
                      

 

 

Edital nº 01/2019 para Seleção de Empresas e Instituições para ingresso 
no âmbito do Parque Tecnológico da UFRJ – Prédios de Uso Compartilhado 

                                 (Publicado em 18.04.2019) 
  
(Período de vigência: 18.04.2019 a 18.04.2020) 

                             

                            (Retificações em 08.05.2019 e 19.09.2019) 

 

A FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS - 
COPPETEC, neste ato representada por seus representantes legais infra-assinados, na 
qualidade de Fundação de Apoio do PARQUE TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO – UFRJ (PTEC-UFRJ), localizado no Campus da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, na Ilha da Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, neste ato representado por seu Diretor 
Executivo, torna público para conhecimento dos interessados que foram realizadas retificações no 
Edital nº 01/2019 para Seleção de Empresas e Instituições para ingresso no âmbito do Parque 
Tecnológico da UFRJ – Prédios de Uso Compartilhado, assim como se segue: 

 

(i) Item 2 – ÁREAS DISPONÍVEIS E SUA OCUPAÇÃO – Item 2.1, Subitem 2.2.1 que passa a 
vigorar alterado e 2.2.2 que será suprimido – Onde se lê: 

2.2.1 - CETIC - Edificação tipo escritório localizado na Quadra I, lote I, sendo:   
 

I)    3º pavimento 
- 
Lado Par: Sala 306 – 44,78m² 
  
Lado Ímpar: Sala 307 – 51,40 m²; e Sala 309 – 38,45 m2 

  
II)    4º pavimento – Área de 571,77 m2 corridos podendo ser subdividido em até dez (10) 
salas: 

  
Lado par: Sala 402 - 44,77m², Sala 404 – 44,78m², Sala 406 – 44,78m², Sala 408 
– 51,05m², e Sala 410 – 36,20m²; 

  
Lado ímpar: Sala 401 - 38,24m², Sala 403 - 51,41m², Sala 405 – 51,65m², Sala 
407 – 51,41m², e Sala 409 – 38,45m²;” 
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-Todas as áreas aqui consideradas são medidas de eixo a eixo das paredes.  
 

2.2.2 - MP - Galpões modulares semi-industriais, com pé direito de 8 (oito) metros e área de 
aproximadamente 190 m², localizados na Quadra VI, lote I:  

 
         Módulo 3, Módulo 4 e Módulo 8. Cada empresa poderá se candidatar à 

utilização de até dois módulos.   
 

Leia-se:  

2.2.1 - CETIC - Edificação tipo escritório localizado na Quadra I, lote I, sendo:   
 

I)    3º pavimento 
- 
Lado Par: Sala 306 – 44,78m² 
  
Lado Ímpar: Sala 307 – 51,40 m²; e Sala 309 – 38,45 m2 

  
II)    4º pavimento – Área de 571,77 m2 corridos podendo ser subdividido em até dez (10) 
salas: 

  
Lado par: Sala 402 - 44,77m², Sala 404 – 44,78m², Sala 406 – 44,78m², Sala 408 
– 51,05m², e Sala 410 – 36,20m²; 

  
Lado ímpar: Sala 401 - 38,24m², Sala 403 - 51,41m², Sala 405 – 51,65m², Sala 
407 – 51,41m², e Sala 409 – 38,45m²;” 

 

(i.1) As plantas correspondentes à alteração de disponibilidade de espaços aqui mencionada se 
encontram em anexo a este documento de retificação, e serão publicadas por meio da página do 
Parque Tecnológico (http://www.parque.ufrj.br), bem como no sítio eletrônico da Fundação Coppetec 
(http://www.coppetec.coppe.ufrj.br/site), em atendimento ao Item 2.2 do Edital nº 01/2019 para 
ingressos nos Prédios de Uso Compartilhado do Parque Tecnológico.  

