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(Anexo II) 
 

CENTRO DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA - 
CIETEC  

 
 

INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA  
DE SÃO PAULO  

 
TERMO DE ADESÃO À INCUBADORA - TAI 

 
Aos xx dias do mês de xxxxxx de 2018, na cidade de São Paulo, de um lado o Centro 
de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia - CIETEC, associação sem fins 
econômicos de direito privado, CNPJ/MF nº 01.948.065/0001-26, com sede na Rua 
Yosoji Yamaguti, nº 46, Butantã, São Paulo, SP, na condição de Entidade Gestora da 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de São Paulo (USP-IPEN/CNEN), 
situada na Av. Prof. Lineu Prestes, n° 2242, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo, 
SP, representado neste ato por seu Diretor Presidente Cláudio Rodrigues, brasileiro, 
RG nº 2.584.965-7 e CPF/MF nº 032.971.793-68 e pelo seu Diretor Sérgio Wigberto 
Risola, brasileiro, CPF/MF nº 377.703.228-04 e RG nº 4.789.188, doravante 
denominado CIETEC; e de outro a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ/MF nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, representada na forma de seu Contrato Social por seu sócio 
administrador  xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, CPF/MF nº xxx.xxx.xxx-xx, RG: 
xxxxxxxx-x SSP/SP, doravante denominada EMPRESA, selecionada no Edital de 
Fluxo Contínuo, Protocolo xxx FC, com opção pela modalidade xxxxxxxxxxxx - 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, resolvem celebrar o presente Termo de Adesão à 
Incubadora - TAI. 
 
 
CLÁUSULA I – OBJETIVO 
 
O presente Termo objetiva regulamentar as relações entre o CIETEC e a EMPRESA, 
de forma a possibilitar a utilização pela EMPRESA da capacitação, infraestrutura e 
instalações oferecidas pelo CIETEC na Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica, inclusive de espaço físico (módulo) cedido para seu uso exclusivo, 
visando apoiar a consolidação, crescimento e fortalecimento dos negócios de base 
tecnológica da EMPRESA, considerada como empresa incubada, associada ao 
CIETEC, de acordo com proposta aprovada pelo CIETEC. 
 
Parágrafo Primeiro – As partes acordam que este instrumento não constitui, no seu 
todo ou em parte, um Contrato de locação de espaço físico ou de prestação de 
serviços e tão pouco cria qualquer vínculo empregatício entre os funcionários e 
colaboradores do CIETEC e da EMPRESA. 
 
Parágrafo Segundo – A EMPRESA poderá associar-se ao CIETEC, como Empresa 
Incubada, em uma das seguintes modalidades de incubação disponibilizadas pelo 
CIETEC: 
 
I – Pré-Incubação Residente de Empresas de Base Tecnológica  
II – Incubação Residente de Empresas de Base Tecnológica 
III - Incubação Residente de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 
IV – Pós-Incubação Residente de Empresas de Base Tecnológica 
V - Incubação Não Residente de Empresas de Base Tecnológica 
VI - Pós-Incubação Não Residente de Empresas de Base Tecnológica 
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CLÁUSULA II – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 
 
Constituem-se obrigações da EMPRESA: 
 
01 – Utilizar toda a infraestrutura e instalações colocadas à sua disposição pelo 
CIETEC exclusivamente para o desenvolvimento de seus negócios de base 
tecnológica, conforme descritos em sua proposta aprovada pelo CIETEC, sendo 
vedado seu uso para qualquer outra finalidade, não podendo cedê-las ou transferi-las, 
no todo ou em parte, para terceiros seja a que título for.   
 
02 – Desenvolver suas atividades, conforme descritas na sua proposta aprovada pelo 
CIETEC, respeitando o disposto no Estatuto, no regimento interno e nas diretrizes 
gerais do CIETEC e as normas e legislações municipal, estadual e federal; 
 
03 – Não realizar atividades ou praticar quaisquer atos ou ações agressivas, 
predatórias, inseguras, que de alguma forma coloquem em risco as instalações do 
CIETEC, das instituições e entidades parceiras e de terceiros, a segurança de 
pessoas e o meio ambiente, sob pena de rescisão deste Termo e ressarcimento dos 
danos causados; 
 
