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DADOS DO PROPONENTE
NOME: Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos - APTSJC
CNPJ: 09.105.890/0001-70
ENDEREÇO: Avenida Doutor Altino Bondesan, 500 Distrito de Eugênio de Melo | CEP:
12247-016
TELEFONE: 12 3878-9500
E-MAIL: pqtec@pqtec.org.br
DIRIGENTES:
Marco Antonio Raupp
Elso Alberti Junior
José Iram Mota Barbosa

Diretor Geral
Diretor de Negócios
Diretor de Operações

CPF: 076.608.801-44
CPF: 016.905.778-00
CPF: 122.647.333-49

DADOS DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO:
Obras de melhoria e adequação física no Parque Tecnológico de São José dos Campos
| PqTec - Implantação de Coworking para P&D&I
LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Parque Tecnológico de São José dos Campos PqTec
Avenida Dr. Altino Bondesan, nº 500
Distrito de Eugênio de Melo
CEP: 12247-016

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: 90 DIAS após a assinatura do Contrato (VIDE
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES)
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Período de Execução
Início
Fim
Data da assinatura do Termo
90 dias após a assinatura do Termo
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 100.000,00 (cem mil reais) EMENDA PARLAMENTAR
A presente não terá contrapartida financeira.
NOME DO COORDENADOR DO PROJETO:
Cláudio Correa Coordenador de Infraestrutura
claudio.correa@pqtec.org.br
NOME RESPONSÁVEL PELO CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO
CONVÊNIO, DESIGNADO PELO DIRIGENTE MÁXIMO DA ENTIDADE:
Flávia Vaz de Campos Zaroni de Paiva

Coordenadora de Projetos (Planejamento e

Controle)
flavia.paiva@pqtec.org.br

HISTÓRICO DA PROPONENTE (experiências na área, parcerias anteriores):
Considerando que a APTSJC faz a gestão do PqTec desde maio de 2009, a entidade
acumulou respeitável experiência na condução dos trabalhos para a consolidação e
expansão do Parque Tecnológico de São José dos Campos, gerindo investimentos
públicos e privados e trazendo retorno tangíveis e intangíveis sob os investimentos.
Sua intensa política de atração de empresas, instituições acadêmicas e prestadores de
serviços, para o fomento e promoção da ciência, tecnologia, inovação tecnológica,
empreendedorismo sustentável e a competitividade empresarial, resultaram hoje em
uma população da ordem de 7 mil pessoas, entre trabalhadores, pesquisadores,
dos Campos.
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Desde sua criação, o PqTec através da APTSJC, reuniu investimentos que somam mais
de R$ 2,105 bilhões, onde os recursos públicos, que somam R$ 450 milhões, são
oriundos de fontes do governo municipal de São José dos Campos, do governo do
Estado de São Paulo e do Governo Federal.
Dentro da gestão do PqTec pela APTSJC são destaques os convênios obtidos durante
que trouxeram recursos para o Parque, seus associados e residentes:
• FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
2 convênios de expansão do núcleo do Parque Tecnológico de São José dos Campos
Centro Empresarial 2 e 4 e Laboratórios infraestrutura e equipamentos.
• SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
2 convênios para apoio e incremento de equipamentos para Laboratórios.
• AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS
APEX
5 convênios com o objetivo de divulgar a capacitação da cadeia produtiva do Setor
Aeronáutico e de diversificar a pauta e os destinos e aumentar o valor das exportações
das empresas do setor aeroespacial incluindo do APL AERO.
• AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL ABDI
4 convênios para apoiar a capacitação de pessoas, processos e empresas na geração de
soluções tecnologicamente inovadoras para o aumento e a manutenção da
competitividade, mediante desenvolvimento de competências internas críticas da rede
nacional de suprimentos do Setor Aeronáutico.
• FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
2 convênios de expansão do núcleo do Parque Tecnológico de São José dos Campos

