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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

PROGRAMA WORKTIBA – 2021/2022 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

 

Referência: Seleção de empreendedores mediante Chamamento Público, à seleção de 

ocupantes dos coworkings públicos municipais, visando ao desenvolvimento do Programa 

Worktiba, nos regimes presencial e/ou digital, podendo ser adotado, eventualmente, o regime 

hibrido, em conformidade com a Lei Federal no 8.666/93 e alterações subsequentes, Lei 

Federal nº 13.303/16, Lei Municipal nº 15.208/2018, Decreto Municipal no 2.038/2017, 

Decreto Municipal no 25/2018 e com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 

Convênios – RILC/ACD e com o disposto no Protocolo Eletrônico nº 01-032547/2021. 

 

Projeto Seleção de empreendedores: PROGRAMA WORKTIBA 2021/2022, Chamamento 

Público nº 002/2021. 

 

A Comissão Permanente de Licitação, devidamente designada pela Agência Curitiba de 

Desenvolvimento S/A – CNPJ nº 09.324.976/0001-94, através da Portaria nº 05/2019 - ACD 

torna público, para conhecimento dos interessados, a prorrogação de prazos do Edital, 

que fará SELEÇÃO DE PROPOSTAS para ocupantes dos coworkings públicos municipais, 

visando ao desenvolvimento do Programa Worktiba, nos regimes presencial e/ou digital, 

podendo ser adotado, eventualmente, o regime hibrido PROGRAMA WORKTIBA 

2021/2022, considerando o contido na legislação vigente, mediante as condições previstas 

no presente projeto. 

 

a) Os interessados poderão obter a fotocópia do edital junto à Comissão Permanente de 

Licitação, situada à Rua Eng. Rebouças, nº 1732 – 1º andar – bairro Rebouças, nesta 

Capital ou fazer o download no site www.agenciacuritiba.com.br,  

b) As dúvidas de ordem geral, informações ou outros elementos necessários ao perfeito 

entendimento do presente Edital, deverão ser encaminhadas à Comissão Permanente de 

Licitação para esclarecimentos, por e-mail no endereço rofilho@curitiba.pr.gov.br, ou 

licitacoesagencia@agenciacuritiba.com.br, ou mediante solicitação por escrito, 

protocolizada na sede da Agência Curitiba, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 

às 18h00min horas durante os dias de expediente; 

c) As dúvidas de ordem técnica, informações ou outros elementos necessários ao perfeito 

entendimento do presente Edital, deverão ser encaminhadas à Equipe Técnica da 

Agência Curitiba para esclarecimentos, podendo ser efetuadas por e-mail no endereço 

rofilho@curitiba.pr.gov.br, ou mediante solicitação por escrito, protocolizada na sede 

da Agência Curitiba, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min horas 

durante os dias de expediente; 

http://www.agenciacuritiba.com.br/
mailto:rofilho@curitiba.pr.gov.br
mailto:licitacoesagencia@agenciacuritiba.com.br
mailto:rofilho@curitiba.pr.gov.br
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d) A Comissão Permanente de Licitação responderá a todos os pedidos, mediante 

comunicação por e-mail, dirigida a toda(s) a(s) pessoa(s) física(s)/jurídica(s) que tiverem 

interesse neste Edital de Seleção de empreendedores.  

e) Telefone da Comissão Permanente de Licitação: (0XX41) 3213-7566 / 3213-7590; 

Telefone da Equipe Técnica: (0XX41) 3213-7590 / (0XX41) 99166-7331. 

