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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA 

CENTRO DE INOVAÇÃO VIDEIRA – DANTE MARTORANO 

 

 

EDITAL Nº 01/2020  

CHAMADA PÚBLICA CENTRO DE INOVAÇÃO VIDEIRA 

 

 

 O município de Videira, através do Centro de Inovação Videira – Dante Marto-

rano, conforme a Lei nº 3.780/20, torna pública que estão abertas inscrições para seleção 

de propostas ou empresas nos termos deste Edital. 

 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 O presente Edital tem como objetivo a seleção de propostas com alto potencial de 

crescimento, visando a contínua melhoria de aspectos tecnológicos, de gestão, de 

mercado, de capital e de recursos humanos de modo a assegurar o seu fortaleci-

mento e a melhoria de seu desempenho em Videira e região. 

 

2. DAS ÁREAS PREFERENCIAIS 

2.1 Serão admitidos, preferencialmente no Centro de Inovação Videira – Dante Mar-

torano nos módulos de Escritório de Projetos e Incubadora, propostas principal-

mente nas áreas agropecuária, alimentos, plásticos, varejo e transportes, podendo-

se admitir também propostas nas áreas de design de produto, consultoria e asses-

soria em mercados, negócios sociais, prestadoras de serviços, publicidade e pro-

paganda, e outras tendências tecnológicas. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1 As inscrições para o presente Edital são gratuitas e devem ser realizadas através 

do preenchimento do Formulário de Inscrição disponível no endereço eletrônico 

www.centrodeinovacaovideira.com/edital012020.  

mailto:centrodeinovacao@videira.sc.gov.br
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3.1.1 Para a submissão de propostas para acesso ao módulo Incubadora deve-se 

seguir os seguintes procedimentos: 

I - Preenchimento do Formulário de Inscrição online; 

II - Vídeo de até 3 minutos apresentando o projeto a ser submetido; 

III - Projeto em 1 (um) dos formatos que segue: 

a) Plano de Negócio estruturado com a metodologia SEBRAE-SC1 

ou; 

b) Projeto completo e aprovado em edital da FAPESC e/ou em qual-

quer Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPs), e/ou Conselho Na-

cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e/ou 

em Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 

3.1.2 Para a submissão de propostas para acesso ao módulo de Escritório de 

Projetos deve-se seguir os seguintes procedimentos: 

I - Preenchimento do Formulário de Inscrição online; 

II - Vídeo de até 3 minutos apresentando o projeto a ser submetido. 

3.1.3 Para a submissão de propostas para acesso aos módulos de Coworking e 

Incubação Virtual deve-se realizar apenas o preenchimento do Formulário 

de Inscrição online. 

 

4. DOS PROPONENTES  

4.1 As propostas podem ser submetidas por pessoas físicas (individualmente ou em 

grupos) ou jurídicas, que possuam a capacidade e competência necessária ao de-

senvolvimento de um projeto caracterizado pelo seu conteúdo inovador. 

4.2 Para submissão de proposta para acesso ao módulo Incubadora as empresas can-

didatas deverão apresentar CNPJ válido. 

 

5. DAS VAGAS  

5.1 As vagas serão disponibilizadas conforme demanda e/ou capacidade de atendi-

mento do Centro de Inovação Videira – Dante Martorano. A classificação das 

                                            
1 Disponível em https://atendimento.sebrae-sc.com.br/cursos/plano-de-negocio/.  

mailto:centrodeinovacao@videira.sc.gov.br
https://atendimento.sebrae-sc.com.br/cursos/plano-de-negocio/
https://atendimento.sebrae-sc.com.br/cursos/plano-de-negocio/
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propostas submetidas será em ordem decrescente conforme a pontuação obtida 

nos itens do Edital e por modalidade. 

5.2 As vagas serão oferecidas nos seguintes módulos: 

I - Escritório de Projetos: destina-se a empreendedores que ainda não tenham condições 

suficientes para o início imediato do empreendimento, tais como Plano de Negócio total-

mente definido, tecnologia testada e/ou protótipos/processos acabados e recursos finan-

ceiros assegurados para investimentos e/ou desenvolvimentos; 

II - Incubadora: destina-se a empreendedores ou empresas constituídas, que já tenham 

dominado a tecnologia, o processo de produção e disponham de capital mínimo assegu-

rado e um Plano de Negócio bem definido, que permita o início da operação e do fatura-

mento após a instalação da Incubadora; 

III - Incubação Virtual: destina-se a empreendedores que necessitam de condições apro-

priadas para o funcionamento de seus negócios virtuais que não tenham a necessidade de 

utilização de espaços físicos no Centro de Inovação Videira – Dante Martorano; 

IV - Coworking: destina-se ao compartilhamento de espaço físico e recursos de escritório 

com o objetivo de atender profissionais liberais, empreendedores e usuários independen-

tes. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 São obrigações dos selecionados:  

6.1.1 O prazo de permanência no módulo Incubadora é de 2 (dois) anos, a contar 

da data de assinatura de contrato, podendo este ser prorrogável por igual 

período, conforme avaliação realizada pelo Conselho de Administração do 

Centro de Inovação Videira – Dante Martorano. 

