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Instituto Empresarial de Incubação e Inovação Tecnológica 

O IEITEC Instituto Empresarial de Inovação Tecnológica em parceria com o SIMECAN – 

Sindicato das Indústrias Metal-Mecânica e Eletro-Eletrônica de Canoas e Nova Santa Rita torna 

público, que estão abertas as inscrições de fluxo contínuo para candidatos ao ingresso em sua 

Incubadora de Empresas, na modalidade NÃO-RESIDENTE. 

 

Será analisada a documentação, com vistas a execução do objeto do presente Edital, na forma dos 

seguintes capítulos: 

 

Capítulo I – Objeto 

 

1.1 - O IEITEC formaliza o presente edital para estabelecer o processo de seleção de empresas para 

ingresso no programa de incubação, destinadas ao regime de incubação NÃO-RESIDENTE, para 

o desenvolvimento de negócios de base tecnológica, impacto social e ambiental sustentáveis.   

 

1.2 - O processo de ingresso se dará pela inscrição dos participantes, análise da documentação e do 

Formulário de Proposta de Incubação. Ambos integram esse edital, os quais deverão ser 

apresentados concomitantemente; 

 

Capítulo II – Conceitos 

 

2.1 - Para fins do presente Edital, denominam-se:  
 

2.1.1 - INCUBADORA DE EMPRESAS: Unidade de negócios voltada ao estímulo, gerencial e 

tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar 

o desenvolvimento de novas empresas propiciando ambiente e condições adequadas (serviços 

especializados, orientação, espaço físico e infraestrutura técnica, administrativa e operacional) para 

seu funcionamento, consolidação e crescimento;  

 
2.1.2 - NEGÓCIOS DE BASE TECNOLÓGICA: Negócio que fundamenta sua atividade produtiva no 

desenvolvimento de novos produtos, bens ou serviços, baseado na aplicação sistemática de 

conhecimentos científicos e tecnológicos e utilização de técnicas avançadas ou pioneiras. As 

Empresas de Base Tecnológica têm como principal insumo a inovação.  
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2.1.3 - NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL e/ou AMBIENTAL: Negócios de Impacto são 

empreendimentos criados com o propósito específico de solucionar ou mitigar uma questão social ou 

ambiental, e que são capazes de gerar resultado financeiro garantindo a sua sustentabilidade.  

 

2.1.4 – MODALIDADE NÃO-RESIDENTE: Forma de incubação para empresas que não necessitam 

de espaço físico individual nas instalações da incubadora. 

 

 

Capítulo III - Condições para a participação e forma de apresentação das propostas 

 

3.1 - Poderão encaminhar propostas, pessoas físicas ou jurídicas, desde que em conformidade com 

o capítulo I deste edital.  

 

3.1.1 - Para participar do processo de apresentação da proposta se faz necessário entregar os 

seguintes documentos: 

Pessoa Física: 

a) Cópia da Carteira de Identidade; 

b) Cópia do CPF; 

c) Comprovante de Residência. 

Pessoa Jurídica: 

a ) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

b ) Contrato social em vigor devidamente registrado ; 

c ) Prova de inscrição no CNPJ do MF; 

d ) Certidão negativa  de débito perante as fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

e ) Prova de regularidade com INSS e FGTS 

f ) Registro junto ao órgão ambiental competente, quando for o caso. 

 

3.1.2 - Não é necessário que a empresa esteja formalmente constituída quando da apresentação da 

proposta. No entanto, os projetos aprovados terão um prazo de 30 (trinta) dias para constituir a 

empresa, sob pena de desclassificação da proposta; 
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3.2 - O processo de apresentação da proposta se dará em 3 (três) etapas: 

Etapa 1 – 

Inscrição: 

Envio da Ficha de Inscrição.  

Através do link: https://forms.gle/pjkgBYu32m6umH9Y9  

Etapa 2 – 

Qualificação dos 

Participantes: 

Os participantes inscritos poderão realizar de maneira opcional, a oficina 

ONLINE de elaboração do CANVAS da Proposta de Valor, como suporte 

para o preenchimento do formulário de proposta de incubação. 

