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CHAMADA PÚBLICA DE FLUXO CONTÍNUO No 04, DE 21 DE JUNHO DE 2021 
 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA HABILITAÇÃO E CADASTRO DE EMPRESAS 
INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS AOS EMPREENDIMENTOS INCUBADOS 

NA NASCENTE INCUBADORA DE NEGÓCIOS DE IMPACTO DE BASE 
TECNOLÓGICA DO CEFET-MG 

 
O Diretor Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), 
Prof. Flávio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições, torna pública a presente 
Chamada para habilitação e cadastro de empresas interessadas em prestar serviços aos 
empreendimentos vinculados ao Programa de Incubação para Desenvolvimento de Negócios 
de Impacto de Base Tecnológica, coordenado pelos Núcleos Incubadores da Nascente 
Incubadora de Negócios de Impacto de Base Tecnológica do CEFET-MG, conforme 
estabelecido nesta Chamada e em seus Anexos. 

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
1.1. A presente Chamada tem por objetivo tornar públicas as normas para habilitação e 
cadastro de empresas que comporão um banco de prestadores de serviços, as quais poderão 
apresentar propostas de prestação de serviços aos empreendimentos incubados nos núcleos 
da Nascente Incubadora de Negócios de Impacto de Base Tecnológica do CEFET-MG, 
doravante denominada simplesmente Nascente. 

 
1.2. Além da prestação de serviços realizada, pelas empresas cadastradas, almeja-se a troca 
de experiências que contribua com o desenvolvimento do empreendedorismo de impacto 
ambiental e/ou social inovador, a divulgação da Nascente e dos empreendimentos incubados, 
bem como de seus produtos e serviços. 

 

1.3. O cadastro a que se refere a presente Chamada é exclusivo às empresas que queiram 
colaborar com o desenvolvimento econômico, social e ambiental, apoiando os 
empreendedores e seus empreendimentos de forma ampla, segura e com preços 
diferenciados dos aplicados no mercado. 

 
1.4. O cadastro de que trata esta Chamada não resulta em compromisso de demanda de 
quantitativo mínimo de serviços pelos empreendimentos incubados, os quais serão os 
responsáveis pelo pagamento dos serviços prestados pelas empresas cadastradas. 

 

1.5. O cadastro de empresas para prestação de serviços, em regime de não exclusividade, 
aos empreendimentos incubados nos Núcleos Incubadores da Nascente, será regido pelas 
regras estabelecidas nesta Chamada e em seus Anexos e executado pela Nascente, 
juntamente com a Coordenação de Inovação e Empreendedorismo do CEFET-MG. 

 
1.6. As empresas cadastradas poderão prestar serviços para os empreendimentos incubados 
nos Núcleos Incubadores da Nascente, nos seguintes campi do CEFET-MG: Araxá, Belo 
Horizonte (Campus Gameleira), Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno e Timóteo. 
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2. DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO E CADASTRO 
 

2.1. Poderão se cadastrar empresas, legalmente constituídas no País ou com representante 
legal domiciliado no Brasil, que satisfaçam às condições desta Chamada e de seus Anexos e 
que estejam operando nos termos da legislação vigente, cujo objetivo, finalidade, ramo de 
atuação e conhecimento técnico de seus profissionais estejam em consonância com os 
serviços a serem prestados. 

 

2.2. É vedada a participação, direta ou indireta, de empresas que, por si ou por qualquer dos 
profissionais que a integram, tenham sofrido aplicação de penalidades por qualquer motivo 
derivado da participação, em licitação e contrato com pessoa jurídica de direito público em 
geral, e as entidades integrantes do Sistema “S” ou da Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição. 

 

3. SEGMENTOS PARA CADASTRO 
 
3.1. Escritórios de advocacia; 

 
3.2. Escritórios contábeis; 

 

3.3. Bancos; 
 
3.4. Empresas de psicologia organizacional; 

 

3.5. Empresas que possam ofertar infraestrutura de tecnologia da informação; 
 
3.6. Agências de publicidade; 

 

3.7. Empresas de consultoria empresarial; 
 

3.8. Empresas que trabalham com desenvolvimento pessoal; 

 
3.9. Outros segmentos que tiverem interesse, considerando que os empreendimentos 
incubados na Nascente atuam, prioritariamente, em alguma(s) das seguintes áreas: 
Ambiental e Sanitária, Computação, Design de Moda, Edificações, Elétrica, Eletroeletrônica, 
Eletromecânica, Eletrônica, Materiais, Mecânica, Mecatrônica, Metalurgia, Mineração, Civil, 
Química e Transportes. 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO E CADASTRO 
 
