ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Inovação e Turismo
Fone: (054) 3520-7004 - email: smde@erechim.rs.gov.br

Erechim, 20 de junho de 2022

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EMPRESAS COM ESPAÇOS DE
ENTRETENIMENTO PARA PARCERIA COM A INCUBADORA TECNOLÓGICA DE
ERECHIM N. 010/2022

O MUNICÍPIO DE ERECHIM, Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, e do Secretário Sr. Emerson Ricardo
Schelski, com amparo na Lei Municipal n. 6.351, de 19 de setembro de 2017, bem como
no Decreto n. 4.259, de 06 de outubro de 2017, no uso de suas atribuições, torna
público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Chamamento
Público para a seleção de empresa privada ou organização da sociedade civil,
interessados em parceria no evento público de nome MEET UP INCUBADORA
TECNOLÓGICA ERECHIM, que ocorrerá com a frequência de 1x/mês, nas
dependências de um espaço de entretenimento - nos termos definidos no presente edital
e com inscrições de forma online, no período de 23 de junho de 2022 a 22 de julho de
2022, e seleção no dia 25 de julho de 2022, as 08:00 horas, tendo como local a
Incubadora Tecnológica de Erechim, situada na Rua Clementina Rossi, 605, bairro Bela
Vista - Erechim – RS.

1.DO OBJETIVO

1.1 O presente edital tem por finalidade a seleção de empresa(s) parceira(s) visando à
conjugação de esforços para a realização do evento MEET UP ITE, por meio de ceder
o espaço de entretenimento para o encontro. O MEET UP ITE acontecerá com a
frequência de 1x ao mês, através de um ambiente descontraído com objetivo de realizar
networking, trazer conteúdos relacionados a empreendedorismo e inovação. A
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, da Prefeitura
do Município de Erechim-RS torna público o presente Edital de n. 010/2022 e faz saber
que receberá propostas de parcerias para a realização do evento, nos termos aqui
estabelecidos, podendo ser alterada com até 10 dias de antecedência, inclusive em
outras datas, na cidade de Erechim-RS, e regido pelas Normas estabelecidas na Lei n.
6351/2017 e Decreto n. 4529/2017.
1.2 As empresas selecionadas nos termos deste Edital celebrarão termo de parceria
com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo e
Incubadora Tecnológica de Erechim, no qual constará, especificamente, a forma de

inserção do(s) nome(s) e/ou marca(s) de cada nos materiais relacionados à promoção,
divulgação e programação do evento MEET UP ITE.

2. DAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO

2.1 O evento acontecerá com a frequência de 1x/mês, e têm por objetivo através de um
encontro informal, fomentar o ecossistema de empreendedorismo e inovação, gerar
conexões entre pessoas, empresas, investidores, realizar networking e promover a
Incubadora Tecnológica de Erechim, especialmente criada para abrigar
projetos/empresas/startups, auxiliando no desenvolvimento dos mesmos.
2.2 Na oportunidade, o público do evento contará com conteúdo através de
host/speakers, painel de debates, troca de experiência com empresários com cases de
sucesso, etc.
2.3 O evento é aberto ao público, tendo como público alvo acadêmicos, empresários,
empreendedores, com estimativa dentro da capacidade máxima do espaço.
2.4 A empresa parceira funcionará comercializando normalmente.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 O presente processo será regido pelos princípios da legalidade, finalidade,
moralidade administrativa, proporcionalidade, impessoalidade, economicidade,
eficiência, transparência e publicidade.
3.2 Poderão participar do presente chamamento público qualquer pessoa jurídica ou
organizações da sociedade civil, que atenda as exigências contidas neste edital,
denominada parceira, e que comprovem a regularidade perante ao fisco municipal (art.
195, § 3º, da CF/88).
3.3 A participação no processo implica a aceitação de todas as condições estabelecidas
neste edital e no Anexo.
3.4 Não haverá qualquer forma de remuneração por parte do município as empresas
parceiras.