Etapa 3 – 

Submissão de 

Proposta: 

Envio do Formulário da Proposta de Incubação e documentos do item 

3.1.1 deste edital, através do link: https://forms.gle/Yvs6cvVamAJmiVD57  

 

3.3 - A apresentação da proposta dá presunção de que o proponente tem pleno conhecimento do 

local da Incubadora, condições de construção e outras características do imóvel, bem como do valor 

da taxa de incubação; 

 

3.4 - As informações prestadas serão tratadas confidencialmente pela incubadora e pelos consultores 

analistas. 

 

3.5 – Após o envio da ficha de inscrição, o proponente tem o período de 30 dias para submeter a 

proposta de incubação e documentação. 

 

Capítulo IV - Critérios de Seleção e Julgamento 

 

4.1 - O processo de seleção se dará em duas fases:  

1ª Fase - Avaliação da Proposta; 

2ª Fase – Entrevista. 

 

4.2 - As propostas serão avaliadas, por uma comissão, que poderá valer-se de consultoria 

especializada, convocada a critério do Conselho Técnico Científico; 

 

4.3 - Será previamente desclassificada do processo, a proposta que seja contrária á lei ou que não 

apresente a documentação exigida. 
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4.4 – Critérios de avaliação: 

As propostas são avaliadas de acordo com os cinco eixos da metodologia CERNE, e mais um sexto 

eixo de Impacto como peso extra, com escala de pontuação de 1 a 5, com os seguintes critérios: 

 

Eixo Critério Peso 

Tecnologia Grau de Inovação  30 

Capital Potencial de Captação de Recursos Financeiros 25 

Mercado Potencial de Mercado 25 

Gestão Validação da solução 20 

Empreendedor Potencial da Equipe 15 

Impacto Potencial de Impacto Social e/ou Ambiental Positivo 30 

 

4.5 - As propostas que obtiverem média final igual ou superior a 4,0 (quatro) estarão automaticamente 

selecionadas para continuidade do processo de seleção; 

 

4.6 – Os candidatos que tiverem suas propostas selecionadas na fase de avaliação serão convocados 

para uma entrevista com a diretoria do IEITEC, com vistas à: 

• Avaliação dos empreendedores; 

• Apresentação das regras de incubação (contrato e regimento interno); 

• Conhecimento e de Acordo quanto à metodologia CERNE que é utilizada pela incubadora 

para desenvolvimento do empreendimento. 

• Aprovação final da proposta de incubação do empreendimento; 

 

4.7- Como regra, as vagas disponíveis por modalidade serão destinadas aos proponentes melhor 

pontuados, sendo que, o número de vagas não corresponderá, necessariamente, ao número de 

proponentes classificados á ocupá-las. 

 

4.8- Serão desconsideradas as propostas que contrariem a legislação ambiental vigente no estado 

do Rio Grande do Sul. 
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Capítulo V – Contrato 

 

5.1- O ingresso na incubadora será formalizado entre os proponentes selecionados, mediante a 

assinatura do Contrato de Utilização de Sistema Compartilhado de Incubação, anexo a este edital. 

 

5.2- O contrato inicial será assinado com prazo de 36 (trinta e seis) meses, prorrogáveis, mediante 

autorização da incubadora, por períodos de 12 (doze) meses, por duas vezes no máximo. 

 

5.3- A minuta de contrato anexa estabelece o objeto, obrigações das partes, vigência e prorrogação, 

custos fixos de incubação, outros pagamentos devidos, casos de rescisão, formas de devolução dos 

módulos e regimento interno da incubadora; 

 

 

Capítulo VI – Recursos 

 

6.1- De todos os atos praticados no curso da presente licitação, caberão recursos, em até 10 dias 

corridos a contar da notificação, os quais deverão ser encaminhados para a análise do Conselho 

Técnico Científico da Incubadora. 