 

1. OBJETIVO PRINCIPAL  

 

Chamamento Público nº 002/2021 – para seleção de empreendedores: PROGRAMA 

WORKTIBA 2021/2022, prorrogar o prazo de inscrições para as vagas remanescentes até o 

dia 23 de dezembro de 2022: conforme especificações contidas neste projeto e seus 

anexos, à disposição no site da Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A. A presente 

seleção de ocupantes dos coworkings públicos municipais, visa o desenvolvimento do 

Programa Worktiba 2021, nos regimes presencial e/ou digital, podendo ser adotado, 

eventualmente, o regime hibrido, em atendimento às orientações sanitárias de prevenção e 

combate à pandemia da COVID-19. Neste sentido, será disponibilizado ambiente e 

infraestrutura básica em espaços públicos determinados a empreendedores em 

desenvolvimento de negócio e empresas em fase inicial de suas atividades, oferecendo 

mentorias e capacitação voltadas para qualificação e sucesso empresarial. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

2.1 Disponibilizar ambiente e infraestrutura física básica do tipo escritório compartilhado 

(coworking), para os empreendedores e empresas aprovadas, nos espaços públicos 

previamente determinados; 

2.2 Disponibilizar ferramenta/plataforma digital para trabalho remoto em ambiente virtual, 

possibilitando a interação e integração dos participantes do programa; 

2.3 Disponibilizar orientação técnica, capacitação profissional e aperfeiçoamento da 

jornada empresarial, com vistas à ativação econômica e sustentabilidade dos 

negócios; e, 

2.4 Gerar valor e retorno econômico agregado, a partir da formalização e operação de 

novos empreendimentos e atividades produtivas no município. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

 

3.1 Poderão apresentar propostas a este Edital tanto pessoas físicas, startups e 

empresas formalizadas, respectivamente residente e/ou com sede na Cidade de 

Curitiba, que possuam ideias de negócio e/ou pesquisem e/ou desenvolvam produtos ou 

serviços relacionados com: 

   3.1.1 Inovação tecnológica, incremental ou disruptiva; 

   3.1.2 Impacto socioambiental;  

   3.1.3 Economia criativa e/ou colaborativa; 
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4. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

4.1 A seleção das propostas se dará em duas etapas, sendo a ETAPA 1: de Inscrição; 

ETAPA 2: de análise de mérito.  

 

4.2 A ETAPA 1 será de inscrição, nesta etapa o candidato deverá: 

  4.2.1 Preencher o formulário de inscrição; 

  4.2.2 Apresentar Pitch (com apresentação em PPT e áudio) de no máximo 2 

minutos de seu negócio ou ideia; 

  4.2.2.1 O Pitch deve apresentar projeto/ideia, problema a ser resolvido x 

solução sugerida, atividade, público alvo, impacto no público atendido, produto (se tiver) 

e aquilo que for julgado importante para o processo seletivo e ODS contempladas pelo 

seu projeto/ ideia; 

  4.2.3 Apresentar Canva ou cronograma do projeto. 

  4.3 A ETAPA 2 contemplará a avaliação/classificação, na qual as propostas 

serão analisadas por uma Comissão de Avaliação e Julgamento (CAJ), considerando os 

requisitos constantes da “Tabela 1 – Critérios para Classificação”, anexa a este edital. 

  4.3.1 A classificação se dará da maior para a menor nota obtida na ETAPA 1, 

  4.3.2 A classificação definirá a ordem de prioridade de acesso aos ambientes, 

ferramentas e serviços relacionados aos espaços de trabalho compartilhado; 

  4.3.3 Os selecionados serão os melhores classificados conforme o total de 

vagas disponíveis, de acordo com o anexo I; 

  4.3.4 O resultado de seleção, e respectiva classificação, será publicado 

juntamente com o resultado do edital, conforme previsto no item 9 deste Edital; 

  4.3.5 Havendo necessidade, será aberto prazo para apresentação de recursos 

e, depois de analisados, o resultado poderá ser retificado ou ratificado. 
 

5. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Cada proponente seja pessoa física, startups e empresas formalizadas, deverá encaminhar a 

documentação comprobatório abaixo, no prazo estipulado no Item 7.2 do presente neste 

Edital prorrogado até o dia 23 de Dezembro de 2022, para as vagas remanescentes no 

endereço eletrônico licitacoesagencia@agenciacuritiba.com.br, sob pena de desclassificação 

do proponente e chamada do próximo classificado no cadastro de reserva, a documentação 

mencionada deverá ser endereçada à Comissão Permanente de Licitação, devendo conter: 

 

Serão Considerados Documentos Comprobatórios de Pessoa Fisíca: 

 

a) O(s) “Formulário(s) anexos preenchidos”, devidamente assinado(s) pelo 

proponente ou no caso de Pessoa Jurídica pelo representante legal da empresa, ou 

por seu procurador, devendo ser comprovado documentalmente que a pessoa que 

assinou a proposta tem poderes para tanto; 

b) Documento pessoal (RG – CPF ou CNH); 

mailto:licitacoesagencia@agenciacuritiba.com.br
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c) Declaração de que não possui penalidade de suspensão ou declaração de 

inidoneidade pela Administração Pública Municipal, de acordo com o modelo 

constante em anexo a este edital; 

d) Certidão Conjunta comprobatória de regularidade Federal; 

e) Certidão Negativa Estadual; 

f) Certidão comprobatória de regularidade fiscal Municipal; e, 

g) Comprovante de residência da Cidade de Curitiba. 

 

Serão Considerados Documentos Comprobatórios de Personalidade Jurídica: 

 

a) O(s) “Formulário(s) anexos preenchidos”, devidamente assinado(s) pelo 

proponente ou no caso de Pessoa Jurídica pelo representante legal da empresa, ou 

por seu procurador, devendo ser comprovado documentalmente que a pessoa que 

assinou a proposta tem poderes para tanto 

b) Certidão de Cadastro do CNPJ; 

c) No caso de firma individual, cédula de identidade e inscrição comercial, com prova de 

registro na Junta Comercial ou repartição correspondente; 

d) No caso de sociedade mercantil, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrados no órgão competente; 

e) No caso de sociedade por ações, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrados no órgão competente, acompanhados da ata, 

regularmente arquivada, da assembleia de eleição da última Diretoria; 

f) No caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo no órgão competente, 

acompanhada de prova da Diretoria em exercício; 

g) No caso de empresa estrangeira em funcionamento no país, Decreto de autorização 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

h) Declaração de que não possui penalidade de suspensão ou declaração de 

inidoneidade pela Administração Pública Municipal, de acordo com o modelo 

constante em anexo a este edital; 

i) Certidão Negativa Estadual; 

j) Certidão comprobatória de regularidade fiscal Municipal; 

k) Certidão Negativa Trabalhista 

l) Certificado de Regularidade perante o FGTS; e, 

m) Comprovante de residência. Obs. A empresa deverá ter sede na Cidade de Curitiba. 

 

6. DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE TRABALHO COMPARTILHADO PRESENCIAL 

 

6.1 Os ambientes físicos dos espaços de trabalho compartilhado se situam junto a 

imóveis públicos municipais, nos seguintes endereços: 

 6.1.1 PARQUE BARIGUI (40 vagas) – Alameda Ecológica Burle Marx, s/n, 

Curitiba, Paraná, com horário de funcionamento, da seguinte forma: de segunda a sexta-

feira, das 08h00 às 18h00; 

 6.1.2 BOQUEIRÃO (40 vagas) - Rua da Cidadania Boqueirão, à Av. Marechal 

Floriano Peixoto, 8430, Curitiba, Paraná, com horário de funcionamento, da seguinte 
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forma: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00; 

 6.1.3 CINE PASSEIO (30 vagas) – Rua Riachuelo 410, Curitiba, Paraná, com 

horário de funcionamento, da seguinte forma: de terça a sexta-feira, das 08h00 às 22h00; 

 6.1.4 Ressalvamos que os horários podem ser alterados atendendo as 

normas da vigilância sanitária em detrimento a contenção de avanço da COVID-19. 

 6.1.5 A quantidade de vagas poderá ser reduzida durante o período da 

Pandemia do COVID-19, em obediência as normas legais restritivas impostas pelo 

Município.  