4.1. Na vigência da presente Chamada, o processo de habilitação acontecerá a qualquer 
tempo, por iniciativa da parte interessada, de acordo com as seguintes etapas: 

 

a. Etapa 1: Inscrição das empresas; 
b. Etapa 2: Análise da documentação de habilitação; 
c. Etapa 3: Divulgação do resultado da análise de habilitação; 
d. Etapa 4: Assinatura dos Termos e cadastro das empresas. 
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4.2. Etapa 1: Inscrição das empresas: 
 

4.2.1. Para efetuar a inscrição as empresas deverão certificar-se de que atendem aos 
requisitos estabelecidos nesta Chamada; 

 
4.2.2. As  empresas  deverão  preencher  integralmente  o Formulário para Cadastro de 
Empresas, anexando os seguintes documentos em extensão PDF: 

 

a. Cópia do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do seu representante 
legal; 

 

b. Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; ou cópia do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; ou cópia da inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

 

c. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
d. Comprovação da inexistência de dívida com o Poder Público, através da apresentação dos 
seguintes documentos (relativamente ao CNPJ a ser habilitado e, quando filial, também do 
CNPJ da matriz): 

 
(i) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Receita 
Federal); 
(ii) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Caixa 
Econômica Federal); 
(iii) Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos (Tribunal de Contas da União); 
(iv) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Tribunal Regional do Trabalho); 

(v) Certidão Negativa de Débitos com as respectivas Fazendas Estadual e Municipal. 
 

e. Declarações: 

 
(i) Do dirigente da empresa informando que seus dirigentes não ocupam cargo ou 
emprego na administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, salvo 
hipóteses autorizadas em lei; 
(ii) Do dirigente informando que a empresa não está inscrita em cadastros nacionais de 
empresas punidas pela administração pública. 

 
f. Habilitações específicas: a empresa deverá apresentar um plano de trabalho (ou um 
portfólio de serviços) especificando o que poderá ofertar aos empreendimentos incubados, 
relacionando-o, quando for o caso, às fases de desenvolvimento do empreendimento 
(implantação, desenvolvimento e consolidação), incluindo, impreterivelmente, os itens abaixo: 

 

(i) Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional, emitido(s) no máximo a 60 
(sessenta) dias corridos da apresentação, em nome da empresa, fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a participante está 
atuando no mercado a pelo menos 1 (um) ano, no segmento que vai se candidatar a 
prestar o serviço; 
(ii) Assegurar conhecimento ou disposição para aprender sobre negócios de impacto 
ambiental e/ou social inovadores e de base tecnológica; 
(iii) Oferecer diferenciais em termos de preço, mensalidade e taxas em relação ao 
mercado, que favoreçam aos empreendimentos incubados; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtI5nDLcGni-8KwgZN18WyDhJG63FbgbByA4wkFCPZQoodvg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtI5nDLcGni-8KwgZN18WyDhJG63FbgbByA4wkFCPZQoodvg/viewform?usp=sf_link
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(iv) Assegurar disponibilidade de tempo para prestar consultoria em suas áreas de 
competência. 

 
4.2.3. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade das 
empresas, sendo que a ausência de preenchimento e/ou o preenchimento falso ou inexato de 
algum campo do Formulário para Cadastro de Empresas e a falta de documentação e/ou 
documentação inadequada invalidará a inscrição; 

 

4.2.4. As inscrições serão aceitas durante toda vigência da Chamada Pública (fluxo contínuo); 
 
4.2.5. Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

4.3. Etapa 2: Análise da documentação de habilitação: 
 
4.3.1. A análise da documentação de habilitação será realizada pela Equipe Gestora da 
Nascente, em até 30 (trinta) dias corridos após o envio; 

 
4.3.2. O processo consiste na análise dos documentos encaminhados e na verificação se os 
mesmos atendem aos requisitos desta Chamada; 

 
4.3.3. Não serão aceitos documentos com data de validade vencida e nem protocolos de 
solicitação em substituição aos documentos; 

 
4.3.4. Durante a análise da documentação, se constatada alguma irregularidade, a Equipe 
Gestora da Nascente poderá notificar o candidato, concedendo prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para sua regularização; 

 
4.3.5. Durante a análise da documentação, a Equipe Gestora da Nascente poderá entrar em 
contato com a empresa candidata e com as instituições por ela atendidas, a fim de solicitar 
esclarecimentos e confirmação de informações prestadas; 

 

4.3.6. A empresa não aprovada nesta Etapa poderá candidatar-se novamente após o período 
de 6 (seis) meses, a contar da divulgação de seu resultado. 