 

 

 Capítulo VII - Divulgação dos Resultados 

 

7.1 - Os resultados do processo de seleção serão informados por e-mail aos participantes.  

 

 

Capítulo VIII – Vigência do Edital 

 

8.1 - Este edital está vigente desde a data de sua publicação como fluxo contínuo de pedido de 

incubação, podendo sofrer revisões e suspensão a qualquer momento, por decisão da direção da 

incubadora. 
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Capítulo IX - Disposições Finais 

 

9.1 - Os interessados poderão obter informações complementares, através do telefone (51) 2118-

0900 ou email vanessa@ieitec.com.br 

 

9.2 - A apresentação das propostas por parte dos licitantes implica na total concordância com 

condições do Edital e da minuta do contrato, exceto quanto ás condições tempestivamente 

impugnadas e com decisão administrativa ainda não transitada em julgado; 

 

9.3 - É facultada a Incubadora, em qualquer fase de licitação, promover diligências destinadas a 

esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos 

adicionais aos licitantes, que deverão ser satisfeitos num prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas). 

 

 

 

 

 

Canoas, 25 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

Rosângela F. Alves 

Presidente IEITEC 

Instituto Empresarial de Incubação e Inovação Tecnológica  
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ANEXO I 
 

 

IEITEC – Instituto Empresarial de Incubação e Inovação 

Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

Contrato de Utilização de Sistema  

Compartilhado de Incubação NÃO - RESIDENTE 

 

NOME EMPRESA 

 
 

Presidente do IEITEC: Rosângela Fraga Alves 

Diretor Financeiro: Sérgio Welter 
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CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA COMPARTILHADO DE INCUBAÇÃO 
 

Pelo presente instrumento particular, de um lado: 
 
IEITEC – INSTITUTO EMPRESARIAL DE INCUBAÇÃO E INOVAÇÃO  TECNOLOGICA, pessoa 
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n° 93.020.162/0001/72, com sede 
na Av. Antônio Frederico Ozanan, nº 2019, em Canoas/RS, Instituição Gestora neste ato representada 
por sua Presidente, Rosangela Fraga Alves, portadora de Carteira de Identidade RG nº 6016612795,  e 
o Diretor Financeiro, Sergio Welter, portador de Carteira de Identidade RG nº 1006892317, doravante 
denominado simplesmente IEITEC, tendo como Instituição Mantenedora o SIMECAN - SINDICATO 
DAS INDÚSTRIAS METAL-MECÂNICAS E ELETRO-ELETRÔNICAS DE CANOAS E NOVA SANTA 
RITA. 
 
A EMPRESA pessoa jurídica constituída CNPJ nº ______________com sede na ___________, 
______/RS, com seu segmento de PDI instalada nas dependências do IEITEC, na Av. Antônio Frederico 
Ozanan, 2019 no Bairro São Luis em Canoas/RS, neste ato representada por seu representante legal 
____________ inscrito no CPF sob nº __________, e portador da cédula de identidade RG n° 
_____________  doravante designada simplesmente “NÃO RESIDENTE”; 
 
CONSIDERANDO que o IEITEC é uma associação civil sem fins lucrativos que tem, dentre seus objetivos 
consagrados nos artigos 4º e 5º de seu Estatuto Social, contribuir para a criação, desenvolvimento e 
aprimoramento de empresas nascentes com base em Inovação Tecnológica ou a empresas já existentes 
que desejem que suas áreas de PDI (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) possam atuar de forma 
moderna e competitivo, nos seus aspectos tecnológicos, gestão, mercadológicos e de recursos humanos, 
segundo a política nacional de desenvolvimento, de modo a assegurar o seu fortalecimento e a melhoria 
de seu desempenho. 
 
