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PARECER DO RELATOR 

 

O processo nº 23077.066055/2019-11, trata de uma proposta de alteração para novos 

editais de Pré-Incubação e Incubação na Incubadora Inova Metrópole.  

Além de alterações pontuais no formato do texto, a proposta em tela altera 

principalmente os seguintes itens contemplados em editais anteriores: 

 Modifica as precondições para participação do edital, excluindo empresas que 

tenham sido expulsas nos últimos 3 anos, que tenham débitos ou que já tenham 

sido graduadas na Inova Metrópole; 

 Estabelece que as empresas aprovadas têm prazo de 15 dias corridos para 

assinatura do contrato, contados a partir da data de convocação.  

 Versa sobre o Cadastro Reserva, no qual empresas aprovadas fora do número 

de vagas podem aguardar convocação, obedecendo-se a ordem de 

classificação, por um período de até seis meses para incubação e três meses 

para pré-incubação.   

 Altera os valores das Taxas de Participação no Sistema de Incubação. 

 Estabelece os cronogramas e prazos de vigência do Edital, Inscrição e 

Avaliação das Propostas, em conformidade com o novo Regimento Interno da 

Inova Metrópole (Processo 23077.066016/2019-13). 

ALTERAÇÕES ADICONAIS 

Adicionalmente às modificações propostas no processo nº 23077.066055/2019-11, com 

vistas a inibir a participação de empresas que já tenham tido a oportunidade de passar 

pelo processo de incubação e não tenham logrado êxito, sugere-se a inclusão do 

subitem “e” no item 7.2, com a seguinte redação: 

7.2. As propostas inscritas no processo de seleção deverão atender as regras 
estabelecidas abaixo: 

... 

e) Não ter participado da etapa de incubação da Inova Metrópole por um 
período maior que 24 meses. 

 



PARECER 

Considerando-se a necessidade de adequação dos Editais de Pré-Incubação e 

Incubação da Inova Metrópole, mormente no que diz respeito à inclusão de possíveis 

penalidades aos participantes, em conformidade com o novo Regimento Interno da 

Inova Metrópole (Processo 23077.066016/2019-13), ao reajuste de valores e prazos, 

bem como à definição do Cadastro Reserva, sou de parecer favorável às alterações 

propostas, desde que o referido novo Regimento Interno seja aprovado e entre em vigor.   
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