6.2 Os ambientes físicos dos espaços de trabalho compartilhado contarão com os 

seguintes itens: 

 6.2.1 Conectividade com a internet (podendo ser por fibra óptica ou wi-fi); 

 6.2.2 Mesas e cadeiras (conforme o total de posições de trabalho 

disponíveis); 

 6.2.3 Mesas e cadeiras para reuniões (mediante disponibilidade); 

 6.2.4 Computadores e equipamentos audiovisuais (conforme 

disponibilidade); 

  6.3 Deverão ser firmados pelos selecionados para ocupação dos espaços de trabalho 

compartilhado o Termo de Responsabilidade pelo correto uso dos ambientes, guarda e 

cuidado dos bens e equipamento sob seu uso, bem como, termo de aceitação das regras de 

convívio com demais presentes no ambiente, anexos. 
 

7. DOS PRAZOS:  
 

7.1 PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: O recebimento de propostas, 

para a segunda abertura e classificação inicial se iniciará no dia 25 de janeiro de 

2022 a partir das 10h00min, e se encerrarão em 23 de dezembro de 2022 às 

18h00min.  

7.1.1 Após essa data as propostas submetidas serão recebidas e classificadas 

de acordo com a ordem de sua protocolização desde que atendidas a 

pontuação mínima prevista neste Edital, permanecerá aberto até o dia  

23 de dezembro de 2022, para garantir o pleno aproveitamento de 

recursos e espaços nos ambientes, nas hipóteses de interrupção da 

emergência sanitária, de desistência ou descontinuidade de participante.  

7.1.2 A divulgação do resultado de classificação referente as ETAPAS 1 e 2 

ocorrerá, no site da Agência Curitiba.  

7.1.3 A avaliação da documentação apresentada ocorrerá a partir da análise 

dos projetos apresentados, observando a ordem de protocolo das 

propostas junto à Agência, quanto a habilitação e demais condições 

estabelecidas neste Edital. 

. 

7.2 HABILITAÇÃO: Para efetivação do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE 

ESPAÇO DE TRABALHO COMPARTILHADO, a pessoa física/jurídica selecionada deverá 

apresentar os documentos acima relacionados, de forma digitalizada, com todas as páginas 

rubricadas e numeradas, quando aplicável, emitidas pela internet, devendo todos os 
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documentos estar dentro do prazo de validade, ressalvando que o recebimento da 

documentação deverá ocorrer até o dia 23 de dezembro de 2022. 

 

7.3 DO CADASTRO DE RESERVA: Para formação do cadastro de reserva será 

observada a ordem de classificação por pontuação e após estes, serão incluídas as 

propostas submetidas em até 15 (quinze) dias úteis, obedecendo a data de submissão do 

projeto. 

 

8. DAS LICENÇAS DE PLATAFORMA DIGITAL DE TRABALHO COMPARTILHADO 

REMOTO 

 

  8.1 Serão disponibilizadas aos selecionados, gratuitamente, 50 (cinquenta) licença de 

software de plataforma digital, com capacidade de realização de atividades em ambiente da 

internet e de forma remota. 

   8.1.1 A plataforma contará com aplicações gratuitas de gestão e 

produtividade, bem como calendário, videoconferência, equipes, chat, entre outros. 

   8.1.2 A Agência Curitiba de Desenvolvimento SA realizará treinamento para 

utilização e operação da referida plataforma 

   8.1.3 As licenças da plataforma serão cedidas mediante sua disponibilidade 

pela Agência Curitiba de Desenvolvimento SA. 

   8.1.4 As licenças referidas no item anterior serão distribuídas aos 

selecionados, seguindo a classificação, tendo por prioridade a classificação com maior 

nota. 

   8.1.5 As licenças serão cedidas a título não oneroso, sem transferência de 

propriedade, tão somente direito de uso durante a permanência no programa. 

   8.1.6 Em caso de dispensa por parte do selecionado ou mesmo sua 

desistência ou descontinuidade do programa, a respectiva licença passará ao próximo 

seguindo a ordem de prioridade de classificação, conforme maior nota. 

  8.2 Deverão ser firmados pelos contemplados com a licença da referida plataforma 

termo de responsabilidade sobre o correto uso e de aceitação do regimento próprio, o 

qual define as regras de utilização. 