 

(ii)- Item 9 – DA COOPERAÇÃO COM A UFRJ – Item 9.3 e Subitem 9.3.1 que passam a vigorar 
alterados- Onde se lê: 

9.3 - As CESSIONÁRIAS consideradas de Grande Porte, nos moldes do que dispõe esta 
Chamada Pública, efetuarão a comprovação do compromisso contratual de investimento 
mínimo anual em projetos de cooperação com a UFRJ, em até 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do cômputo contratual anual, conforme explicitado no Contrato de Cessão de Uso, Anexo IV. 
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Para os fins desta obrigação de cooperação, são estabelecidos os seguintes parâmetros 
mínimos de investimento: 
 

  

Edificação MP 
– Módulo de 
Prototipagem               

(Por cada 
Módulo 

ocupado) 

Edificação 
CETIC                             

(Por até 100 
m² ocupados) 

Edificação 
CETIC              

(Entre 100 e 
200 m² 

ocupados) 

Edificação 
CETIC                        

(Entre 200 e 
300 m² 

ocupados) 

Edificação 
CETIC               

(Entre 300 e 
400 m² 

ocupados) 

Mínimo 
exigido em 

investimento 
a título de 

Cooperação 

 R$        
120.000,00  R$ 60.000,00  R$        

120.000,00  R$ 180.000,00 R$ 240.000,00 

 
 
9.3.1- As condições de investimento mínimo previstas no Item 9.3, para empresas de Grande 
Porte, estão limitadas às ocupações de no máximo 400m² (quatrocentos metros quadrados) 
para a Edificação CETIC e no máximo 01 (um) Módulo para a Edificação MP- Módulo de 
Prototipagem. Contudo, a obrigação mínima de cooperar das Cessionárias que ocupem áreas 
superiores a esses limites, será acrescida na razão proporcional por metro quadrado ou módulo 
ocupados estabelecida na Tabela supracitada, comprovado nos mesmos moldes acima citados. 
 

Leia-se: 

9.3 - As CESSIONÁRIAS consideradas de Grande Porte, nos moldes do que dispõe esta 
Chamada Pública, efetuarão a comprovação do compromisso contratual de investimento 
mínimo anual em projetos de cooperação com a UFRJ, em até 30 dias corridos, a partir do 
cômputo contratual anual, conforme explicitado no Contrato de Cessão de Uso, Anexo IV. Para 
os fins desta obrigação de cooperação, são estabelecidos os seguintes parâmetros mínimos 
de investimento: 
 

  

Edificação 
CETIC                             

(Por até 100 
m² ocupados) 

Edificação 
CETIC              

(Entre 100 e 
200 m² 

ocupados) 

Edificação 
CETIC                        

(Entre 200 e 
300 m² 

ocupados) 

Edificação 
CETIC               

(Entre 300 e 
400 m² 

ocupados) 

Mínimo exigido 
em investimento 

a título de 
Cooperação 

R$ 60.000,00  R$        
120.000,00  R$ 180.000,00 R$ 

240.000,00 
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9.3.1- As condições de investimento mínimo previstas no Item 9.3, para empresas de Grande 
Porte, estão limitadas às ocupações de no máximo 400m² (quatrocentos metros quadrados) na 
Edificação CETIC. Contudo, a obrigação mínima de cooperar das Cessionárias que ocupem 
áreas superiores a esses limites, será acrescida na razão proporcional por metro quadrado ou 
módulo ocupados estabelecida na Tabela supracitada, comprovado nos mesmos moldes acima 
citados. 
 

(iii) Item 10 - VALORES MENSAIS PARA CESSÃO DE ESPAÇOS NOS PRÉDIOS 
COMPARTILHADOS - Item 10.1 que passa a vigorar alterado - Onde se lê: 

 

10.1- O custo devido pelo uso dos espaços do Parque Tecnológico da UFRJ corresponde à 
soma dos valores da Cessão de Uso e Taxa de Serviços, no momento de vigência a que se 
refere este Edital, os quais serão cobrados mensalmente e cujos valores do metro quadrado 
apresentam-se no quadro abaixo: 

 

Edificação 2019 

Micro e Pequenas 
Empresas Média Empresa Grande Empresa 

Receita 
Operacional Bruta 
inferior ou igual a 
R$ 4,8 milhões 

Receita Operacional 
Bruta inferior ou igual a 

R$ 300 milhões 

Receita Operacional 
Bruta superior a R$ 300 

milhões 

CE-TIC 

Cessão de Uso R$ 37,46/m² R$ 43,50/m² R$ 43,50/m² 
Taxa de 
Serviços R$ 45,02/m² R$ 46,28/m² R$ 46,28/m² 