 
4.4. Etapa 3: Divulgação do resultado da análise de habilitação: 

 
4.4.1. A divulgação da decisão sobre a habilitação, no e-mail informado no Formulário para 
Cadastro de Empresas e no site da Nascente, ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após o 
encerramento da análise da documentação. 

 

4.5. Etapa 4: Assinatura dos Termos e cadastro das empresas: 

 
4.5.1. Após a divulgação do resultado, as empresas habilitadas terão até 15 (quinze) dias 
corridos para assinarem o Termo de Cadastro (Anexo 1), Termo de Confidencialidade e Sigilo 
(Anexo 2) e Termo de Autorização do Uso de Imagem (Anexo 3) e designar pessoa que será 
o contato entre as partes interessadas; 

 
4.5.2. É condição para o cadastro a assinatura dos Termos constantes no item 4.5.1; 

 
4.5.3. Após a formalização dos Termos referidos no item 4.5.1, as empresas cadastradas 
serão divulgadas em lista específica no site da Nascente e em suas redes sociais; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtI5nDLcGni-8KwgZN18WyDhJG63FbgbByA4wkFCPZQoodvg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtI5nDLcGni-8KwgZN18WyDhJG63FbgbByA4wkFCPZQoodvg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtI5nDLcGni-8KwgZN18WyDhJG63FbgbByA4wkFCPZQoodvg/viewform?usp=sf_link
https://www.nascente.cefetmg.br/
https://www.nascente.cefetmg.br/
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4.5.4. As empresas aptas farão parte do banco de prestadores de serviços, os quais poderão 
apresentar propostas de prestação de serviço aos empreendimentos incubados nos Núcleos 
Incubadores da Nascente; 

 
4.5.5. A confirmação do cadastramento assegura às empresas apenas a expectativa de 
prestação de serviços para os empreendimentos incubados nos Núcleos Incubadores da 
Nascente; 

 
4.5.6. As empresas cadastradas devem solicitar atualização dos seus dados e documentos à 
Equipe Gestora da Nascente, sempre que necessário. 

 

5. CANCELAMENTO DA HABILITAÇÃO E DO CADASTRO 
 
5.1. É passível de ter sua habilitação e/ou cadastro suspensos ou cancelados as empresas 
que diretamente ou por seus profissionais, de forma recorrente: 

 
5.1.1. Descumprirem o estabelecido no Termo de Cadastro e no Termo de Confidencialidade 
e Sigilo firmados com Nascente/CEFET-MG; 

 
5.1.2. Apresentarem, em qualquer fase do processo de habilitação ou na vigência do 
respectivo cadastro, documentos que contenham informações inverídicas; 

 
5.1.3. Deixarem de prestar informações ou não apresentarem documentos quando solicitados 
pela Nascente. 

 

5.2. As empresas que tiverem sua habilitação ou cadastro cancelado terão sua documentação 
eliminada e precisarão se submeter novamente à Chamada para poderem usufruir da 
condição de cadastradas novamente. 

 

6. VIGÊNCIA E VAGAS 
 
6.1. A vigência do cadastro se dará somente no tempo e de acordo com as necessidades e 
interesses da Nascente, sendo que o processo de inscrição estará permanentemente aberto, 
permanecendo válido o cadastro enquanto os documentos apresentados forem mantidos 
atualizados, substituindo-se certidões quando de seus vencimentos e atos constitutivos ou 
outros documentos sempre que estes sofrerem alteração, sob pena de cancelamento do 
cadastro. 

 
6.2. As empresas cadastradas farão parte do banco de prestadores de serviço cadastrados 
na Nascente, não necessitando de vagas específicas. 
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7. PRAZOS 
 

ETAPAS PRAZOS 

Etapa 1: Inscrição das empresas 21/06/2021 a 31/12/2021 

Etapa 2: 

habilitação 

Análise da documentação de Até 30 dias corridos após o envio da 
inscrição 

Etapa 3: Divulgação do resultado da análise 

de habilitação 
Até 5 dias úteis após o encerramento da 
análise da documentação de habilitação 

Etapa 4: Assinatura dos Termos e cadastro 
das empresas 

Até 15 dias corridos após a divulgação do 
resultado da análise de habilitação 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. A participação no processo de habilitação e cadastro de empresas implica na aceitação 
integral e irrestrita das condições estabelecidas nesta Chamada e em seus Anexos. 