04 – Não alterar, sem prévio consentimento por escrito do CIETEC, nenhuma 
instalação e infraestrutura colocadas à disposição da EMPRESA pelo CIETEC, 
inclusive do espaço físico (módulo) cedido pelo CIETEC para uso da EMPRESA; 
 
05 – Divulgar a logomarca do CIETEC e dos associados institucionais do CIETEC 
mediante autorização específica, observando as diretrizes e normas internas, em todo 
material promocional da EMPRESA no período abrangido por este Termo; 
 
06 – Encaminhar ao CIETEC, quando solicitado, relatórios técnicos, administrativos e 
financeiros atualizados, relacionados ao desenvolvimento de seu negócio; 
 
07 – Assegurar o livre acesso às instalações da EMPRESA do pessoal credenciado do 
CIETEC, ou pelo CIETEC, inclusive para auditoria fiscal, contábil e documental, 
preservadas as necessárias condições de sigilo; 
 
08 – Não suspender ou interromper por mais de 30 dias as atividades da EMPRESA 
sem prévia comunicação e anuência do CIETEC; 
 
09 – Responder pela segurança física e patrimonial de suas instalações, inclusive 
efetuando seguro se julgar necessário ou solicitado pelo CIETEC, face a natureza de 
suas atividades e pela segurança das informações de natureza tecnológica e negocial, 
assegurando sua propriedade intelectual e industrial conforme legislação relativa a 
esses assuntos;       
 
10 – Participar de reuniões e eventos internos, quando convocada pelo CIETEC; 
 
11 – Comunicar ao CIETEC toda e qualquer alteração ocorrida no Contrato Social da 
EMPRESA, encaminhando cópia do documento identificando essa alteração; 
 
12 – Caso a EMPRESA, no ato da assinatura deste Termo, não se encontre 
regularizada como Pessoa Jurídica, será concedido um prazo máximo de 90 dias para 
essa regularização. Nesse período o responsável pela empresa, conforme nomeado 
no “caput” deste Termo, assumirá, como Pessoa Física, todas as obrigações, 
responsabilidades e direitos na forma descrita neste Termo. Após a regularização 
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dessa situação, será celebrado entre as partes um Termo Aditivo que passará a fazer 
parte deste Termo de Adesão à Incubadora; 
 
13 – Associar-se ao CIETEC, como Associado Especial, na forma do Artigo 5º, item VI 
do seu Estatuto;  
 
14 – Efetuar o recolhimento mensal dos valores da Contribuição de Adesão à 
Incubadora conforme descrito na Cláusula V deste Termo;   
 
15 – Reembolsar o CIETEC pelos custos de utilização, exclusiva e específica, pela 
EMPRESA, de infraestrutura e instalações não discriminadas na cláusula II, item 1 e 2. 
 
Parágrafo Único – A divulgação, pela EMPRESA, das logomarcas das Instituições de 
Ciência, Tecnologia e Ensino associadas ao CIETEC, em especial as localizadas no 
“campus” da Cidade Universitária de São Paulo, devem ser autorizadas 
expressamente por essas instituições e sua utilização regular comunicada ao CIETEC. 
 
 
CLÁUSULA III – OBRIGAÇÕES DO CIETEC 
 
01 – Disponibilizar para utilização, de modo compartilhado pela EMPRESA, de 
infraestrutura e instalações, constituídas por recepção, segurança e limpeza das áreas 
comuns, sanitários, copa, sala de reuniões, energia elétrica, água e acesso à rede de 
computadores e outras especificamente acordadas entre as partes por aditivos a este 
Termo; 
 
02 – Disponibilizar a título de cessão gratuita, para uso pela EMPRESA, de espaço 
físico (módulo) na forma do disposto na cláusula I, Parágrafo Segundo e cláusula IV e 
V. 
 