I - A prorrogação se dará a pedido da selecionada, devendo esta ser 

protocolada junto ao Conselho de Administração do Centro de Inova-

ção Videira – Dante Martorano com antecedência mínima de 45 dias 

do término do prazo contratual. 

II - A definição, pelo aceite ou não da prorrogação, se dará pela deli-

beração do Conselho de Administração do Centro de Inovação Videira 

mailto:centrodeinovacao@videira.sc.gov.br
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– Dante Martorano, considerando-se os resultados das avaliações pe-

riódicas, bem como da participação da selecionada nas ações e eventos 

promovidos pelo Centro de Inovação Videira – Dante Martorano. 

6.1.2 O prazo de permanência no módulo Escritório de Projetos é de até 6 (me-

ses) meses. 

6.1.3 Para o módulo de Incubação Virtual o prazo limite de permanência no 

Centro de Inovação Videira – Dante Martorano é de até 1 (um) ano. 

6.1.4 Para o módulo de Coworking não há prazo limite de permanência no Cen-

tro de Inovação Videira – Dante Martorano, desde que respeitadas as cláu-

sulas do contrato. 

6.1.5 Em caso de aprovação de pessoa jurídica, esta deverá apresentar o CNPJ 

válido, para assinatura do contrato, bem como todos os documentos e ne-

gativas comprobatórios sob a regularidade da empresa. 

I - Será concedido um prazo máximo de 30 dias, podendo ser prorro-

gado por igual período mediante justificativa e comprovação do enca-

minhamento dos documentos, para a apresentação obrigatória do com-

provante de inscrição no CNPJ válido, a contar da data da divulgação 

do resultado.  

II - O não cumprimento da apresentação do referido comprovante no 

prazo estipulado resultará na exclusão do programa. 

6.1.6 Sob pena de exclusão do Centro de Inovação Videira – Dante Martorano, 

os selecionados nos módulos de Escritório de Projetos e Incubadora deve-

rão: 

I - participar das reuniões de avaliação realizados durante o período de 

permanência no Centro de Inovação Videira – Dante Martorano; 

II - fornecer dados a respeito de sua operação conforme contrato a ser 

assinado; 

III - utilizar das mentorias indicadas pelos avaliadores. 

6.1.7 Os selecionados para os módulos de Escritório de Projetos e Incubadora 

deverão participar dos eventos e ações promovidas pelo Centro de Inova-

ção Videira – Dante Martorano, contribuindo para a criação e manutenção 

mailto:centrodeinovacao@videira.sc.gov.br
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de um ecossistema de inovação para Videira e região, sendo este um cri-

tério de avaliação. 

6.1.8 As ligações de máquinas, aparelhos, equipamentos ou outros, que exijam 

consumo de energia elétrica, água ou outra utilidade, bem como a explo-

ração do ramo industrial que implique aumento do risco e periculosidade, 

dependem de prévia autorização, por escrito, do Conselho de Administra-

ção do Centro de Inovação Videira – Dante Martorano, que pode exigir 

dos selecionados nos módulos de Escritório de Projetos e Incubadora as 

modificações que se fizerem necessárias nas instalações, cujo uso lhe for 

permitido. 

6.1.9 O Centro de Inovação Videira – Dante Martorano poderá acrescentar va-

lores remuneratórios caso a instalação de equipamentos resulte em au-

mento de custos. 

6.1.10 Os selecionados deverão cumprir e respeitar todas as cláusulas do contrato 

a ser assinado após a seleção do projeto. 

6.1.11 Os selecionados nos módulos de Escritório de Projetos e Incubadora de-

verão citar na divulgação dos produtos, processos ou serviços, o apoio do 

Centro de Inovação Videira – Dante Martorano, solicitando sempre apro-

vação de uso das respectivas marcas. 

