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CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL  DE  CHAMAMENTO  COM  OBJETIVO  DE  PROTOCOLAR  PROJETOS
PARA  ENQUADRAMENTO  NO  PROGRAMA  ISS  TECNOLÓGICO  -   LEI
COMPLEMENTAR Nº 975/2013: 

I - O  MUNICÍPIO DE MARINGÁ, Estado do Paraná, com sede à Avenida XV de
Novembro nº 701 - Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-
06,  através  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico,  torna  público,  para
conhecimento  dos  interessados  em protocolar  Projetos  para  enquadramento  no
Programa ISS Tecnológico, conforme previsto em Lei Complementar nº 975/2013,
que  institui  benefícios  fiscais  para  empresas  prestadoras  de  serviços  que
realizarem  investimentos  para  pesquisa  e  desenvolvimento  tecnológico  no
Município de Maringá;

II - Para esse fim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico receberá do  dia 10
de fevereiro até as 16 horas do dia 29 de fevereiro de 2016, os projetos dos
interessados para o enquadramento no Programa ISS Tecnológico;
 

III - Este ato de chamamento tem caráter de cadastro prévio;

IV - Para a análise dos projetos serão observados os seguintes critérios: 

a) ordem de protocolo dos projetos; 
b) preferência às micro e pequenas empresas;
c) aumento na arrecadação do ISS;
d) gastos com máquinas, equipamentos e infraestrutura;
e) Somente após análise documental, será aberto procedimento de análise ao
projeto da empresa.

V - O projeto para enquadramento no ISS Tecnológico deverá seguir os parâmetros
previstos na Lei nº 975/2013 e Decreto nº 240/2014
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VI – No projeto os interessados deverão obrigatoriamente apresentar, como anexo,
os seguintes documentos, nesta ordem: 

a) Fotocópia do Balanço Patrimonial; autenticado
b) Demostrativo de Resultado;
c) Cartão do CNPJ;
d) Fotocópia da consolidação do Contrato Social; autenticado
e) Fotocópia  dos documentos pessoas RG e CPF dos sócios da empresa;
g) Fotocópia do comprovante de endereço atual da empresa; 
h) Fotocópia  do alvará de licença da empresa;
i)  Certidões  das  Negativas  de  tributos  municipais,  estaduais,  federais,

previdenciário, FGTS e Trabalhista;
j)  03  (três)  orçamentos  dos  equipamentos,  softwares  ou  serviços  a  serem

contratados para execução do projeto;
K) Rais;
l) CD com todo o processo  digitalizado.

VII – No campo de indicadores de resultados deverão ser somente utilizados:

a) Faturamento;
b) Geração de Emprego.

 As  empresas  deverão  apresentar  comprovantes  dos  indicadores  de
resultados no RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO; 

 Será aplicada às empresas que não apresentarem resultados positivos  o
Artigo 15, Item II da Lei nº 975/2013.

VIII  – A análise e a divulgação dos resultados serão realizadas até o dia 30 de
junho  de 2016. 

IX – Não serão protocolados formulários que não estiver devidamente preenchido e
acompanhados dos documentos relacionados acima.

X  –  Maiores  informações  poderão  ser  fornecidas  pela  SECRETARIA  DE
DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO,   na  Avenida  XV de  Novembro,  701  –  1º.
Andar – pelo e-mail: sede_indcom@maringa.pr.gov.br. 

Valter Viana
Secretário Municipal
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