O PqTec está instalado em uma área de 188 mil m², conta com 51.496m² de área
construída e 30.495m² de área disponível para abrigar empresas, instituições e
projetos, 4 auditórios e 15 salas de reuniões executivas. O estacionamento tem 800
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vagas para veículos, incluindo ônibus. O PqTec possui 3 laboratórios multiusuários, 4
Centros de Desenvolvimento Tecnológico, 1 hub de inovação e 2 arranjos produtivos
locais (APL Aeroespacial e de Tecnologia da Informação e Comunicação). Há
8 universidades e 4 institutos de ciência e tecnologia instalados no PqTec. São mais de
300 empresas, entre residentes e associadas vinculadas ao PqTec. São mais de 2000
postos de trabalho.
Por fim, o PqTec foi a primeira instituição a receber o credenciamento definitivo no
Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTec, no dia 28 de dezembro de 2010,
conforme decreto 54.196/2009 que regulamenta o sistema paulista. Tendo em vista
este credenciamento, o Parque encontra-se engajado no SPAI

Decreto nº 60.286, de

25 de março de 2014.

SDEDCI202003819A

Conheça o PqTec: www.pqtec.org.br
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PLANO DE TRABALHO
A PROPOSTA Emenda Parlamentar Impositiva
DA IDENTIDADE E DA RECIPROCIDADE DE INTERESSE DAS PARTES:
Conforme nosso próprio Estatuto, a missão do Parque Tecnológico São José dos
Campos é promover ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, visando ao
desenvolvimento competitivo e sustentável das instituições vinculadas. Para isso,
proporcionamos um ambiente que estimula a cooperação entre empresas e entre
empresas e instituições de ensino e pesquisa para a realização de projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Somos um ponto de confluência de governos,
universidades, empresas e a sociedade.
Assim, com a presente, pretende-se fortalecer a vocação do empreendedorismo
tecnológico já consolidada no PqTec através da melhoria de infraestrutura, com vistas
a oferecer novos ambiente adequados para o nascimento e fortalecimento de
empresas & startups inovadoras cujos produtos, processos e serviços sejam
fundamentados em tecnologias advindas de pesquisas e desenvolvimento.
À Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo cabe a
formulação, a implantação e a coordenação de políticas públicas voltadas à promoção
da inovação tecnológica, à garantia do crescimento econômico sustentável do Estado
com os objetivos, entre outros de estimular a produção do conhecimento, da pesquisa
científica e tecnológica e a inovação tecnológica. Ademais a proposta pode ser
classificada a partir de vários objetivos e metas da Agenda 2030.

RESULTADOS ESPERADOS:
1. Implantar FASE 2 do Coworking de P&D&I nas dependências do Parque Tecnológico
São José dos Campos;

Assinado com senha por BRUNO ROCHA NAGLI - 29/12/2020 às 17:20:43.
Documento Nº: 12012373-7554 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12012373-7554

SDEDCI202003819A

Diante do exposto é que apresentamos a presente.

499

São Pau

e rn o d o
ov

tado d
e

Es

lo

G

2. Fortalecer o empreendedorismo, a criatividade e a inovação tecnológica e incentivar
e ampliar a criação e competitividade das empresas e startups;
3. Disponibilizar opções de programas para empresas inovadoras dentro do ambiente
do PqTec;
4. Inspirar a Academia e as Universidades com oportunidades de P&D&I;
5. Contribuir na disponibilização de mão de obra qualificada;
6. Gerar novas oportunidades de emprego e negócios, contribuindo para o
crescimento econômico;
7. Promover o desenvolvimento, a transferência a disseminação e a difusão de
tecnologia.
8. Ampliar a interação empresas, universidades e a sociedade.
DESCRIÇÃO DO PROJETO E DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A
AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:
OBJETIVO GERAL: Obras de Melhoria e Adequação Física - FASE 2 do Coworking de
P&D&I nas dependências do Parque Tecnológico São José dos Campos
PÚBLICO-ALVO:
• Empresas / Empreendedores;
• Instituições de Ensino e Pesquisa / Universidades;
• Sociedade.
REALIDADE E RESULTADOS A SEREM ATINGIDOS:
Os espaços de trabalho colaborativos denominados Coworking têm atraído cada dia
mais profissionais liberais, pequenas empresas e startups. Um dos objetivos da APTSJC,
atual gestora do Parque Tecnológico São José dos Campos, é promover ambientes e
universidades...) para a realização de projetos de P&D&I. Recentemente a APTSJC
desenvolveu o Programa Nexus

