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EDITAL Nº 01/2018 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE FLUXO CONTÍNUO DE NOVAS EMPRESAS 

DE BASE TECNOLÓGICAS PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE 

INCUBAÇÃO REALIZADO PELA UNICAMP, PREFEITURA DE 

PAULÍNIA E GALILEO PARQUE TECNOLÓGICO E EMPRESARIAL 
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A Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Prefeitura de Paulínia e o 

Galileo Parque Tecnológico e Empresarial formalizaram parceria para realização de um 

Programa de Incubação de Empresas de Base Tecnológica visando apoiar a criação, de 

ambientes promotores de inovação. Assim, tornam público o edital de fluxo contínuo para 

seleção de empresas de base tecnológica para o ingresso no Programa de Incubação 

Residente. 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

1.1. INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 

Prefeitura de Paulínia e Galileo Parque Tecnológico e Empresarial. 

 

1.2. INCAMP: é a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UNICAMP, incorporada 

à Agência de Inovação da Unicamp conforme Resolução GR 051/2003, tem como 

objetivo a implantação de uma estrutura e ambiente propício ao surgimento e 

desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica.  Ressaltam-se entre outros 

resultados, sua contribuição quanto ao: 

a) desenvolvimento de tecnologias adequadas ao país;  

b) fluxo contínuo de inovações;  

c) geração de riqueza e novos empregos;  

d) diversificação e desconcentração industrial;  

e) valorização da cultura empreendedora.    

  

1.3. EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA: são aquelas que se utilizam da aplicação 

sistemática dos conhecimentos científicos e tecnológicos para o desenvolvimento de 

novos produtos, processos e serviços. 

 

1.4. COMISSÃO AVALIADORA: Comissão a ser instituída que será responsável pela análise 

das propostas apresentadas. A comissão será mista, composta por pelo menos um 

representante da Unicamp, da Prefeitura de Paulínia e do Galileo, podendo ter a 

participação de membros externos indicados por essas instituições, com conhecimentos 

relacionados a mercado e inovação. 
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1.5. PROGRAMA DE INCUBAÇÃO: tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de novas 

empresas de base tecnológica visando seu crescimento. Trata-se de um programa 

adequado para projetos que já originaram uma empresa ou que estão em vias de originar 

uma. Esse programa foi desenvolvido para empreendedores que, embora ainda 

precisem de aprimoramento em formação gerencial ou de negócios, já detém 

conhecimento sobre como empreender e necessitam de apoio para desenvolver sua 

empresa. Tem duração máxima de 36 (trinta e seis) meses. 

 
1.6. MODALIDADE RESIDENTE: Modalidade em que uma das Instituições Parceiras 

disponibiliza espaço físico e infraestrutura (Sala Compartilhada ou eventualmente sala 

individual) para a instalação das empresas selecionadas. 

 

2. OBJETO 

 

2.1 Seleção de empresas de base tecnológica para o ingresso no Programa de 

Incubação Residente. 

 

1.1.1 As empresas selecionadas ficarão inicialmente incubadas em espaço 

compartilhado disponibilizado pela Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica da UNICAMP – INCAMP, podendo eventualmente surgir vaga 

para as salas individuais. 

 

1.1.2 Assim que o Centro de Inovação e Tecnologia de Paulínia estiver apto a 

disponibilizar espaço físico para o Programa de Incubação, as empresas 

selecionadas neste edital e que estão incubadas na Incamp serão abrigadas 

na área destinada à Incubadora de Base Tecnológica do Centro de Inovação 

e Tecnologia de Paulínia e posteriormente no Galileo Parque Tecnológico e 

Empresarial. 
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3. PRAZO – EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO 

 

3.1. O processo de seleção é de fluxo contínuo, com recebimento de propostas em qualquer 

data para preenchimento das vagas existentes. 

 
3.2. O presente Edital foi publicado no Diário Oficial, a íntegra do edital, o formulário de 

apresentação de propostas (Anexo I) e a minuta de Contrato (Anexos II) encontram-se 

disponíveis nos sites da Inova Unicamp (http://www.inova.unicamp.br/sobre-a-

incamp/edital-de-incubacao/) e da INCAMP 

(http://www.inova.unicamp.br/incamp/edital/). 

 
4. CANDIDATOS E VAGAS 

 

4.1. Poderão participar do presente Edital, mediante apresentação de propostas, 

interessados em ingressar no programa de Incubação, na modalidade residente, desde 

que apresentem propostas que contemplem projetos de formação de empresas de base 

tecnológica, nas diversas áreas do conhecimento. 

 

4.2. O número de vagas está condicionado à capacidade de atendimento por parte da 

INCAMP e à qualidade das propostas submetidas. A INCAMP reserva-se o direito de 

suspender a entrada de novos empreendimentos caso o limite de atendimento seja 

atingido. 