  8.3 Poderão ocorrer auditorias, sem aviso prévio, a fim de averiguar o correto uso e 

respeito às regras do regimento próprio para uso da plataforma, sendo, desde já, 

considerado aceito pelo ato de inscrição, o uso das imagens gravadas e demais 

informações inseridas na plataforma digital visando à instrução de ação judicial para 

apuração das responsabilidades administrativas, civis e penais. 

  8.4 No ato de inscrição, o proponente deverá registrar o interesse de uso da 

plataforma digital de trabalho compartilhado remoto, bem como, a qualquer tempo poder 

dispensar sua utilização, sendo sua licença imediatamente repassada a outro classificado, 

conforme previsto no presente Edital. 

 

9. DAS CONTRAPARTIDAS:  

 

9.1 Em contrapartida pelo uso dos espaços compartilhados de trabalho, presencial 

e/ou virtual, os proponentes selecionados deverão comprometer-se a destinar 04 (quatro) 
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horas semanais para participar do desenvolvimento de um projeto colaborativo. 

9.2 O projeto colaborativo referido no item anterior será definido e desenvolvido em 

conjunto entre os selecionados que desenvolvam suas atividades de forma presencial ou 

virtual junto ao programa. 

9.3 A CAJ acompanhará a definição e desenvolvimento do referido projeto 

colaborativo, devendo aprovar previamente sua realização e promover sua facilitação e 

divulgação de resultados. 

9.4 O resultado útil e direitos de propriedade do projeto colaborativo desenvolvido 

pelos participantes do programa será creditado ao mesmo, com respectiva identificação dos 

colaboradores e integrantes da CAJ. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA 

 

10.1 Serão firmados contratos da Agência Curitiba de Desenvolvimento SA com os 

selecionados para ocupação presencial dos espaços de trabalho compartilhado, bem como, 

para uso do licenciamento da plataforma digital de trabalho compartilhado remoto.  

 

10.2 O prazo de vigência dos contratos será de 10 (dez) meses, consecutivos à 

assinatura, prorrogáveis por igual período, havendo possibilidade legal e atendimento aos 

demais requisitos para tal. 

 

10.3 Excepcionalmente, na impossibilidade de assinatura no documento físico, 

serão aceitas assinaturas eletrônicas em documento digitalizado, desde que o meio utilizado 

goze de total validade jurídica.  

 

10.4 É imprescindível a contratação para ocupação e uso dos espaços e do 

licenciamento da plataforma digital de trabalho compartilhado. 

 

11. DA INSCRIÇÃO 

 

  11.1 As inscrições para o presente Edital estarão disponíveis para acesso 

através do site da Agência Curitiba de Desenvolvimento SA, no seguinte endereço 

na internet http://www.agenciacuritiba.com.br e serão realizadas através de 

plataforma digital, contemplando as Etapas 1 e 2 (formulário de inscrição, upload 

de documentos, apresentação de pitch); 

  11.2 As inscrições serão abertas dia 25 de janeiro de 2022 se encerrarão em  

23 de dezembro de 2022 às 18h00; 

  11.3 No ato de inscrição, deverão ser postados pelos proponentes os documentos 

relacionados à ETAPA 1;  

  11.4 Os selecionados e aprovados em todas as etapas serão comunicados de sua 

classificação via e-mail e deverão, obrigatoriamente, participar da reunião geral que 

ocorrerá em data/horário a serem definidos previamente, em modo virtual; 

  11.5 Os classificados excedentes à quantidade de vagas nos ambientes presenciais 

e/ou virtuais dos espaços de trabalho compartilhado formarão cadastro de reserva e, 

havendo desistência ou descontinuidade de participante, assumirá o próximo na ordem 



 

AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A 
Rua Engenheiros Rebouças, 1732 – 1º andar – Rebouças – Curitiba – PR  

80230-040 Fone 41 3213-7590 - www.agenciacuritiba.com.br, 

8 

 

de classificação; 