CONSIDERANDO que, em consonância com seus objetivos, o IEITEC tem instalado, no endereço de 
sua sede, referido no preâmbulo do presente instrumento, uma Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica; 
 
CONSIDERANDO que, nos termos do Edital nº 01-2021, o IEITEC  abre vagas para incubação de novas 
empresas não-residentes; 
 
CONSIDERANDO que a NÃO RESIDENTE teve sua proposta de incubação aprovado pela Diretoria do 
IEITEC, no Processo de Seleção de Empresas para o Sistema Compartilhado de Incubação; têm, as 
partes, entre si, justo e contratado, o que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:  
 
 
CLÁUSULA I – DO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 
 
O presente contrato objetiva regulamentar as relações entre o IEITEC e a NÃO RESIDENTE, de forma 
a possibilitar a utilização pela NÃO RESIDENTE de sala de trabalho e salas de reuniões, cujo uso será 
feito através de reserva diária, especialmente cedido para atender aos objetivos do Edital nº 01-2021, 
supra referido, e a utilização do apoio disponibilizado pelo IEITEC para viabilizar o desenvolvimento do 
negócio na modalidade PDI da NÃO RESIDENTE. 
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Parágrafo Único - As partes acordam e declaram expressamente que este instrumento não constitui, no 
seu todo ou em parte, um contrato de locação de espaço físico ou de serviços e tão pouco cria qualquer 
vinculo empregatício entre os funcionários e colaboradores do IEITEC  e a NÃO RESIDENTE ou vice-
versa. 
 
CLÁUSULA II – OBRIGAÇÕES DA NÃO RESIDENTE 
 
Constituem-se obrigações da NÃO RESIDENTE: 
 
1. Reservar antecipadamente, para utilização diária, uma das salas do conjunto de salas de trabalho e 

de reuniões, e fazê-lo somente em atividades que se relacionem ao desenvolvimento do projeto 
aprovado, sendo vedado o seu emprego para qualquer outra finalidade, bem como a cessão ou 
transferência a terceiros, no todo ou em parte, seja a que título for. 
 

2. Zelar pela guarda, limpeza e conservação da sala de trabalho e salas de reuniões sob sua utilização 
e devolvê-la ao IEITEC nas mesmas condições em que lhe foi entregue. 
 

3. Não praticar quaisquer atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou produção de 
materiais, equipamentos, insumos e/ou processos que possam ser perniciosos às instalações e ao 
meio ambiente. 
 

4. Respeitar integralmente o quanto disposto neste contrato, além do estabelecido no Estatuto e 
Regimento Interno do IEITEC. 

 
5. Divulgar a marca do IEITEC em seus produtos e em todo o material promocional da NÃO RESIDENTE. 

 
6. Abster-se de praticar quaisquer atividades ilícitas, ou que atentem à moral e aos bons costumes, ou 

ainda que coloquem em risco a idoneidade do IEITEC  ou a segurança dos que ali transitam, sob pena 
de rescisão do contrato e ressarcimento dos danos decorrentes. 

 
7. Apresentar, após a conclusão de cada uma das fases estipuladas no Plano de Negócios, ou quando 

solicitado pelo IEITEC, relatórios técnicos relativos às atividades da NÃO RESIDENTE; relatórios 
sobre as atividades dos bolsistas eventualmente colocados à disposição da NÃO RESIDENTE pelo 
IEITEC; descrição dos principais problemas enfrentados, soluções encontradas e resultados, bem 
como apresentar o planejamento das próximas fases. 

 
8. Desenvolver somente ações e projetos de acordo com Plano de Negócios aprovado pelo IEITEC, 

submetendo antecipadamente eventuais alterações à aprovação do IEITEC, que deverá ser por 
escrito. 

 
9. Assegurar o livre acesso a sala de trabalho e salas de reuniões sob sua utilização, aos credenciado 

pelo IEITEC, preservadas as necessárias condições de sigilo. 
 