 

5. INSCRIÇÃO 

 

5.1. O valor da inscrição no processo de seleção é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 

por proposta. Este valor deverá ser depositado na conta corrente, nº 13006382-4, no 

Banco Santander, Agência 0207 (conta corrente só aceita depósitos identificados com o 

CNPJ ou CPF do depositante) e não será reembolsado sob qualquer hipótese. 

 

 

6. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
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6.1. As propostas poderão ser entregues pessoalmente, observado o horário de expediente 

da Agência de Inovação, ou enviadas por email (incamp@unicamp.br), ou pelos 

Correios, no endereço abaixo indicado: 

 Rua Roxo Moreira, 1831, Barão Geraldo,  

 Campinas, São Paulo,  

 13083 – 592, Caixa Postal 6131 

 Horário das 8h30 às 12h e das 13.30h às 17h00 

 

6.2. As propostas entregues pessoalmente ou pelos Correios deverão ser acondicionadas 

em envelope fechado, com a identificação do proponente, e conter a seguinte 

identificação: PROPOSTA PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE INCUBAÇÃO 

REALIZADO PELA UNICAMP, PREFEITURA DE PAULÍNIA E GALILEO PARQUE 

TECNOLÓGICO E EMPRESARIAL 

 

6.3. As propostas enviadas por email deverão ser encaminhadas em arquivo único (.zip ou 

.rar) e conter no assunto a seguinte identificação: PROPOSTA PARA INGRESSO NO 

PROGRAMA DE INCUBAÇÃO REALIZADO PELA UNICAMP, PREFEITURA DE 

PAULÍNIA E GALILEO PARQUE TECNOLÓGICO E EMPRESARIAL 

 

6.4. A proposta é composta por:  

 
6.4.1. Anexo I – Formulário de Apresentação de Propostas, disponível no site 

http://www.inova.unicamp.br/incubadora/processo-seletivo, que deverá ser 

integralmente preenchido, impresso em papel A4 e assinado pelos proponentes; 

 

6.4.2. Cópia digital do Anexo I preenchido (pen drive ou CD); 

 
6.4.3. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 5 do 

presente edital. 

 

6.5. No Anexo I poderão ser inseridos outros documentos e informações considerados 
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relevantes para a análise da proposta, até um limite total de 20 (vinte) páginas. 

 

6.6. Propostas incompletas não serão avaliadas. Nestes casos, o proponente principal será 

contatado pela Incamp para completar as informações ou documentos faltantes. O prazo 

de recebimento da documentação completa será de 10 dias úteis contados da data 

efetiva do recebimento do comunicado da Incamp, sendo que o descumprimento do 

prazo acarretará a desconsideração da proposta apresentada.  

 
 

6.7. A seleção será conduzida sob os princípios básicos da publicidade, mediante a 

divulgação no site da Inova Unicamp (www.inova.unicamp.br) e da INCAMP 

(www.incamp.unicamp.br) deste Edital, e tratamento isonômico aos candidatos. 

 

7. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

7.1. O processo de seleção é composto por: 

 

7.1.1. Análise técnica da Proposta (com base no Anexo I); 

 

7.1.2. Avaliação (com base no Anexo I e na entrevista) pela Comissão Avaliadora, com 

base nos critérios de seleção abaixo.  

 
7.1.2.1. Critérios de seleção: 

a) Elaboração da Proposta com preenchimento de todos os campos constantes no 

anexo 1.  

b) Qualificação da equipe proponente; 

c) Perfil empreendedor; 

d) Aspecto tecnológico (conteúdo tecnológico e grau de inovação); 

e) Aspecto financeiro (planejamento financeiro e fonte de recursos); 

f) Potencial de mercado; 

g) Capacidade de gestão; 

h) Aderência aos serviços propostos pela INCAMP;  

mailto:incamp@unicamp.br
http://www.incamp.unicamp.br/
http://www.inova.unicamp.br/


Rua Bernardo Sayão, 100 - Caixa Postal 6131 - 13083-970 – Campinas – SP 

Fone (19)3521-2604 –E-mail incamp@unicamp.br - Site: http://www.incamp.unicamp.br 7 

 

 

 

  

  

 

 
 
 

i) Aderência ao escopo da INCAMP (empresa de base tecnológica); 

j) Potencial de interação com a Unicamp; 

k) Disponibilidade de dedicar-se ao negócio. 

 

8.  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

8.1.  O resultado do processo de seleção será divulgado nos sites da INCAMP 

(www.incamp.unicamp.br) e da Inova Unicamp (www.inova.unicamp.br) em até 5 (cinco) 

dias úteis após a data da avaliação. 

 

8.2.  Os proponentes aprovados serão contatados para ratificar a manifestação de interesse 

em até 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado.  A não manifestação dos 

proponentes nesse prazo, poderá implicar em sua desclassificação.   