Hub de Inovação. É um programa que acompanha

empreendedores desde a ideia até a consolidação das startups em busca de um
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crescimento exponencial. Seguindo uma metodologia que divide o programa por fases
e verticais já integram o roadmap o Nexus Lab, Nexus Growth e o Nexus Scale Up,
ainda, interagem e complementam o Programa o Nexus Corp, Nexus University e o
Nexus P&D&I. Este último contempla empresas que buscam desenvolver projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nasceu assim, a oportunidade do COWORKING
NEXUS P&D&I, num conceito de compartilhamento, direcionado a empresas de base
tecnológica (EBT), cujo objetivo e projeto principal apresentado seja desenvolver novas
tecnologias, e que pretendam posicionar a divisão de desenvolvimento de novos
produtos e/ou serviços da empresa na unidade a ser constituída nos Centros
Empresariais do PqTec. Nesta vertical, a sede da empresa é posicionada em uma
matriz externa ao PqTec e a empresa tem interesse em realizar projeto de pesquisa,
desenvolvimento e inovação no ambiente do PqTec. Oportunamente ainda, a
estratégia será neste mesmo ambiente integrar o Nexus University

programa de

estímulo ao empreendedorismo nas universidades, inspirando os estudantes e
captando projetos de pesquisa que têm potencial para serem transformados em
negócios e trabalhando junto às universidades na identificação de pesquisas de
mestrado e doutorado que possuam potencial para serem transformadas em negócios.
Neste contexto, a estratégia é promover o desenvolvimento, a transferência a
disseminação e a difusão de tecnologia.
O conceito físico do espaço está em consonância estética e funcional com os mais
atuais espaços de inovação tecnológica de outras cidades nacionais e internacionais.
Projetado com 7 squads e ilhas, com o objetivo de abrigar as equipes das empresas,
instituições e universidades enquadradas nas verticais P&D&I. No espaço central o
COWORKING, com pelo menos 16 postos de trabalho que abrigarão profissionais
descompressão e convivência. Será um espaço sinérgico e de confluência entre
empresas spin-offs, startups, universidades e a própria sociedade.
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PRODUTO:
O Projeto Coworking para P&D&I foi dividido em 03 fases de execução: fase 1, fase 2 e
final. (MAIS INFORMAÇÕES MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO A ESTA PROPOSTA)

Para a presente oportunidade, os recursos serão direcionados para a FASE 2.
Descrição das metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem
executados: (em atendimento a Lei n° 13.204, de 2015, art. 22, II) (MAIS
INFORMAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO (anexo a esta proposta) e CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES)
META 1: Gerir o Projeto até o 90º dia após a assinatura do Termo (Gestão e
Acompanhamento)
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META 2: Concluir obras de melhoria e adequação física do coworking (PE
Executivo) até 45 dias após a assinatura do Termo
• Etapa 1: COWORKING 8 POSTOS/CONCLUSÃO
• Etapa 2: SQUAD 5 27M²
• Etapa 3: 2 SALAS DE REUNIÃO (1A e 1B) 6M² (CADA SALA)
• Etapa 4: Elétrica 84M²
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Quanto aos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução
física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, propomos apresentar (em
atendimento a Lei n° 13.204, de 2015, art. 22, IV):
• Relatório Técnico de Acompanhamento e Execução Final;
• Prestação de Contas Final;
• A APTSJC divulgará na internet e em locais visíveis de seu estabelecimento a
presente parceria;