Total R$ 82,48/m² R$ 89,78/m² R$ 89,78/m² 

MP 

Cessão de Uso R$ 16,24/m² em 
cada módulo 

R$ 18,87/m² em cada 
módulo 

R$ 18,87/m² em cada 
módulo 

Taxa de 
Serviços 

R$ 51,99/m² em 
cada módulo 

R$ 60,88/m² em cada 
módulo 

R$ 60,88/m² em cada 
módulo 

Total R$ 68,23/m² em 
cada módulo 

R$ 79,75/m² em cada 
módulo 

R$ 79,75/m² em cada 
módulo 

 
 

Leia-se: 

10.1- O custo devido pelo uso dos espaços do Parque Tecnológico da UFRJ corresponde à 
soma dos valores da Cessão de Uso e Taxa de Serviços, no momento de vigência a que se 
refere este Edital, os quais serão cobrados mensalmente e cujos valores do metro quadrado 
apresentam-se no quadro abaixo: 
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Edificação 2020 

Micro e Pequenas 
Empresas Média Empresa Grande Empresa 

Receita 
Operacional Bruta 
inferior ou igual a 
R$ 4,8 milhões 

Receita Operacional 
Bruta inferior ou igual a 

R$ 300 milhões 

Receita Operacional 
Bruta superior a R$ 300 

milhões 

CE-TIC 

Cessão de Uso R$ 37,46/m² R$ 43,50/m² R$ 43,50/m² 

Taxa de 
Serviços R$ 48,31/m² R$ 49,67/m² R$ 49,67/m² 

Total R$ 85,77/m² R$ 93,17/m² R$ 93,17/m² 
 

(iIV) As alterações ora realizadas serão publicadas nos endereços eletrônicos do Parque 
Tecnológico da UFRJ e da Fundação COPPETEC, de forma que vão fazer parte integrante do 
Edital nº 01.2019 para a Seleção de Empresas e Instituições no âmbito do Projeto PTEC-UFRJ, 
para todos os fins legais. 

(iV) Os Anexos I – Especificação das áreas disponíveis; II – Atestado de Vistoria Preliminar; IV- 
Minuta do Contrato de Cessão de Uso e o Anexo I do Contrato, que contém descritivo dos 
serviços relacionados à Taxa de serviços, vão vigorar com a exclusão das áreas e 
determinações relacionadas à Edificação Módulo de Prototipagem – MP, que deixa de ser 
disponibilizada a partir desta data, cujos teores são trazidos em anexo para fins de publicidade. 

 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020. 

Pela COPPETEC: 
 
 
 
 
 ____________________________                          _____________________________ 
Angela Maria Cohen Uller                                         Fernando Otávio de Freitas Peregrino 
Diretor Superintendente                                            Diretor Executivo 
 
 
 
 
Com anuência do Parque Tecnológico da UFRJ 

 
 
 
 
 
                                       ___________________________________          

Vicente Antônio de Castro Ferreiro 
        Diretor Executivo 
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Anexo I  

Plantas com os espaços disponíveis 
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Anexo I  
Plantas com os espaços disponíveis 
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Anexo II 

 

ATESTADO DE VISTORIA PRELIMINAR 

 

 

Em atenção ao Edital de Seleção de Empresas e Instituições, que visam ocupar o espaço disponível 
no prédio denominado CETIC, localizado no Parque Tecnológico da UFRJ, precisamente______m² 
(especificar área pretendida), atestamos que o representante legal 
da________________(especificar proponente e representante legal), inscrito no CPF de 
nº___________________, compareceu na data informada, tendo tomado conhecimento das 
características, facilidades e demais condições referentes à utilização dos locais, que se encontram 
em boas condições de uso, não havendo estragos e/ou deficiências de conservação que dificultem 
a utilização destes, assim como detivemos todas as informações técnicas necessárias à 
apresentação de sua proposta. 