 
8.2.1 A desistência em firmar o contrato, após a manifestação de interesse (subitem 

8.2), acarretará multa no valor correspondente a uma contribuição a título de participação 

parcial nos custos, indicada no instrumento de Contrato. 

 
 

9. OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR  

 

9.1.1. Documentação Exigida: 

 

9.1.1.1. Apresentação do contrato social e o CNPJ em no máximo 90 (noventa) dias 

após a aprovação no processo de seleção. 

9.1.1.2. A assinatura do Contrato somente ocorrerá após a constituição da empresa 

e apresentação do seu CNPJ e contrato social. 

 
9.1.1.3. Valores: 

9.1.1.3.1. Para os casos da modalidade RESIDENTE com sala 

compartilhada, recolher à FUNCAMP em conta bancária a ser indicada, 

contribuição a título de participação parcial nos custos dos apoios e 

utilidade comuns colocados à disposição pela INCAMP, sendo: 
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a) Ano 1: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por mês;  

b) Ano 2: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por mês; 

c) Ano 3: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês. 

 

9.1.1.3.2. Para eventuais casos da modalidade RESIDENTE com sala 

exclusiva, recolher à FUNCAMP em conta bancária a ser indicada, 

contribuição a título de participação parcial nos custos dos apoios e 

utilidade comuns colocados à disposição pela INCAMP, sendo: 

a) Ano 1: R$ 700,00 (setecentos reais) por mês; 

b) Ano 2: R$ 800,00 (oitocentos reais) por mês; 

c) Ano 3: R$ 900,00 (novecentos reais) por mês. 

 

9.1.1.4. Os valores descritos no item 9.1.1.3 serão devidos à instituição nas 

dependências da qual as empresas estiverem instaladas; 

 

10. OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

10.1. Celebrar Contrato com UNICAMP, PREFEITURA DE PAULÍNIA E GALILEO PARQUE 

TECNOLÓGICO E EMPRESARIAL, conforme minuta (Anexo II). 

 

10.2. Cumprir e respeitar todas as cláusulas do Contrato a ser assinado. 

 

10.3. Providenciar e disponibilizar as informações necessárias para o acompanhamento do 

projeto, através do preenchimento em periodicidade a ser definida administrativamente 

pela gerência da INCAMP do sistema de gestão disponibilizado pela INCAMP. 

 

11. SERVIÇOS OFERECIDOS  

 

11.1.  Serão oferecidos os seguintes serviços para o Programa de Incubação: 

 

11.1.1. Permissão de uso de espaço compartilhado, sendo disponibilizado 3 postos por 

empresa ou eventualmente uma sala exclusiva  condicionado à existência de espaço 
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físico nas dependências da INCAMP. 

 

11.1.2. Infraestrutura para uso compartilhado, tais como: acesso à internet, limpeza das 

áreas comuns, sanitários, sala de reunião e auditório. 

 

11.1.3. Intermediação da interação com as unidades de ensino e pesquisa da UNICAMP 

para acesso a informações científicas, serviços tecnológicos e projetos de pesquisa. 

 

11.1.4. Orientação para elaboração e encaminhamento de projetos para captação de 

recursos junto a agências de fomento. 

 

11.1.5. Orientação para apresentação de projetos a investidores. 

 

11.1.6. Orientação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. 

 
11.1.7. Orientação para elaboração e/ou atualização do plano de negócio. 

 

11.1.8. Promoção de capacitação em gestão financeira, marketing, planejamento, 

produção e operações.  

 
 

12. CONDIÇÕES GERAIS 

 

12.1. Todas as informações apresentadas pelos candidatos serão tratadas como confidenciais 

pela UNICAMP, GALILEO E PREFEITURA DE PAULINIA. 

 

12.2. A participação na presente seleção implica em aceitação integral e irretratável das 

normas deste Edital e do contrato a este vinculado. 

 

 

12.3. O não cumprimento das obrigações do proponente dentro dos prazos estipulados no 

presente edital acarretará a desclassificação da proposta do candidato aprovado. 
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12.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo 

ou em parte, por motivo de interesse público, por exigência legal ou motivo de interesse 

público, ouvido o Conselho de Orientação da Incubadora da INCAMP e a Comissão 

Avaliadora, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 

 
12.5. O presente Edital poderá ser alterado a qualquer momento. 

 
12.6. A INCAMP receberá os recursos e representações relativos aos resultados da fase de 

seleção final, que deverão ser encaminhados ao Presidente do Conselho de Orientação 

da INCAMP no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a divulgação. 

 

12.7. Para dirimir as questões oriundas do presente edital, não resolvidas na esfera 

administrativa, é competente o Foro da Comarca de Campinas, por mais privilegiado que 

outro seja. 
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