  11.6 Os projetos selecionados mediante cadastro de reservas, terão disponibilidade 

do uso da plataforma digital pelo tempo de vigência da contratação da plataforma pela 

Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A; 

  11.7 O edital de seleção de propostas permanecerá aberto para garantir o pleno 

aproveitamento de recursos e espaços nos ambientes, nas hipóteses de interrupção da 

emergência sanitária ou de desistência ou descontinuidade de participante; 

  11.8 As propostas que não atingirem o mínimo de 30 pontos NÃO serão 

considerados para fins de ocupação dos espaços e uso da plataforma 

  11.9 As propostas cuja documentação estiver vencida, ilegível ou irregular serão 

automaticamente desclassificadas deste processo seletivo; 

  11.10 No momento da inscrição o candidato deverá escolher em qual espaço 

deseja atuar; 

  11.11 No ato de sua inscrição o proponente deverá optar pelo uso do espaço físico 

dos coworkings, da plataforma digital ou de ambos, visando o melhor empenho dos 

recursos aplicados pelo município e disponíveis aos classificados. 

  11.12 Aquele(a) proponente classificado além das vagas disponíveis, que vier a ser 

chamados para substituir participante desistente ou descontinuado, além de ter de 

cumprir com os requisitos do edital vigente, formalizará termo de compromisso pelo prazo 

de 10 (dez) meses. 

 

12. DAS VAGAS E DETALHAMENTO GERAL 

 

  12.1 Considerando a atual realidade de emergência sanitária imposta pela pandemia 

da Covid-19, inicialmente, serão abertas vagas para preenchimento parcial do programa, o 

que poderá ser ajustado, para mais ou para menos, ou ainda, interrupção total do modo 

presencial, em conformidade a dinâmica das determinações dos órgãos competentes; 

  12.2 Sem prejuízo do previsto no item anterior deverão ser realizadas escalas de 

trabalho presencial pelas equipes das pessoas físicas ou jurídicas participantes do programa, 

a fim de manter o distanciamento social necessário, enquanto perdurar os efeitos da 

pandemia de Covid-19; 

  12.3 As vagas disponibilizadas nos espaços de trabalho compartilhado do presente 

programa constam do ANEXO I – TABELA VAGAS; e, 

  12.4 É dever dos participantes do programa a observação da legislação, em especial 

a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, como também as determinações dos órgãos 

sanitários no que se refere às condutas de prevenção e enfrentamento da pandemia da 

Covid-19, em especial o distanciamento social, uso de máscaras de proteção e adequada 

higienização das mãos. 

 

13. DOS RECURSOS 

 

  13.1 Após a divulgação do resultado dos habilitados para o credenciamento no 

presente procedimento de Chamamento Público, caberá recurso, dirigido à Comissão 

Permanente de Licitação, no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de publicação da 

relação de selecionados; 
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  13.2 O recurso deverá ser devidamente fundamentado, entregue por escrito e 

protocolado na sede da Agência Curitiba de Desenvolvimento - ACD, situada na Rua 

Engenheiros Rebouças, 1732, 1º andar, Bairro Rebouças, Curitiba/PR, das 9h às 11h e das 

15h às 17h (horário de Brasília/DF), em dias úteis, de segunda a sexta-feira; 

  13.3 Não será recebido recurso interposto, e-mail ou via postal; 

  13.4 A autoridade administrativa apreciará o recurso e manifestar-se-á em até 3 (três) 

dias, após o recebimento do pleito;  

  13.5 O resultado do julgamento do recurso será publicado no site da ACD 

(http://www.agenciacuritiba.com.br) e no Diário Oficial Eletrônico – Atos do Município de 

Curitiba, e em caso de provimento do recurso, a decisão será enviada ao recorrente por  

e-mail.    