10. Efetuar os pagamentos estipulados neste contrato, nos termos da cláusula V, infra. 
 

11. Não suspender suas atividades, sem prévia comunicação e anuência do IEITEC. 



                                                                                                                 

IEITEC/SIMECAN  
Av. Antônio Frederico Ozanan, 2019 - Bairro São Luís - Canoas/RS. CEP 92420-360. 

www.ieitec.com.br 

11 

 

Instituto Empresarial de Incubação e Inovação Tecnológica 

12. Responder pela segurança da sala de trabalho e salas de reuniões, contratando completa cobertura 
securitária com relação aos bens móveis, equipamentos, instalações e outros bens de sua 
propriedade ou recebidos a título de empréstimo do IEITEC. 

 
13. Zelar pelas condições de segurança das informações tecnológicas, que ainda não estejam cobertas 

por patente, eximindo o IEITEC de qualquer responsabilidade, por eventual espionagem industrial 
ou ações desta natureza. 

 
14. Permitir e facilitar o acesso do IEITEC, ou empresa especializada pelo mesmo indicado, para auditar 

os seus documentos legais e os livros fiscais e contábeis. 
 
15. Participar das reuniões organizadas pelo IEITEC, desde que convocada por escrito com 

antecedência mínima de 48h da realização do evento. 
 
16. Iniciar a produção ou prestação de serviços e/ou o faturamento no máximo até 6 meses após a sua 

instalação no IEITEC, sob pena de rescisão do presente contrato. 
 
17. Arcar com todos os custos dos eventos suportados pelo IEITEC, em que foi inscrito por este, e não 

compareceu. 
 
18. Interagir com as instituições de ensino e pesquisa e demais parceiros e apoiadores da instituto, de 

acordo com as condições especificadas em convênio firmados entre estes e o   IEITEC , que são do 
conhecimento prévio da NÃO RESIDENTE. 

 
19. A NÃO RESIDENTE deverá respeitar as normas técnicas de segurança e as leis ambientais do 

município. 
 

20. Não alterar sem prévio consentimento por escrito da IEITEC, as instalações da sala de trabalho e 
sala de reuniões sob sua utilização. 

 
 
CLÁUSULA III - OBRIGAÇÕES do IEITEC  
 
São obrigações do IEITEC para com a NÃO RESIDENTE: 
 
Promover a interface com as entidades de ensino e pesquisa, parceiras do IEITEC, para acesso aos 
laboratórios, bibliotecas, informações científicas e tecnológicas e serviços tecnológicos. 
 
1. Oportunizar o acesso aos produtos e serviços promovidos/ofertados pelo SEBRAE-RS, ANPROTEC, 

REGINP e outras entidades de fomento ao empreendedorismo e inovação. 
 

2. Orientação na elaboração e atualização do Plano de Negócios. 
 

3. Apoio na identificação de pesquisadores e tecnologistas que possam colaborar no aprimoramento 
tecnológico de seus produtos/serviços. 
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4. Oferecimento, sempre que possível, de consultoria na elaboração de projetos para captação de 
recursos junto às agências de fomento. 

 
5. Aconselhamento na gestão tecnológica dos projetos em desenvolvimento. 

 
6. Orientação no registro de propriedade industrial/intelectual. 

 
7. Apoio no processo de licenciamento de produtos juntos aos órgãos governamentais. 

 
8. Disponibilização, sempre que possível, de consultoria e organização de ações para apresentação do 

projeto a investidores em geral. 
 

9. Orientação para o dimensionamento e quantificação do mercado. 
 

10. Orientação nas estratégias de divulgação e comercialização de produtos e serviços. 
 

11. Apoio na participação em eventos mercadológicos. 
 

12. Orientação, sempre que possível, de capacitação em gestão empresarial, tais como: gestão 
financeira e custos, marketing, planejamento, administração geral, produção e operações, 
elaborando convênios que definam os custos e a forma de acesso da NÃO RESIDENTE a esses 
serviços. 

 
13. Proporcionar estratégias que visem acelerar a consolidação da NÃO RESIDENTE, mostrando como 

superar barreiras técnicas, gerenciais e mercadológicas. 
 
14. Fortalecer a capacitação empreendedora da NÃO RESIDENTE, oferecendo ambiente apropriado, 

gerência dinâmica e indicação de linhas de fomento e financiamento. Sujeito a aprovação pelos 
órgãos competentes.  