03 – Disponibilizar nos módulos energia elétrica 110 e 220V, água, linha telefônica 
para ramal DDR e acesso à rede de computadores, que poderão ser cobrados 
conforme consumo, na forma de reembolso; 
 
04 – Facilitar o estabelecimento de parcerias com as entidades de Ensino, Ciência e 
Tecnologia em especial as localizadas na Cidade Universitária de São Paulo; 
 
05 – Facilitar o acesso e uso dos produtos e serviços promovidos pelo SEBRAE-SP; 
 
06 – Apoiar e orientar na elaboração de projetos para captação de recursos nas 
Agências de Fomento e na apresentação de projetos junto a investidores públicos e 
privados; 
 
07 – Apoiar, orientar e treinar na elaboração e atualização de Planos Estratégico e de 
Negócios; 
 
08 – Apoiar e orientar nos processos de certificação e licenciamento, registro de 
propriedade intelectual e industrial; 
 
09 – Orientar nas ações de gestão tecnológica, financeira, administrativa, tributária e 
de recursos humanos; 
 
10 – Orientar nas estratégias de marketing, comercialização, comunicação, divulgação 
de produtos e serviços; 
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11 – Apoiar a participação da EMPRESA em feiras, exposições e eventos técnico-
científicos e mercadológicos, internos e externos; 
 
Parágrafo Único: As disponibilizações que tratam os itens 1, 2 e 3 desta Cláusula, 
quando não especificados neste Termo, são limitadas às normas e diretrizes 
estabelecidas pelo CIETEC e especificações técnicas do módulo cedido pelo CIETEC 
para uso da Empresa. 
 
 
CLÁUSULA IV – DA VIGÊNCIA 
 
Conforme a modalidade de incubação o presente Termo vigorará pelos prazos abaixo 
discriminados: 
 

- Empresa Tecnológica Pré-Incubada Residente: 12 (doze) meses, iniciando-se 
a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo CIETEC, por até mais 
6 (seis) meses, através de solicitação por escrito da EMPRESA acompanhado de 
Relatório Técnico de suas atividades, encaminhado com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias do término da vigência deste Termo. 
 
- Empresa Tecnológica Incubada Residente: 36 (trinta e seis) meses, 
prorrogáveis por mais 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado pelo CIETEC, por até mais 12 (doze) meses, 
através de solicitação por escrito da EMPRESA acompanhado de Relatório Técnico de 
suas atividades, encaminhado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término 
da vigência deste Termo. 
 

- Empresa de Tecnologia de Informação e Comunicação Incubada 
Residente: 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se a partir da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado pelo CIETEC, por até mais 12 (doze) meses, através de 
solicitação por escrito da EMPRESA acompanhado de Relatório Técnico de suas 
atividades, encaminhado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da 
vigência deste Termo. 
 

- Empresa Tecnológica Pós-Incubada Residente: 36 (trinta e seis) meses, 
iniciando-se a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo CIETEC, 
por até mais 12 (doze) meses, através de solicitação por escrito da EMPRESA 
acompanhado de Relatório Técnico de suas atividades, encaminhado com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência deste Termo. 
 

- Empresa Tecnológica Incubada Não Residente: 36 (trinta e seis) meses, 
iniciando-se a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo CIETEC, 
por até mais 12 (doze) meses, através de solicitação por escrito da EMPRESA 
acompanhado de Relatório Técnico de suas atividades, encaminhado com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência deste Termo. 
 
- Empresa Tecnológica Pós-Incubada Não Residente: 36 (trinta e seis) meses, 
iniciando-se a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo CIETEC, 
por até mais 12 (doze) meses, através de solicitação por escrito da EMPRESA 
acompanhado de Relatório Técnico de suas atividades, encaminhado com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência deste Termo. 
 
No encerramento dos prazos, na forma descrita nesta Cláusula, a EMPRESA deverá, 
dentro dos prazos estabelecidos nas modalidades, interromper todas suas atividades, 
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devolvendo toda a infraestrutura e instalações colocadas à sua disposição inclusive o 
espaço físico (módulo) cedido pelo CIETEC para a EMPRESA. 
 
 
CLÁUSULA V – RECOLHIMENTO DE VALORES 
 
01 – A EMPRESA deverá efetuar o recolhimento mensal da Contribuição de Adesão à 
Incubadora, com vencimento sempre no dia 10 (dez) do mês subseqüente, corrigida a 
cada 12 (doze) meses com base na variação acumulada, no período, do IPC/FIPE, 
conforme opção da modalidade de incubação, nos seguintes valores: 

- Empresa Tecnológica Pré-Incubada Residente: R$ 1.085,00 (um mil e oitenta e 
cinco reais) compreendendo:  

(i) apoio de natureza tecnológica e mercadológica, utilização de infraestrutura e 
instalações de uso compartilhado; e, 

(ii) cessão, para uso exclusivo, de espaço físico (módulos) de até 10 m²,  

Observação: para a cessão de espaço físico para uso compartilhado, o valor da taxa 
de adesão é de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais). 