  13.6 Os recursos apresentados fora do prazo não serão analisados.  

  13.7 Será rejeitada a interposição de recurso que não tiver os dados necessários à 

identificação do candidato como: se pessoa física, nome completo do proponente; e se 

pessoa jurídica cópia dos documentos do responsável legal e número do Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica – CNPJ; e, 

  13.8 É de exclusiva responsabilidade do proponente acompanhar os resultados das 

fases do procedimento de Chamamento Público e a convocação para as fases seguintes, 

que estarão disponíveis no site da ACD no endereço eletrônico: 

http://www.agenciacuritiba.com.br,. 

 

14. DA EXECUÇÃO 
 

  14.1 Caberá à CAJ da Agência Curitiba, o acompanhamento, fiscalização e avaliação 

do cumprimento da proposta, podendo solicitar por escrito ao proponente contemplado a 

apresentação de esclarecimentos a qualquer tempo; 

  14.2 Havendo qualquer necessidade de ajuste da proposta aprovada, o proponente 

contemplado poderá solicitar as respectivas adequações com as devidas justificativas, por 

escrito à CAJ, cabendo a esta o prazo de 03 (três) dias, para se manifestar a respeito; 

  14.3 O proponente deverá apresentar bimestralmente relatório de execução do 

projeto conforme cronograma ou canva apresentado; 

  14.4 No desenvolvimento do empreendimento, o proponente contemplado deverá 

observar e respeitar as regras estabelecidas por este Edital, pelo regulamento próprio, bem 

como, pelo Termo de Autorização de Uso de Espaço de Trabalho Compartilhado e 

Regimento Interno do Coworking; 

  14.5 Os proponentes selecionados deverão apresentar à CAJ, juntamente com o 

primeiro relatório trimestral, uma proposta de projeto colaborativo criada em conjunto entre 

todos os ocupantes do Worktiba a que estiverem vinculados (Barigui, Cine Passeio ou 

Boqueirão); 

  14.6 O Projeto deve ter foco em desenvolver alguma atividade, intervenção ou 

produto que beneficie o espaço compartilhado, o seu entorno e/ou a comunidade 

empreendedora/criativa; 

  14.7 O projeto será analisado e aprovado pela CAJ e deverá ser executado e 

apresentado pelos coworkers até o último mês de ocupação do primeiro período de 

coworking (10 meses), sendo seus resultados e pareceres incluídos no relatório final 

http://www.agenciacuritiba.com.br/
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individual de cada coworker; e, 

  14.8 A dedicação à construção e execução deste projeto será trabalhado durante as 

04 (quatro) horas semanais. 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

  15.1 Os proponentes contemplados comprometem-se a cumprir os termos do 

Regulamento Geral e normas de utilização dos espaços Worktiba Cine Passeio, Worktiba 

Barigui e Worktiba Boqueirão e da Internet; 

  15.2 Este Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, a qualquer 

tempo, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à 

indenização ou à reclamação de qualquer natureza; 

  15.3 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão resolvidos 

pela CAJ; e, 

  15.4 Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos no site da Agência 

Curitiba de Desenvolvimento no endereço eletrônico www.agenciacuritiba.com.br, no link do 

Worktiba, ou, em horário comercial, pelo telefone 3213-7590, junto à CAJ. 

Prorrogação de Prazos: 

 

Ficam alterados os prazos constantes dos itens do Edital, conforme abaixo: 

 

- Item 5 – Documentação comprobatória; 

- Item 7 – Apresentação de Propostas, Habilitação e Cadastro de Reserva; 

- Item 11 – Inscrição e Seleção. 

 

Curitiba, 21 de janeiro de 2022. 
 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 
 
Celso Campos Orasmo 
Presidente CPL 

http://www.agenciacuritiba.com.br/
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

PROGRAMA WORKTIBA – 2021/2022 

 

ANEXO I 

 

TABELA 1 – Critérios para Classificação 

 

 
 

 

TABELA 2 – VAGAS 

 

 

Worktiba  Vagas Totais 
Vagas Edital 2021  

(Pandemia) 

BOQUEIRÃO 40 Vide item 6.1.5 

CINE PASSEIO 30 Vide item 6.1.5 

 BARIGUI 40 Vide item 6.1.5 

 
Total 110  
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

PROGRAMA WORKTIBA – 2021/2022 

ANEXO II  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 

Compreendo e concordo que por este termo cedo o direito de uso da minha imagem, 

captada por qualquer meio, e autorizo em caráter irretratável a Prefeitura de Curitiba, 

Agência Curitiba e Worktiba, sem qualquer ônus, minha imagem, som de voz e/ou o meu 

nome, em conjunto ou separadamente, em qualquer material veiculado em mídia audiovisual 

através de qualquer suporte, no brasil ou exterior, com número ilimitado de veiculações para 

uso institucional. 