 
8.2. As convocações e avisos referentes ao processo de habilitação e cadastro das empresas 
serão divulgados no site da Nascente. 

 

8.3. A qualquer tempo em que a Nascente tomar conhecimento de fatos que possam 
caracterizar irregularidades, serão adotadas providências cabíveis e deliberadas, com as 
áreas envolvidas, sobre a continuidade da habilitação e/ou cadastro da empresa em questão. 

 
8.4. No caso do cancelamento do cadastro ser solicitado pela empresa cadastrada, a mesma 
deverá comunicar formalmente à Equipe Gestora da Nascente pelo e-mail 
nascente@cefetmg.br, justificando o motivo de tal solicitação. 

 
8.5. A saída sem justificativa da empresa cadastrada impede a sua participação em outras 
atividades da Nascente. 

 

8.6. É responsabilidade da empresa candidata conhecer e concordar total e 
incondicionalmente com todos os itens desta Chamada e de seus Anexos, sendo que a 
submissão do Formulário para Cadastro de Empresas é considerada, para todos os fins de 
direito, como aceitação de todos os termos e condições neles estabelecidos. 

 
8.7. Ao se inscreverem, as empresas candidatas se responsabilizam por todas as informações 
fornecidas, permitindo que a Nascente, a qualquer tempo, possa confirmar a veracidade das 
informações prestadas. 

 

8.8. A decisão da Equipe Gestora da Nascente é soberana e dela não caberá recurso. 
 

8.9. As empresas candidatas deverão consultar o site da Nascente durante todo o processo 
de habilitação e cadastro, no qual será incluída a divulgação de eventuais complementações, 
esclarecimentos e correções desta Chamada decididos pela Equipe Gestora da Nascente. 

 

8.10. Suspeitas de conduta antiética na prestação de serviços aos empreendimentos 
incubados, bem como de desrespeito a esta Chamada e a seus Anexos, serão analisadas e 
julgadas pela Equipe Gestora da Nascente e podem resultar no descadastramento da 
empresa. 

https://www.nascente.cefetmg.br/
mailto:nascente@cefetmg.br
mailto:nascente@cefetmg.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtI5nDLcGni-8KwgZN18WyDhJG63FbgbByA4wkFCPZQoodvg/viewform?usp=sf_link
https://www.nascente.cefetmg.br/
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8.11. As empresas cadastradas são responsáveis em qualquer época pela fidelidade, 
legitimidade e atualização das informações prestadas e dos documentos apresentados, sendo 
que a falsidade de qualquer documento apresentado ou a inveracidade das informações 
implicará o imediato descadastramento da empresa. 

 

8.12. As dúvidas referentes à presente Chamada deverão ser enviadas para o e-mail: 
nascente@cefetmg.br. 

 

8.13. Esta Chamada entrará em vigor na data da sua publicação e terá validade até 31 de 
dezembro de 2021, podendo ser prorrogada a critério da Nascente. 

 
8.14. A qualquer tempo, esta Chamada poderá ser alterada, revogada ou anulada, no todo ou 
em parte, seja por decisão da Nascente/CEFET-MG, seja por motivo de interesse público ou 
exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer 
natureza, com a devida divulgação no site da Nascente. 

 

 

8.15. Os casos omissos serão resolvidos pelas Equipes Gestoras dos Núcleos Incubadores 
da Nascente e/ou Conselho Deliberativo da Nascente, estabelecendo o foro da Justiça 
Federal, Seção de Minas Gerais, sediada em Belo Horizonte-MG, para dirimir as dúvidas e 
pendências que se originarem da interpretação ou aplicação das cláusulas da presente 
Chamada. 

 
 

Belo Horizonte, 21 de junho de 2021. 
 
 

 

Prof. Flávio Luis Cardeal Pádua 
Diretor de Extensão e Desenvolvimento Comunitário 

 
 

 

Prof. Daniel Hasan Dalip 
Coordenador de Inovação e Empreendedorismo 

 
 

 

Silvana Alves da Silva 
Coordenadora da Nascente 

mailto:nascente@cefetmg.br
mailto:nascente@cefetmg.br
https://www.nascente.cefetmg.br/
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