AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DOS ATOS RELATIVOS AO EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2020 DA INCUBADORA DE EMPRESAS
REFERÊNCIA: Edital de Chamamento Público - Nº 01/2020 da Incubadora de
Empresas
OBJETO: Constitui objeto do presente edital a seleção de projetos, para ocupação de
6 (seis) módulos básicos, cada um com 80m² (oitenta metros quadrados), a serem
disponibilizados individualmente, com fruição de uso dos bens de uso comum da
Incubadora de Empresas, tais como: banheiros masculino e feminino, cozinha e
estacionamento, pelo prazo de permanência de até 03 (três) anos, a contar de sua
assinatura do Contrato de Comodato, findo o qual poderá ser ou não prorrogado pelo
máximo de 02 (dois) anos, nos termos do Art. 32, §3º da lei Municipal nº 2.077/2.014.
Em razão de situação de emergência em saúde pública decretada pelo Município de
João Monlevade, ficam estipulados novos prazos relativos aos atos a serem
praticados:
EVENTO

PERÍODO/DATA

Período de retirada do edital e anexos a serem

Até a data 25/08/2020

preenchidos pelos candidatos:
Período de visita e esclarecimentos – Na

Até a data 25/08/2020

Incubadora de Empresas de João Monlevade.
Entrega dos envelopes pelos candidatos, para
participação deste chamamento público. (deverá ser

Somente em

protocolizado na Incubadora de Empresas de João

26/08/2020

Monlevade, respeitando os horários fixados neste
edital.)
Avaliação e classificação das propostas

27/08/2020

Divulgação do resultado de classificação (será

Em 3 dias úteis do findo

afixado no quadro de avisos da Prefeitura e órgãos

prazo de Avaliação e

da Administração Pública Municipal)

classificação das propostas

Prazo para recurso (deverá ser protocolizado na Em até 5 dias úteis, da data
Incubadora de Empresas de João Monlevade, da publicação do resultado de

respeitando os horários fixados neste edital.)

classificação

Prazo para decisão de recursos

Em 10 dias úteis, da data do
recebimento do recurso.

Homologação do objeto do processo seletivo e

Em

02

dias

úteis,

do

Publicação do resultado final do processo seletivo

recebimento do parecer da

(no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de

Procuradoria Jurídica.

João Monlevade)
Entrega da documentação de pessoa jurídica:

Em

até

30

(trinta)

dias

contrato social e alterações, CNPJ, certidão

corridos da Publicação do

negativa Municipal, Estadual e Federal, Certidão

resultado final do processo

negativa do INSS, Certidão Negativa do FGTS,

seletivo no quadro de avisos

declaração de que não emprega menor, declaração

da Prefeitura Municipal de

de fato impeditivo de firmar contrato com o

João Monlevade, sob pena de

município, layout da ocupação da empresa no

perda automática do direito e

módulo (80m²) da incubadora de empresas.

formalização de contrato com
o próximo classificado.
Em até 20 dias corridos da

Formalização do contrato de comodato.

entrega

da

documentação

mencionada no item anterior,
para publicação até o 5º dia
útil do mês subsequente.
Entrega dos projetos: Projeto hidrossanitário,

Em até 60 dias corridos da

projeto de instalação elétrica, projeto de combate a

data da assinatura do Contrato

incêndio e pânico aprovado junto ao órgão do Corpo de Comodato
de Bombeiros
João Monlevade, 24 de junho de 2020

