
EDITAL n. 03/2013
Seleção de Empresas e/ou Empreendimentos para o
Sistema Municipal de Incubação de Empresas – SMIE

Incubadora Municipal Zé Pereira
A Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS por meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia, Turismo e do Agronegócio – SEDESC, no
uso de suas atribuições legais, torna público que se encontra aberto o edital de processo de seleção de
propostas para participar do Sistema Municipal de Incubação de Empresas – SMIE para vagas na
Incubadora Municipal Zé Pereira, nas modalidades de pré-incubação, incubação residente e
incubação à distância, de acordo com as condições estipuladas a seguir:
1 - Objeto: Selecionar empreendimentos e/ou empresas, cujos produtos sejam do segmento de
artesanato e cerâmica produzidos de forma artesanal ou industrial para participarem do Sistema
Municipal de Incubação de Empresas da Incubadora Municipal Zé Pereira, que oferece suporte em infra-
estrutura, consultoria, instrutoria, apoio técnico e de gestão para o desenvolvimento e maturação dos
negócios, visando o alto nível de qualidade e continuidade das empresas no mercado.
2 - Conceitos: Para fins do presente edital denominam-se:
2.1. Empreendimento: negócio em fase de formalização.

2.2. Empresa: negócio em desenvolvimento, devidamente formalizada com registro nos órgãos
competentes.

2.3. Pré-Incubação: modalidade onde o empreendimento ou a empresa recebe apoio para a elaboração
do plano de negócio, por um período de até três meses, ocorre fora das dependências da Incubadora,
podendo, após avaliação, tornar-se ou não um incubado residente.

2.4. Incubação Residente: modalidade onde o empreendimento ou a empresa é instalada em uma das
salas de 35m² ou 70m² da Incubadora, recebe apoio técnico e de gestão, instrutoria e consultorias, por
um período de até 30 meses.

2.5. Incubação à Distância: modalidade onde a empresa já possui estrutura física adequada e recebe da
Incubadora apoio técnico e de gestão, instrutoria e consultoria, por um período de até 30 meses.

3 - Das inscrições: Os interessados deverão comparecer na Incubadora Municipal Zé Pereira, onde
receberão maiores informações para participação e preenchimento da proposta.

Endereço: Av. Afonso Pena, 3297, centro, Campo Grande-MS, telefones (67) 3314- 3595 e 3314-3966
Horário: O atendimento será das 7h30 às 11h e 13h às 17h30 - de segunda a sexta feira.
4 - Das modalidades e das vagas:

4.1 – Na modalidade de pré-incubação ou incubação residente:

1 vaga em sala de 70m² - sendo oficina específica para cerâmica;
2 vagas em sala de 35m²
4.2 – Na modalidade de incubação à distância:
4 vagas
5 - Do processo de seleção:

5.1 – Relação dos documentos necessários para seleção do empreendimento ou da empresa:

a) Empresa: apresentar cópia de todos os documentos de constituição/formalização da empresa no
Município de Campo Grande/MS, tais como o CNPJ, inscrição Estadual e Municipal, contrato social e cópia
dos documentos pessoais dos representantes legais da empresa;

b) Empreendimento: apresentar cópia da Cédula de Identidade - RG e do CPF do proponente, bem como
comprovar que reside em Campo Grande;

c) As vagas para a modalidade de incubação à distância só poderão ser pleiteadas por empresa, com
comprovação de estrutura física e espaço adequado para fabricação e/ou comercialização dos produtos;

d) Comprovar que no empreendimento e/ou na empresa há pessoas com conhecimentos básicos
necessários para o desenvolvimento do produto proposto;

Apresentar comprovante de participação no programa “Nascer Bem” do SEBRAE;

e) Apresentar plano de negócio – simplificado ou completo, com a viabilidade técnica e econômica do
empreendimento e/ou empresa;



f) Comprovar a existência de recursos financeiros disponíveis para investimento e/ou capital de giro do
empreendimento e/ou empresa;

g) Apresentar certidão negativa de débitos da empresa em relação ao INSS, Receita Federal, Caixa
Econômica Federal (CRF-FGTS), aos tributos Estaduais e Municipais; (todas as CND’s poderão ser
retiradas via internet, exceto a Certidão de Débitos Gerais da Prefeitura, que deverá ser requerida
pessoalmente na Central do Cidadão);

h) Apresentar certidão negativa de antecedentes cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal, do
responsável legal pelo empreendimento e/ou empresa. (via internet)

6- Da entrega da proposta: A proposta deverá ser entregue na Incubadora Municipal Zé Pereira, em
cinco cópias impressas e uma em meio magnético, observando o período de abertura do edital que
será a partir da publicação até 07/08/2013.
6.1 – Data de apresentação das propostas: As propostas serão apresentadas à comissão julgadora
em data a ser definida e avisada aos participantes selecionados, com antecedência mínima de 10 dias.
7 - Das disposições finais:
7.1. Serão selecionadas as propostas que atendam aos critérios relacionados e estabelecidos no item
5.1.

7.2. Todas as informações recebidas dos proponentes serão tratadas como confidenciais.

7.3. O número de aprovados poderá ser superior ao número de vagas mencionado no item 4.1 e 4.2,
pois poderão ser chamados caso haja disponibilidade de novas vagas durante a validade do resultado do
Edital.

7.4. A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões, cabendo a essa as decisões sobre classificação
ou eliminação das propostas selecionadas.

7.5. O resultado final do Edital com os nomes dos proponentes aprovados será publicado no Diário
Oficial do Município – DIOGRANDE e afixado na sede da Incubadora Municipal Zé Pereira.

7.6. A validade do resultado final deste Edital, devidamente publicado, será até 31 de dezembro de
2013.

7.7. A apresentação da proposta implicará na aceitação de todas as exigências regulamentares deste
Edital.

7.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, de
Ciência e Tecnologia e do Agronegócio – SEDESC, por meio do Departamento de Fomento à Indústria, ao
Comércio e Serviços – DCIS.

Campo Grande/MS, 10 de maio de 2013.

DHARLENG CAMPOS DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico,
de Ciência e Tecnologia e do Agronegócio.
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