 
15. Facilitar o acesso aos cursos, seminários e palestras, principalmente nas áreas técnico-econômico-

financeiras e de marketing. 
 
16. Estimular o acesso  aos bancos de dados de interesse da NÃO RESIDENTE e incentivar a 

cooperação e troca de informações da NÃO RESIDENTE com outras instituições, e organismos 
internacionais, associações de classe e entidades públicas e privadas. 

 
17. Acompanhar, assessorar, incentivar e auditar o desenvolvimento da NÃO RESIDENTE levando em 

conta, entre outros, os seguintes critérios: Viabilidade técnica e comercial dos produtos da NÃO 
RESIDENTE; qualificação técnica e gerencial da equipe envolvida; adequação aos objetivos da 
incubadora; oferecimento de produtos de aceitação social; e adoção de mecanismos de controle 
para produtos poluentes. 

 
18. Disponibilização de infraestrutura para uso compartilhado, composto de: recepção, secretaria, 

acesso a rede de computadores, áreas comuns, sanitários, copa e sala de reuniões. 
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Parágrafo Único: Fica expresso que caberá exclusivamente à NÃO RESIDENTE o desenvolvimento de 
seu Plano de Negócio da NÃO RESIDENTE, produtos e ou processos respectivos, não sendo o IEITEC  
co-titular, sócia ou sob qualquer outra forma responsável, junto com a NÃO RESIDENTE, pelo 
atingimento das finalidades previstas no Plano de Negócio. A responsabilidade do IEITEC  se limita ao 
previsto no presente Contrato, referente ao sistema de incubação, intensivamente praticado nacional e 
internacionalmente, que objetiva, sinteticamente, o apoio ao desenvolvimento empresarial. 
 
CLÁUSULA IV – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
 
O presente contrato tem prazo de duração de 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se a partir da data de 
sua assinatura. 
 
Parágrafo Primeiro: O presente contrato pode ser prorrogado por períodos de 12 (doze) meses, por 
duas vezes no máximo, se a NÃO RESIDENTE comprovar que necessita de período complementar e 
extraordinário para a finalização e consolidação da empresa e houver a concordância da Diretoria do 
IEITEC. 
 
Parágrafo Segundo: O pedido de prorrogação deverá ser feito por escrito, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias do término da vigência deste contrato. O pedido será avaliado pela Diretoria do IEITEC, 
a quem caberá a decisão sobre a prorrogação do Contrato. 
 
 
CLÁUSULA V - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO E REEMBOLSO DE DESPESAS 
 
A NÃO RESIDENTE deverá recolher mensalmente ao IEITEC, em conta bancária indicada para essa 
finalidade, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido: 
1. Contribuição a título de participação parcial nos custos dos apoios e utilidades comuns colocados a 

disposição pelo IEITEC, sendo pago o valor de: 
 
R$ 500,00 (quinhentos reais), por mês; 
 
2. Reembolso dos custos próprios específicos do seu empreendimento que tenham sido pagos pelo 

IEITEC, em especial ligações telefônicas. 
 

Parágrafo Primeiro: O valor da contribuição mensal poderá ser reajustado anualmente, a critério da 
incubadora.  

 
 
CLÁUSULA VI - DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE  
 
O IEITEC não assume qualquer responsabilidade: 
 
1.  Por danos materiais ou pessoais causados pela empresa NÃO RESIDENTE aos seus funcionários 

ou terceiros;  
 

2. Por danos materiais ou pessoais causados por terceiros a empresa NÃO RESIDENTE, seus 
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funcionários ou terceiros; 
 
3. Por bens ou valores deixados guardados em sala de trabalho ou salas de reuniões; 

 
4. Por danos de qualquer natureza causados pela NÃO RESIDENTE em decorrência do uso da sala de 

trabalho ou salas de reuniões 
 

5. Caso o IEITEC venha a ser acionado por terceiros prejudicados na forma da presente cláusula a NÃO 
RESIDENTE declara-se para tal fim, única responsável e pagadora, renunciando expressamente a 
quaisquer reclamações contra o IEITEC. 