- Empresa Tecnológica Incubada Residente: R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e 
cinquenta reais), com desconto de 10% nos primeiros 12 (doze) meses de vigência 
do respectivo TAI, compreendendo: 

(i) apoio de natureza tecnológica e mercadológica, utilização de infraestrutura e 
instalações de uso compartilhado; e, 

(ii) cessão, para uso exclusivo, de espaço físico (módulos) de até 50 m². 

- Empresa de Tecnologia de Informação e Comunicação Incubada Residente: R$ 
1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais), com desconto de 10% nos 
primeiros 12 (doze) meses de vigência do respectivo TAI, compreendendo: 

(i) apoio de natureza tecnológica e mercadológica, utilização de infraestrutura e 
instalações de uso compartilhado; e, 

(ii) cessão, para uso exclusivo, de espaço físico (módulos) de até 12 m². 
 

Observação: para módulos com área de até 20 m², o valor da taxa de adesão é de R$ 
2.270,00 (dois mil, duzentos e setenta reais), com desconto de 10% nos primeiros 
12 (doze) meses de vigência do respectivo TAI. 

- Empresa Tecnológica Pós-Incubada Residente: R$ 3.920,00 (três mil, 
novecentos e vinte reais), com desconto de 10% nos primeiros 12 (doze) meses de 
vigência do respectivo TAI, compreendendo: 

(i) apoio de natureza tecnológica e mercadológica, utilização de infraestrutura e 
instalações de uso compartilhado; e, 

(ii) cessão, para uso exclusivo, de espaço físico (módulos) de até 50 m². 
 

Observação: A partir de 50 m², o valor deverá ser acrescido de R$ 49,50 (quarenta e 
nove reais e cinquenta centavos) por m² adicional. 
 
- Empresa Tecnológica Incubada Não Residente: R$ 1.060,00 (um mil e sessenta 
reais) compreendendo, exclusivamente, apoio de natureza tecnológica e 
mercadológica. 
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- Empresa Tecnológica Pós-Incubada Não Residente: R$ 700,00 (setecentos reais) 
compreendendo, exclusivamente, apoio de natureza mercadológica. 
 
02 – A EMPRESA deverá reembolsar o CIETEC pelos custos de uso ampliado, 
exclusivo ou específico de sua infraestrutura, instalações, apoios e orientações, 
discriminados, na Cláusula III, itens de 03 a 10 e por outros serviços não discriminados 
sempre acordados, previamente, entre as partes.   O reembolso deverá ser efetuado 
em até 30 dias após o encaminhamento pelo CIETEC do relatório mensal 
discriminando a utilização e os valores devidos. 

03 – Como princípio contributivo para o processo de incubação, as empresas 
classificadas nas modalidades descritas nos itens II, III e IV do Parágrafo Segundo, 
deverão recolher mensalmente, até o dia 20 do mês subsequente, 2% (dois por cento) 
sobre o valor do faturamento bruto, restrito à parcela relativa à comercialização de 
todos os produtos e serviços descritos na sua proposta aprovada no processo seletivo. 
Esse recolhimento se iniciará no mês do 1º faturamento e se estenderá, inclusive após 
a saída da empresa do CIETEC, por período igual ao que tenha permanecido como 
residente na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de São Paulo, somados 
os prazos das modalidades de incubação de que participou. 
 

Parágrafo Primeiro – Na forma do item 01 desta Cláusula e Parágrafo Segundo da 

Cláusula I, a EMPRESA ocupará o módulo xxx do xxxxxxx andar, do prédio D4 do 
IPEN/CIETEC, com área de xxx m². 
 
Parágrafo Segundo – Após as datas limites, os valores dos recolhimentos e 
reembolsos conforme descritos nesta Cláusula, itens 1, 2 e 3, serão acrescidos de 
juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento); 
 
Parágrafo Terceiro – No caso de omissão ou declaração não conforme dos valores 
de recolhimentos relativos ao faturamento, na forma descrita nesta Cláusula V, item 3, 
será cobrada uma multa de 20% sobre o valor devido não informado. 
 
