando houver recursos de convênios previstos disponíveis.
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7. PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção compreende 03 (três) etapas e 8 (oito) fases:
ETAPA 01
 Fase 1: Preenchimento da Inscrição, carregamento da Proposta Simplificada conforme Anexo I, juntamente com os Documentos solicitados – conforme Anexo
II;
 Fase 2: Análise e seleção das propostas;
 Fase 3: Divulgação do resultado da seleção de propostas e convocação para
banca de pareceristas;
ETAPA 02
 Fase 4: Análise das propostas pela banca de pareceristas;
 Fase 5: Avaliação dos pareceres;
 Fase 6: Divulgação do resultado;
ETAPA 03
 Fase 7: Assinatura do Contrato de Incubação;
 Fase 8: Recepção dos novos incubados.

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
8.1 Do Julgamento
O julgamento das propostas apresentadas, em resposta ao anúncio desde Edital, será
efetuado por representantes do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação de Francisco Beltrão) e possíveis consultores convocados especificamente
para esse fim, devidamente cadastrados como pareceristas em cada área do
conhecimento vinculadas às prioridades definidas no presente edital.
8.2 Critérios

8.2.1 Fase Eliminatória

A proposta que não for composta pelos itens abaixo estará automaticamente
desclassificada:
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Para atendimento da Etapa 1:


Preencher formulário de inscrição e Proposta Simplificada, conforme Anexo I;



Entregar documentos solicitados, conforme Anexo II.

Poderão ser desclassificadas, em qualquer Etapa, propostas com informações
incompletas, inconsistentes, incoerentes que possam atrapalhar sua análise e
julgamento.

8.2.2 Fase Classificatória
As propostas que passarem pela Fase Eliminatória serão julgadas e classificadas
segundo os critérios abaixo e os candidatos deverão, de maneira resumida, abranger
na Proposta Simplificada todos os critérios classificatórios descritos.

Critérios
classificatórios
Criatividade

Grau de inovação e
de competitividade
dentro do foco da
Incubadora

Importância
Comercial do
empreendimento

Benefícios
potenciais

Itens a serem considerados
Diferenciação de produto
Facilidade de realização
Melhoria de função de um produto já existente
Solução alternativa de um problema
Novidade na tecnologia
Novidade no produto
. Não existência de produto ou processo semelhante
. Existência de pedido de patente
. Novo produto ou função
. Aperfeiçoamento de produto conhecido
Novidade em termos de Clientes ou Canais de Distribuição
Fatia de mercado e tempo de vida do produto
Quebra de mercado monopolista
Fontes de matérias-primas disponíveis
Comparações com produtos similares (nacionais/importados)
Risco mercadológico
Permite o aparecimento de novos produtos
Traz benefícios para terceiros
Possui facilidade de utilização de potencial humano
Não traz nenhum impacto ou risco ambiental
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Gera impacto e/ou responde a demandas socioambientais
globais
Qualificação dos proponentes e da equipe quanto aos
aspectos técnicos, empreendedores e área de aplicação.
Perfil empreendedor da/o proponente
O empreendedor dispõe de fontes de renda para que possa
manter-se no período de desenvolvimento do projeto
A percepção de retorno do empreendedor é compatível com a
tecnologia que busca desenvolver e o mercado que deseja
alcançar
O empreendedor visualiza fontes de recursos que podem ser
acessados pelo empreendimento
Conhecimento de ferramentas e métodos modernos de gestão
Os métodos e técnicas que desejam utilizar estão em sintonia
com a complexidade do negócio que visa desenvolver
Clareza sobre as questões societárias e funcionais do
empreendimento

Somadas as notas obtidas nos critérios de classificação obtém-se um valor que varia
de 0,0 a 10,0 pontos.

8.2.3 Da Classificação
Serão classificadas para incubação as propostas que:




Apresentarem todos os requisitos dos critérios obrigatórios;
Apresentarem as propostas compatíveis conforme roteiro, conforme Anexo I;
Atingirem pontuação igual ou superior a 6,5 pontos em cada uma das etapas;

Importante: As propostas que não atingirem 6,5 pontos poderão ser apoiadas na
modalidade de pré-incubação por um período de 6 (seis) meses, e após o período,
poderão submeter a proposta para um novo processo seletivo.
9. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
Serão selecionadas as propostas que obtiverem o maior número de pontos em ordem
decrescente, conforme o número de vagas disponíveis no período deste edital.
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9.1 Do Desempate
O desempate ocorrerá considerando-se a maior pontuação nos seguintes critérios de
classificação:
a) Grau de inovação;
b) Criatividade;
c) Qualificação da equipe;
d) Conhecimento pelo do mercado alvo;
e) Apresentação oral;
f) Apresentar documentação que comprove a participação em um curso de
Elaboração de Plano de Negócios.

10. APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado será disponibilizado no Home Page da INTECFB e via e-mail.

