CHAMADA DESTINADA A SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

O MIDI Tecnológico - Incubadora de empresas de Base Tecnológica, mantida pelo
SEBRAE/SC, vem por meio de sua entidade gestora a Associação Catarinense de
Empresas de Tecnologia – ACATE, tornar pública a presente Chamada que visa selecionar
propostas para prestação de serviços de consultoria.

1. DO OBJETO
Selecionar propostas para contratação de prestação de serviços de Consultoria Técnica
Especializada em Assessoria de Recursos Humanos às empresas incubadas do MIDI
Tecnológico.
2. DO ENVIO DAS PROPOSTAS
Poderão encaminhar propostas, pessoas jurídicas legalmente constituídas no País,
operando nos termos da legislação vigente, com experiência comprovada na área de
Recursos Humanos.
As
propostas
de
serviços
deverão
ser
encaminhadas
secretariamidi@acate.com.br até o dia 17/01/2014.

para

o

e-mail:

Deverão fazer parte da proposta: o Currículo da empresa, Portfolio de Serviços e no
mínimo 03 (três) atestados de capacidade técnica, de acordo com o objeto da presente
chamada.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados nas dependências da ACATE e do MIDI Tecnológico
(situada Rua Patrício Farias, 131. Ed. Multicenter - Andar Ático, Itacorubi Florianópolis/SC) ou de empresas por ela indicadas.

4. ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados por agendamento, em regime de horas mensais até
um limite a ser estabelecido pela incubadora, conforme demanda das empresas
incubadas do MIDI Tecnológico.

5. PREÇO
Pelos serviços especificados o valor bruto da hora de consultoria será de R$ 100,00
(cem) Reais. Deverá ser emitida nota fiscal.

6. SELEÇÃO
A seleção será realizada por banca composta por 03 membros indicados pela incubadora
MIDI Tecnológico e levará em consideração os seguintes critérios, conforme notas de 0 a
10 a serem atribuídas:
1) Comprovação de capacidade técnica;
2) Curriculum da equipe e histórico da empresa;
3) Portfolio de serviços adequados às necessidades das empresas incubadas.
Em caso de empate, a diretoria da ACATE terá o poder de definir o vencedor.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O MIDI Tecnológico - incubadora de empresas de base tecnológica sediada em
Florianópolis e atua desde 1998 em prol do apoio a empresas nascentes.
A Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia - ACATE é a entidade
gestora e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina SEBRAE/SC é a entidade mantenedora do MIDI Tecnológico.
Atualmente a incubadora conta com 20 empresas incubadas e já findaram sua
estada na incubadora outras 71 empresas - empresas graduadas do MIDI Tecnológico.
Contatos:
NOVO ENDEREÇO: Rua Patrício Farias, 131. Ed. Multicenter - Andar Ático
88034-132, Itacorubi. Florianópolis/SC
Telefones provisórios: (48) 3364-5833 e 3364-5837.
Florianópolis - SC - 88.034-132
www.miditecnologico.com.br

Florianópolis, 17 de dezembro de 2013.

Gabriel Sant´Ana Palma Santos
Secretário Executivo da ACATE
Coordenador do MIDI Tecnológico