6.1.12 No momento da assinatura do contrato e durante o período de permanência 

no Centro de Inovação Videira – Dante Martorano, os selecionados no 

módulo Incubadora deverão apresentar e manter atualizado o certificado 

de regularidade com o FGTS; certificado de regularidade perante a Previ-

dência Social, débitos com as fazendas federal, estadual e municipal; de 

protestos e certidão de regularidade perante a Dívida Ativa de União. 

6.2 São obrigações do Centro de Inovação Videira – Dante Martorano. 

6.2.1 Dispor aos selecionados infraestrutura e serviços regulados mediante os 

contratos celebrados. 

6.2.2 Dispor aos selecionados nos módulos de Escritório de Projetos, Incuba-

dora e Coworking espaço físico reservado, individual ou compartilhado, a 

ser definido conforme necessidade identificada no processo seletivo.  

mailto:centrodeinovacao@videira.sc.gov.br
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6.2.3 Permitir aos selecionados o uso dos espaços coletivos do Centro de Inova-

ção Videira – Dante Martorano, tais como: 

I - salas de reunião; 

II - copa e áreas de lazer; 

III - suporte operacional comum, conforme disponibilidade, sendo: re-

cepção, internet, segurança no período noturno, água, luz e limpeza 

das áreas de uso comum. 

IV - suporte operacional específico, conforme disponibilidade, sendo: 

mentorias, capacitações, eventos, networking, apoio a integração entre 

instituições de ensino e entidades públicas, aproximação com entida-

des de classe, financiadoras e investidores, além de orientação para 

elaboração de projetos para capacitação de recursos junto a agências 

de fomento. 

7. DOS CUSTOS 

7.1 Os selecionados deverão realizar o pagamento, conforme estipulado no contrato, 

de acordo com os serviços oferecidos e infraestrutura. 

7.2 Os valores mensais devidos são os fixados conforme o Decreto Nº 17.561/20. 

7.3 Caso os selecionados não efetuem os pagamentos, previstos em contrato, serão 

excluídos do Centro de Inovação Videira – Dante Martorano. 

 

8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

8.1 A seleção das propostas será realizada pelo Conselho de Administração do Centro 

de Inovação Videira – Dante Martorano conforme o item 3 deste Edital. 

8.2 A aprovação das propostas ou empresas candidatas aos módulos de Escritório de 

Projetos e Incubadora será estabelecida pelos seguintes critérios: 

Itens Pontos analisados Nota 

1) Oportuni-

dade de negó-

cio 

O problema está resolvido? O mercado de atuação apresenta 

potencial para expansão? Há o domínio sobre o tamanho do 

mercado, público alvo e modelo de negócios? 

0 a 10 

2) Solução da 

proposta 

A solução possui viabilidade técnica e econômica? Resolve 

um problema real do mercado? 
0 a 10 

mailto:centrodeinovacao@videira.sc.gov.br
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3) Potencial 

de inovação 

Existe potencial inovador do projeto? Apresenta inovação 

de produto, marketing, organizacional e/ou serviços? En-

caixa-se em algum destes tipos de inovação: radical2, incre-

mental3 ou disruptiva4? 

0 a 10 

4) Viabilidade 

do projeto 

O projeto apresenta viabilidade financeira que poderá ser 

aperfeiçoada durante o processo de permanência no Centro 

de Inovação Videira – Dante Martorano? Apresenta plano 

de captação/utilização de capital para a execução do projeto 

e planejamento estruturado de viabilidade do negócio? 

0 a 10 

5) Equipe 

A equipe apresenta complementaridade de competências, 

perfil empreendedor para execução, dedicação mínima ne-

cessária ao projeto e/ou experiência técnica e de mercado? 

0 a 10 

 

8.3 As propostas ou empresas candidatas aos módulos de Escritório de Projetos e In-

cubadora que atingirem o mínimo de 70% (setenta por cento) da pontuação total 

serão aprovadas no Centro de Inovação Videira – Dante Martorano. 

8.3.1 Será respeitada a ordem descrente da pontuação obtida como forma de 

classificação final das propostas selecionadas. 

8.3.2 Mantendo-se o empate entre as propostas inscritas será considerada a 

maior nota no item Viabilidade do Projeto. 

 

9. DOS RESULTADOS 

9.1 O Conselho de Administração do Centro de Inovação Videira – Dante Martorano 

anunciará o resultado da seleção divulgando o parecer positivo ou negativo das 

propostas selecionadas, assim como suas considerações. 

9.2 Os resultados do processo de seleção deste Edital serão fixados no mural do Cen-

tro de Inovação Videira – Dante Martorano, disponibilizados no endereço eletrô-

nico www.centrodeinovacaovideira.com/edital102020 e também informados por 

e-mail ao responsável pela submissão da inscrição.  