 
CLÁUSULA VI – RESCISÃO 
 
São casos que importam a rescisão deste Termo: 
 
1 – Por iniciativa do CIETEC, devido a não regularização, no prazo de 30 (trinta) dias, 
das irregularidades e não conformidades observadas pelo CIETEC, no cumprimento, 
pela EMPRESA, do disposto na Cláusula II e Cláusula V deste Termo. Este prazo se 
inicia a partir da comunicação, por escrito, encaminhada pelo CIETEC à EMPRESA, 
discriminando as irregularidades e não conformidades observadas; 
 
2 – Por iniciativa da EMPRESA por solicitação, por escrito, encaminhada para 
deliberação do CIETEC, detalhando as razões da solicitação, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data solicitada para a rescisão. 
 
Parágrafo Primeiro – Na forma desta Cláusula, nos prazos nela estipulados, período 
de 30 (trinta) dias, a EMPRESA deverá quitar todos seus débitos atuais e anteriores 
com o CIETEC e desocupar o espaço físico (módulo) cedido; 
 
Parágrafo Segundo – Na forma desta Cláusula, correrão por conta da EMPRESA 
todas as despesas de rescisão deste Termo, inclusive despesas de transporte e 
armazenamento de materiais e equipamentos, e custos judiciais e extrajudiciais. 
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CLÁUSULA VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
1 – No término do prazo de vigência deste Termo conforme Cláusula IV ou, ainda, no 
caso de sua rescisão conforme Cláusula VI, toda a infraestrutura e instalações, 
inclusive o espaço físico (módulo) colocados à disposição para uso da EMPRESA, 
devem ser restituídos para o CIETEC nas mesmas condições que foram recebidas, 
não cabendo ao CIETEC qualquer pagamento ou indenização seja a que título for 
inclusive por benfeitorias realizadas pela EMPRESA. Caso seja necessária a 
realização de serviços de reforma, consertos ou similares da infraestrutura e 
instalações, inclusive do espaço físico (módulo) colocados à disposição da EMPRESA, 
para retorno à situação original, as despesas decorrentes correrão por conta da 
EMPRESA. 
 
2 – Encerrada a vigência deste Termo de Adesão à Incubadora, qualquer que seja a 
hipótese, a EMPRESA deverá realizar no prazo máximo de 30 dias: 
 
- a alteração do seu Contrato social a fim de excluir o endereço da Incubadora de 
Empresas como endereço de sua empresa; 
 
- a exclusão do nome do CIETEC e das entidades apoiadoras de todo e qualquer tipo 
de material de promoção ou divulgação da EMPRESA, podendo, a seu critério, 
mencionar sua vinculação anterior ao CIETEC. 
 
3 – A eventual tolerância do CIETEC com a infringência por parte de alguma empresa 
vinculada ao CIETEC, de qualquer cláusula deste Termo, não importará em novação 
nem poderá ser invocada pela EMPRESA para obrigar o CIETEC a conceder igual 
tolerância em casos supervenientes. 
 
4 – Não caberá nenhum pagamento ou indenização a EMPRESA, seja a que título for, 
pela interrupção, dissolução ou qualquer forma de cessação das atividades do 
CIETEC. 
 
5 – Na hipótese de cessação do vínculo entre a Entidade Gestora e as integrantes do 
Conselho de Direção Estratégica da Incubadora, qualquer que seja o motivo, os 
direitos, deveres e obrigações constantes neste Termo de Adesão permanecem 
exigíveis em face da nova Entidade Gestora indicada pelo Poder Público, sem 
qualquer ônus às empresas incubadas. 
 
 
 
CLÁUSULA VIII – DO FORO 
 
 
As partes elegem, desde já, o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir as questões 
oriundas da interpretação e execução do presente Termo. 
 
E, por estarem assim justas e vinculadas, as partes assinam o presente Termo em três 
vias de igual teor, na presença de duas testemunhas. 
 
 

São Paulo, xx de xxxxx de 2018. 
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________________________ 
Cláudio Rodrigues 

Diretor Presidente – CIETEC 

________________________ 
Sérgio Wigberto Risola 

Diretor Executivo – CIETEC 
 
 
 

________________________ 
xxxxxxxxxx 

Sócio Administrador 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Testemunhas: 
 
 
 
____________________ 
José Carlos de Lucena 
RG 3.578.240-7 SSP/SP 
 

____________________ 
Luís Gustavo P. Malzone 
RG 24.991.394-X SSP/SP 

 
 
 
 