 

Rio de Janeiro, 

 

De acordo: 

___________________________________________ 

Representante legal da proponente 

CPF: 

 

___________________________________________ 

Preposto do Projeto PTEC-UFRJ  

CPF: 
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Anexo I da Minuta de Contrato (Anexo IV do Edital) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVIÇOS INCLUSOS NA 
TAXA DE SERVIÇOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CE-TIC – Centro de Excelência de Tecnologia de Informação 
e Comunicação 
QUADRA 01 | Parque Tecnológico da UFRJ 
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• Serviços prestados às empresas do Prédio CE-TIC através da Taxa 
de Serviços: 

 
 

1) Articulações Institucionais: 

• Promoção da interação entre as empresas do Parque com unidades/grupos de 
pesquisa da UFRJ, através de eventos, reuniões, grupos de trabalho etc; 

• Estabelecimento de canais diretos e contínuos para a promoção da cooperação 
universidade-empresa, de modo a prover orientações e acompanhar resultados 
decorrentes dessa interação; 

• Mediação de contatos entre a empresa e as fundações de apoio da UFRJ, para 
estabelecimento de contratos de cooperação; 

• Realização de eventos e reuniões que visem estimular o relacionamento entre as 
organizações residentes do Parque Tecnológico e destas com os demais públicos de 
interesse do Parque (secretarias do Estado e do Município, associações, órgãos de 
fomento etc.). 

2) Desenvolvimento de projetos e acompanhamento de obras de melhoria da infraestrutura 
e criação de novos espaços no Parque. 

3) Serviço de relações públicas, divulgação e promoção da empresa nos meios de 
comunicação do Parque. 

4) Colaboração e assistência técnica nos contatos entre a empresa e as concessionárias 
de serviços de energia elétrica, água/esgoto e comunicações. 

5) Segurança Patrimonial e Zeladoria: Serviço de segurança e vigilância patrimonial e 
zeladoria das áreas externas e comuns, 24 horas por dia, 07 dias na semana, incluindo 
o fornecimento de equipamentos de comunicação e com pessoal especializado. Os 
serviços compreendem: Vigilância no prédio de acesso e ronda nas áreas comuns; 
Sistema de CFTV (circuito fechado de TV) com câmeras de segurança distribuídas 
estrategicamente nas áreas comuns do Parque e nos prédios compartilhados. Central 
de Monitoramento 24 horas. O Zelador do Monitoramento é responsável em concentrar 
todas as informações e ações da Segurança, e de integrar e comunicar ao grupo de 
colaboradores de segurança, as ocorrências mais relevantes para uma solução rápida 
e eficaz. Faz parte da atribuição também a intercomunicação com as autoridades 
públicas; DISEG – Divisão de Segurança da UFRJ, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo 
de Bombeiros Militar e com os órgãos públicos de apoio Estaduais e Municipais; 
Concessionárias como Cedae e Light. Cancela de acesso de entrada e saída: Sistema 
com quatro cancelas automatizadas com reconhecimento de placas, na entrada e saída 
do Parque Tecnológico, com liberação automática dos veículos cadastrados e com 
botoeira de liberação para os veículos visitantes. O sistema realiza a gravação das 
imagens dos motoristas e placa dos veículos, bem como relatório da hora de entrada e 
saída dos veículos. 

6) Limpeza Predial e insumos: está prevista a execução da limpeza predial nas áreas 
comuns, bem como a disponibilização de seus insumos básicos de higiene e 
limpeza, por parte da Gerência de Operações do Parque. A limpeza da área interna de 
cada sala é de responsabilidade da empresa instalada. 
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7) Manutenção do Sistema de Segurança: manutenção preventiva e corretiva do sistema 
de detecção e alarme contra incêndio da edificação a ser realizado por empresa 
terceirizada. A manutenção do sistema de CFTV será executada por equipe própria do 
Parque. 

8) Manutenção de ar condicionado: O plano de manutenção do ar condicionado central, os 
serviços de limpeza de dutos e análise da qualidade do ar será executado por empresa 
terceirizada. 

9) Limpeza de reservatórios de água: será executada a cada 6 meses, tendo como base a 
legislação vigente. 

10) Controle de vetores: o serviço será realizado a cada 3 meses nas áreas comuns. O 
controle de vetores da área interna de cada sala é de responsabilidade da empresa 
instalada. 

11) Manutenção dos elevadores: será executada por empresa terceirizada mensalmente. 

12) Conta de Água das áreas comuns: será rateada mensalmente entre as unidades. 

13) Conta de Energia das unidades: Todas as salas dispõem de medidor digital 
individualizado de energia. Mensalmente será gerada pela concessionária de energia a 
fatura geral do prédio. A cobrança de consumo de cada unidade (áreas internas) será a 
partir da leitura realizada no medidor digital. 