11. DA CONTRATAÇÃO
As propostas selecionadas deverão assinar o contrato junto à Incubadora, conforme
negociação entre as partes, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias após a
homologação do resultado. A não observância deste prazo implica na desistência, por
parte do candidato, ao ingresso na Incubadora.
12. LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS
As propostas deverão ser carregadas no campo específico através do link
www.franciscobeltrao.pr.gov.br, após preenchimento do formulário de inscrição,
sendo necessário também carregar os documentos solicitados para validar a entrega
da Proposta Simplificada.

13. CALENDÁRIO

Atividade
Inscrição
Análise da Inscrição

Data
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Divulgação do resultado da Inscrição
Apresentação oral para Banca de Pareceristas
Entrega da proposta completa aprovada na etapa anterior
Seleção final
Divulgação do resultado final
Assinatura do contrato
Instalação na Incubadora
14. CONDIÇÕES GERAIS


Todas as informações recebidas dos candidatos serão tratadas como
confidenciais pela Incubadora Tecnológica;



A critério da Incubadora Tecnológica poderão ser selecionados candidatos cuja
admissão fique condicionada ao cumprimento de alguma exigência;



Ao ingressar na Incubadora Tecnológica, o responsável deverá assinar um
contrato, no qual estão estabelecidas responsabilidades das partes;



A entrega de proposta em resposta a este Edital configura na aceitação de seus
termos;



Este Edital poderá ser suspenso a qualquer tempo, ou por total preenchimento
das vagas oferecidas, ou por decisão do Conselho Municipal de Ciência
Tecnologia e Inovação de Francisco Beltrão para revisão de seu conteúdo e
formatação;



As decisões da Incubadora Tecnológica são soberanas e irrecorríveis.



Maiores informações através do telefone 3524-6457.
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ANEXO I
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
Leia com atenção os campos abaixo e preencha- os de forma resumida de
acordo com os critérios a serem considerados, conforme descrito no item
8.2.2 do edital (descrição da fase 4).
Após

o

preenchimento

acesse
o
link
http://pantone300.com//selecao/cadastro/online/1c7d04ea81e019ddf40110e0f84d231b , preencha o formulário,
carregue a Proposta Simplificada e os documentos solicitados para validar
sua inscrição no processo seletivo.
1. Empreendedor (Pessoa Física)
Nome:
CPF:
Telefone fixo:

RG:
Telefone celular:

Formação:
Órgão expedidor:
E-mail:

2. Empreendimento (Pessoa Jurídica)
Razão social:
Nome fantasia:
Endereço comercial: Rua
Bairro:
Natureza Jurídica:
Atividade econômica predominante:

CNPJ:
Sigla:
CEP:
Cidade:

3. PROPOSTA SIMPLIFICADA ( Informações do Empreendimento)!?
Qual é o produto/serviço que você se
propõe a desenvolver?
Qual o ramo de negócio onde pretende
atuar?
Quais necessidades o empreendimento irá
atender?
Como o empreendimento irá atender as
necessidades descritas acima?

UF:
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Qual é o seu público alvo?
Qual o tamanho e potencial de crescimento
do mercado?
Em que estágio está o empreendimento?
Quanto tempo levará até que você possa
começar a obter receita a partir deste
produto/serviço?
Qual é sua fonte de renda física até o
momento em que o empreendimento
comece a dar retorno?
Quais são as principais ameaças que você
vê ao seu negócio?
Quem são seus concorrentes?
Quais são os pontos fortes e fracos dos
concorrentes?
Quais os diferenciais do seu produto em
relação aos seus concorrentes?
Em relação aos investimentos, qual a
infraestrutura necessária para o
desenvolvimento do seu projeto na
incubadora?
Quanto aos sócios e as pessoas da sua
equipe, descreva: Qual o perfil dos
envolvidos?
Qual a estrutura societária do
empreendimento?
Quais as habilidades que os sócios e as
pessoas da sua equipe possuem?
Como essas habilidades podem contribuir
para o sucesso do projeto?
Qual a sua visão do futuro para o
empreendimento? (Como você vê seu
negócio daqui a alguns anos)
O que você espera da Incubadora
Tecnológica?
Como você imagina que Incubadora
contribuirá para você alcançar seus
objetivos?
Qual é a disponibilidade semanal prevista
de
tempo
dos
sócios
para
o
desenvolvimento do projeto?
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Quais serão as ferramentas e técnicas de
gestão aplicadas ao desenvolvimento do
empreendimento?
Defina uma marca para sua empresa e/ou
produtos/serviços.

As informações acima são verdadeiras e dou fé.

___________________________________
Nome Proponente:
CPF:

Testemunhas:
___________________________________
Nome:
CPF:

___________________________________
Nome:
CPF:

Francisco Beltrão, _____,_______________ de 2020.
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ANEXO II
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Pessoa Física ou Pessoa Jurídica:
1. PF ou PJ – Proposta Simplificada
2. PF ou PJ – RG do empreendedor
3. PF ou PJ – CPF do empreendedor
4. PF ou PJ – Titulo de Eleitor do empreendedor
5. PF ou PJ – Comprovante de residência do empreendedor
6. PF ou PJ – Currículo Lattes do empreendedor
7. PF ou PJ – Documento de comprovação de regularidade perante a autoridade
competente (se for de origem estrangeira)
8. Pessoa Jurídica – Comprovante de CNPJ