 
CLÁUSULA VII – DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL  
 
A empresa NÃO RESIDENTE assume toda e qualquer responsabilidade: 
 
1. Por danos materiais ou pessoais causados ao IEITEC  e/ou a terceiros;  

 
2. Por danos materiais ou pessoais causados por terceiros ao IEITEC, em decorrência  do presente 

contrato; 
 

3. Por danos de qualquer natureza causados ao IEITEC  em decorrência do uso  do modulo, objeto do 
presente contrato; 

 
4. Caso o IEITEC  venha a ser acionada por terceiros prejudicados na forma da presente cláusula a 

empresa NÃO RESIDENTE declara-se para tal fim, única responsável e devedora, renunciando 
expressamente a quaisquer reclamações contra o IEITEC; 

 
5. Fica a empresa NÃO RESIDENTE obrigada a reembolsar ao IEITEC, todas as despesas judiciais ou 

extrajudiciais, inclusive os honorários que vier a pagar aos advogados que tiver que contratar, na 
hipótese de ela vir a ser citada para integrar a lide em qualquer condição processual. 

 
Parágrafo Único: Toda a responsabilidade que seja de natureza previdenciária, fiscal, tributaria, civil e 
criminal, inclusive a responsabilidade por danos causados a terceiros, decorrentes do uso do modulo, 
objeto do presente contrato, é assumida total e isoladamente, pela empresa NÃO RESIDENTE; 
 
CLÁUSULA VIII - CAUSAS DE RESCISÃO CONTRATUAL 
 
São casos que importam em rescisão deste Contrato e desocupação da área individualizada: 
 
Parágrafo Primeiro: Atraso superior a dois meses, por parte da NÃO RESIDENTE, em relação as 
obrigações de recolhimentos estabelecidos na Cláusula V, correndo por conta exclusiva da NÃO 
RESIDENTE todas as despesas judiciais ou extra-judiciais que tal inadimplência causar, inclusive 
remoção, transporte e armazenamento de materiais e ou equipamentos, custas e honorários de 
advogado. 
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Parágrafo Segundo: Infringência de qualquer outra cláusula deste contrato ou do Regimento Interno do 
IEITEC. 
 
Parágrafo Terceiro: A declaração unilateral e voluntária por iniciativa da NÃO RESIDENTE, mediante 
comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Precederá a rescisão, a quitação 
pela NÃO RESIDENTE, de todos os débitos existentes, com relação ao disposto na cláusula V, supra, 
ou a qualquer título. 
 
Parágrafo Quarto: A eventual tolerância do IEITEC para com inadimplências ou com a infringência de 
qualquer cláusula contratual não importará em renovação, nem poderá ser invocada pela NÃO 
RESIDENTE para obrigar o  IEITEC   a conceder igual tolerância em outros casos supervenientes. 
 
 
CLÁUSULA IX - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
Este contrato poderá, por acordo mútuo, ser modificado quanto à sua abrangência ou conteúdo, 
necessariamente por meio de Termo Aditivo a ser submetido a Diretoria do IEITEC . 
 
 
CLÁUSULA X - ELEIÇÃO DE FORO 
 
As partes elegem, desde já, o foro da Comarca de Canoas para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências 
resultantes deste Contrato e que não possam ser dirimidas amigavelmente. 
 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em três vias de igual 
teor, na presença de duas testemunhas instrumentárias, para os devidos fins de direito. 
 
 
Canoas, XX de ______ de 2020. 
 
 
 
 
_____________________________                     _____________________________ 
    Instituição Gestora – IEITEC                                     Instituição Gestora IEITEC      
Presidente – Rosângela Fraga Alves                      Diretor Financeiro – Sérgio Welter 
 
 
 

________________________________________ 
NOME DA EMPRESA 

Representante legal -  Nome 

 