4. DAS INSCRIÇÕES E HABILITAÇÃO

4.1 Os interessados em firmar contrato deverão preencher o formulário da inscrição
(Anexo I) e apresentar a documentação exigida neste Edital:
a) cópia do cartão do CNPJ;
b) alvará de funcionamento atualizado;

c) prova de regularidade do PPCI;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Erechim/RS;
e) Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
f) Comprovação de capacidade mínima para 50 pessoas;
4.2 As inscrições deverão ser realizadas nos dias 20/06/2022 a 20/07/2022, da seguinte
forma:
a)
Pelo
envio
da
documentação
incubadora@erechim.rs.gov.br

do

item

4.1

para

o

email:

b) O e-mail deverá vir com seguinte informação:
“INSCRIÇÃO DE INTERESSE DE PARCERIA PARA O EVENTO MEET UP ITE”.
Dados: (nome completo da empresa privada ou organização da sociedade civil
interessada) e
CNPJ (n. do CNPJ).

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1 No dia 25/07/2022 as 08:00 horas, na sede da Incubadora Tecnológica de Erechim,
situada na Rua Clementina Rossi, 605, bairro Bela Vista, Erechim/RS -, será realizado
a abertura dos e-mails, análise do recebimento das inscrições e averiguação da
documentação exigida no item 4.1.
5.2 Após, os representantes da Incubadora Tecnológica de Erechim, solicitarão uma
reunião presencial com todos os selecionados de forma legal, para a construção da
agenda do Meet Up ITE, contemplando todas as empresas selecionadas, de forma que
isso ocorra sucessivamente.
5.3 Havendo qualquer impedimento posterior, a empresa deverá comunicar de imediato
a Incubadora Tecnológica de Erechim, com prazo máximo de 15 dias de antecedência
do evento em seu estabelecimento, para que esta chame a empresa posterior
determinado na agenda.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 Não há dotação orçamentária a ser consignada, uma vez que a presente seleção
não importará em ônus financeiro para o munícipio, visto que entre as partes se
estabelece uma relação de mútua cooperação – a empresa selecionada apoiará o
evento Meet Up ITE, através da cedência do espaço, e em contra partida, poderá fazer
a divulgação da sua empresa.

7. DOS DEVERES E DIREITOS DO INTERESSADO SELECIONADO

7.1 A(s) empresa(s) parceiras terão sua marca citada/exposta como apoiadora(s) do
evento em materiais de divulgação, bem como, na solenidade de abertura.
7.2 A(s) empresa(s) parceiras selecionadas deverão funcionar e comercializar
normalmente ao público.
7.3 A(s) selecionadas deverão arcar com as próprias despesas com pessoal, material a
ser distribuído durante a realização do evento, bem como, ser responsáveis por
quaisquer danos que porventura venham a causar ao Município de Erechim/RS e
terceiros.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre o evento ou questões disciplinadas no
presente edital poderão ser sanadas mediante contato com a Incubadora Tecnológica
de Erechim pelo telefone (54)99156.9764 (com Fabricio, Diretor da Incubadora
Tecnológica ou Maine, coordenadora Jovem Empreendedor).

Erechim, 20 de junho de 2022

Assinado de forma digital

EMERSON RICARDO por EMERSON RICARDO
SCHELSKI:01428065 SCHELSKI:01428065016
Dados: 2022.06.21
016
12:58:52 -03'00'

EMERSON RICARDO SCHELSKI
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO PARA INTERESSADOS EM PARCERIA COM A INCUBADORA
TECNOLÓGICA DE ERECHIM -

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
CPF do Responsável:
Telefones de contato:
E-mail:

Pelo presente instrumento, manifestamos nosso interesse em firmar parceria com o
evento público, MEET UP ITE e declaramos estar cientes e de acordo com os termos
do edital de seleção n. 010/2022.

Erechim/RS, _____/______/2022

(nome e assinatura do responsável pela
Empresa/organização da Sociedade Civil)