14) Conta de Energia das unidades: Todas as salas dispõem de medidor digital 
individualizado de energia. Mensalmente será gerada pela concessionária de energia a 
cobrança do consumo pela unidade cuja base será a fatura geral do prédio (áreas 
internas). 

15) Rede de dados e voz: O edifício dispõe de rede de dados e voz distribuída pelas unidades 
através de cabeamento estruturado. O sistema tem por objetivo dispor aos locatários a 
possibilidade de utilização desta tecnologia com fins acesso básico de internet (não 
fazemos redirecionamentos de portas ou IPs) e telefonia IP através de terminais 
telefônicos Cisco. Essa facilidade visa disponibilizar um serviço básico de acesso 
compartilhado, monitorado por firewall.   O número de pontos é limitado a, no máximo, 
três pontos de rede por sala. Os custos de serviço bem como a manutenção, estão 
proporcionalmente distribuídos na taxa de serviços do edifício. As empresas que 
utilizarem terminais telefônicos receberão uma fatura mensal de consumo.  

Obs. As empresas instaladas no edifício poderão utilizar a rede de distribuição, dutos, 
calhas e os acessos externos para disporem de serviços de concessionárias de internet 
e telefonia de sua preferência.  

16) SPDA: o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sua inspeção e verificação 
será periodicamente realizado por empresa especializada. 

17) Sistema de Combate ao Incêndio: será realizada recarga de extintores, testes 
hidrostáticos de mangueiras, pressurização e inspeção dos extintores. 

18)  Limpeza do pano de vidro da fachada: será realizada duas vezes ao ano. 

19) Manutenção dos equipamentos de telefonia cedidos e dos pontos de rede pertencentes 
ao Parque Tecnológico. 
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20) Manutenção do sistema de iluminação, civil, elétrica e insumos: A manutenção 
preventiva do sistema de baixa tensão, bem como e pequenos reparos civis das áreas 
comuns serão feitos pela equipe de manutenção/operação do Parque Tecnológico, 
sendo alocado um recurso para cobrir 7 dias úteis mensais para dedicação ao prédio. 

21) Prestação de serviços nas áreas comuns: 

• Segurança Patrimonial e Zeladoria:  

Serviço de segurança e vigilância patrimonial e zeladoria das áreas externas e 
comuns do Parque, 24 horas por dia, 07 dias na semana, incluindo o fornecimento 
de equipamentos de comunicação e com pessoal especializado. Os serviços 
compreendem:  

Vigilância no prédio de acesso e ronda nas áreas comuns;  

Sistema de CFTV (circuito fechado de TV) com câmeras de segurança distribuídas 
estrategicamente nas áreas comuns do Parque e nos prédios compartilhados.  

Central de Monitoramento 24 horas. O Zelador do Monitoramento é responsável em 
concentrar todas as informações e ações da Segurança, e de integrar e comunicar 
ao grupo de colaboradores de segurança, as ocorrências mais relevantes para uma 
solução rápida e eficaz. Faz parte da atribuição também a intercomunicação com 
as autoridades públicas; DISEG – Divisão de Segurança da UFRJ, Polícia Militar, 
Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar e com os órgãos públicos de apoio 
Estaduais e Municipais; Concessionárias como Cedae e Light.  

Cancela de acesso de entrada e saída: Sistema com quatro cancelas 
automatizadas com reconhecimento de placas, na entrada e saída do Parque 
Tecnológico, com liberação automática dos veículos cadastrados e com botoeira de 
liberação para os veículos visitantes. O sistema realiza a gravação das imagens dos 
motoristas e placa dos veículos, bem como relatório da hora de entrada e saída dos 
veículos. 

• Manutenção predial e urbana 

- Manutenção, limpeza e conservação das vias públicas, prédios e instalações de 
uso comum. 

- Iluminação pública 

- Manutenção dos sistemas internos do Parque para o fornecimento de  energia 
elétrica, água/esgoto, e comunicações, naquilo que não for de responsabilidade das 
concessionárias. 

• Paisagismo 

- Projeto, implantação e manutenção dos jardins das áreas comuns. 

• Coleta de resíduo 

- Execução as segundas, quartas e sextas de coleta de resíduo do tipo doméstico 
através de containers apropriados segundo modelos especificados pela 
administração do Parque Tecnológico. 
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