 

10. DO CRONOGRAMA 

10.1 Este Edital tem validade de 1 (um) ano a partir da data de publicação. 

                                            
2 Inovação radical provoca impacto no mercado, estimula reações de admiração, mas também de espanto. 
3 Inovação incremental é a releitura sobre ideias, técnicas, produtos e/ou serviços. 
4 Inovação disruptiva provoca e substituição do antigo pelo novo, criando a obsolescência daquilo já exis-

tente. 

mailto:centrodeinovacao@videira.sc.gov.br
http://www.centrodeinovacaovideira.com/
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10.1.1 Durante todo o período serão aceitas novas inscrições até o preenchimento 

total das vagas. 

10.1.2 A avaliação das propostas e publicação do resultado de análise se dará em 

até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da data da inscrição. Após a divul-

gação da aprovação o empreendimento terá o prazo de até 30 (trinta) dias 

para se instalar no Centro de Inovação Videira – Dante Martorano, sujeito 

a perder a vaga se não se instalar e iniciar suas atividades no prazo estabe-

lecido. 

10.1.3 Caberá recurso do resultado do Edital, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a contar da data da divulgação dos resultados, devendo ser protoco-

lado junto a recepção do Centro de Inovação Videira – Dante Martorano 

localizado na Rodovia Engenheiro Lineu Bonatto, s/nº, Bairro Campo Ex-

perimental, Videira/SC, CEP 89560-000, anexo ao Terminal Rodoviário 

Irio Zardo, onde será encaminhado ao Conselho de Administração do Cen-

tro de Inovação Videira – Dante Martorano, que procederá a análise do 

mesmo e emitirá parecer no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 As propostas inscritas, ao mesmo tempo que aceitam as condições estabelecidas 

neste Edital, responsabilizam-se por todas informações contidas em sua inscrição, 

permitindo que o Centro de Inovação Videira – Dante Martorano, a qualquer 

tempo, possa confirmar a veracidade das informações prestadas. 

11.2 O Centro de Inovação Videira – Dante Martorano ficará responsável, através de 

seu Conselho de Administração, pelo acompanhamento e avaliação periódica os 

selecionados nos módulos Escritório de Projetos e Incubadora. 

11.3 O Centro de Inovação Videira – Dante Martorano fará avaliações os seleciona-

dos nos módulos de Escritório de Projetos e Incubadora, podendo, a seu critério, 

realizar a sua graduação antes dos prazos máximos estabelecidos no Edital ou 

excluir do Centro de Inovação Videira – Dante Martorano caso o desempenho 

seja considerado insatisfatório 

mailto:centrodeinovacao@videira.sc.gov.br
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11.4 Todas as informações recebidas das propostas ou empresas candidatas serão tra-

tadas como confidenciais pelo Centro de Inovação Videira – Dante Martorano. 

11.5 O Centro de Inovação Videira – Dante Martorano poderá revogar a proposta da 

selecionada caso não haja o cumprimento de suas obrigações dentro dos prazos 

estipulados no presente Edital. 

11.6 A critério do Centro de Inovação Videira – Dante Martorano podem ser selecio-

nadas pospostas candidatas cuja admissão fique condicionada ao surgimento de 

uma nova vaga. 

11.7 As questões de propriedade intelectual são tratadas caso a caso, considerando o 

grau de envolvimento no desenvolvimento ou aperfeiçoamento de modelos ou 

processos utilizados pela proposta ou empresa selecionada nos módulos de Es-

critório de Projetos e Incubadora, com observância da legislação aplicável e das 

normas estabelecidas pelo Centro de Inovação Videira – Dante Martorano. 

11.8 As regras e normas de conduta no Centro de Inovação Videira – Dante Marto-

rano serão estabelecidas no Regimento Interno do Centro de Inovação Videira – 

Dante Martorano. 

11.9 Não haverá vínculo empregatício entre o Centro de Inovação Videira – Dante 

Martorano e os selecionados, bem como seus prepostos ou funcionários. 

11.10  Os casos omissos deste Edital serão deliberados pelo Conselho de Adminis-

tração do Centro de Inovação Videira – Dante Martorano. 

11.11  As propostas ou empresas candidatas poderão obter maiores informações so-

bre este Edital por meio do e-mail centrodeinovacao@videira.sc.gov.br.  

 Videira, SC, 10 de novembro de 2020. 

 

CLAUDETE NARDI VAVASSORI 

VICE PREFEITA NA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL

mailto:centrodeinovacao@videira.sc.gov.br
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