Outras Informações:

SDEDCI202003819A

FASE 1 PRONTA já realizada pela APTSJC em parceria com a Prefeitura Municipal de
São José dos Campos:
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES (em atendimento a Lei n° 13.204, de 2015, art. 22)
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CRONOGRAMA DE RECEITAS E DESPESAS E DESEMBOLSO FINANCEIRO (em atendimento a Lei n° 13.204, de 2015, art. 22, II-A):
Periodicidade

Receitas Emenda Parlamentar

15 dias úteis após a

Liberação

assinatura do Termo

Parlamentar

dos

Recursos

Emenda

R$

100.000,00

Despesas*

R$

Desembolso com a
entrega dos serviços e
produtos pelo fornecedor
Ampliação CW

13.390,04

SQUAD 5

36.428,68

Sala de Reunião 1 A / 1 B

38.151,88

Elétrica

12.029,40

SDEDCI202003819A

*a serem pagos com a apresentação da Nota Fiscal pelo fornecedor com o de acordo do Gestor do Projeto;
**projeto sem contrapartida financeira.
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G
META

1. Gerir o Projeto até o 90º dia
após a assinatura do Termo
(GESTÃO DE
ACOMPANHAMENTO)

ITEM

ETAPA

INDICADOR FÍSICO | ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

INÍCIO | DIA*

DURAÇÃO
CUSTO PREVISTO
ENTREGA | DIA** PERÍODO

1.1 Acompanhamento Físico-Financeiro do Projeto

Relatório Técnico Final de Acompanhamento
Físico-Financeiro (execução de obras e
instalações)

1

1

90

90

R$ 0,00

1.2 Elaboração de especificações técnicas e requisitos para compras e contratos

Contratos de Fornecimento assinados

-

1

15

15

R$ 0,00

1.3 Divulgação da parceria na internet e locais vísiveis do PqTec

Placa de identificação | inserção site PqTec

-

1

90

90

R$ 0,00

1.4 Prestação de Contas
2.1 Ampliação do Coworking

Prestação de Contas Final

1

45

90

45

R$ 0,00

25m² piso / mesas e
cadeiras

16

45

30

R$ 13.390,04

(m²) Instalação de Piso /
Instalação de Forro /
Instalação de Estrutura /
Metálica /
Divisórias /
Portas e Esquadrias /
Climatização /
Revestimento e Pintura /
Instalação de pontos de spincler

27m²

16

45

30

R$ 36.428,68

(m²) Instalação de Piso /
Instalação de Forro /
Instalação de Estrutura /
Metálica /
Divisórias /
Portas e Esquadrias /
Climatização /
Revestimento e Pintura /
Instalação de pontos de spincler

13m²/ 4 poltronas

16

45

30

R$ 38.151,88

2.1.1 8 Novos postos
2.2 Squad 5

2. Concluir obras de melhoria e
adequação física do coworking
2.2.1 1 sala
PE PROJETO EXECUTIVO
2.3 Reunião 1A / 1B

Instalação de Piso (m²) /
Instalação de pontos de spincler/
Mobiliário (un.)

Elétrica Geral

84m²
16
33
17
R$ 12.029,40
TOTAL
1*
90**
90
R$ 100.000,00
(*) Após a assinatura do Termo;
(**) Após a assinatura do Termo.
OBS. Considerando não termos data definida para a assinatura do Termo, a APTSJC
elaborou cronograma considerando dia 1, como 1 dia após a assinatura do Termo e,
dia 90 - 90 dias após a assinatura do Termo.

SDEDCI202003819A

2.3.1 2 salas de reunião
2.4 Elétrica
2.4.1 Elétrica
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