 

 

Curitiba, de _____ de _________________de 2022.  

 

 

Assinatura proponente do projeto:_________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

  

Assinatura integrante 2: _________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

Assinatura integrante 3: _________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

Assinatura integrante 4: _________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

Assinatura integrante 5: _________________________ 

Nome: 

CPF: 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

 

PROGRAMA WORKTIBA – 2021/2022 

 

ANEXO III 

MODELO CARTA DE ADIMPLÊNCIA 

 

Eu, 

(nacionalidade), 

(estado civil), 

portador(a) do RG sob nº  

CPF sob nº,  

Residente e domiciliado à Rua, 

para fins de prova perante a Agência Curitiba De Desenvolvimento S/A, DECLARO, 

sob as penas do art. 299 do Código Penal, que não me encontro em mora ou 

situação de inadimplência com o Município de Curitiba ou qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, que impeça a participação no presente edital. 

  

Curitiba/PR, ______ de_______________ de 2022.  

 

   

Assinatura proponente do projeto:_________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

  

Assinatura integrante 2: _________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

Assinatura integrante 3: _________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

Assinatura integrante 4: _________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

Assinatura integrante 5: _________________________ 

Nome: 

CPF: 



 

AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A 
Rua Engenheiros Rebouças, 1732 – 1º andar – Rebouças – Curitiba – PR  

80230-040 Fone 41 3213-7590 - www.agenciacuritiba.com.br, 

14 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

 

PROGRAMA WORKTIBA – 2021/2022 

 

ANEXO IV  

MODELO CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que concordo em participar do Projeto intitulado: 

___________________________________________________________________, que 

será desenvolvido no Worktiba _________________durante o período estipulado em Edital e 

respeitando as regras estipuladas por ele, juntamente com o(s) membro(s) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

estando todos cientes e de acordo com as regras estabelecidas no Edital e no Regimento 

Interno, as quais estou sujeito a cumprir. 

 

 

 

Curitiba, ______ de  _____________  de 2022. 

 

 

Assinatura proponente do projeto:_________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

Assinatura integrante 2: _________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

Assinatura integrante 3: _________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

Assinatura integrante 4: _________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

Assinatura integrante 5: _________________________ 

Nome: 

CPF: 



 

AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A 
Rua Engenheiros Rebouças, 1732 – 1º andar – Rebouças – Curitiba – PR  

80230-040 Fone 41 3213-7590 - www.agenciacuritiba.com.br, 

15 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

 

PROGRAMA WORKTIBA – 2021/2022 

 

ANEXO V  

 REGULAMENTO DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL 

 

O usuário fica ciente que a Agência Curitiba procura manter os materiais e informações 

contidos nesta ferramenta como sigilosos e não divulgáveis.  

O usuário fica ciente e concorda que não haverá responsabilização da Agência Curitiba, 

expressa ou tácita, pelo uso indevido do usuário da ferramenta Microsoft 365, para quaisquer 

que sejam os fins, sendo de inteira responsabilidade do mesmo eventuais lesões a direito 

próprio ou de terceiros, causadas ou não por esse uso inadequado.  

O usuário fica ciente e concorda que haverá um aviso de 7 dias antes do encerramento do 

contrato para eventuais backups ou transferências de contas.  

O usuário fica ciente e concorda de que o uso da plataforma fica restrito ao 

desenvolvimento da sua empresa ou startup conforme contrato assinado juntamente com a 

Agência Curitiba, e que haverá monitoramento quanto a forma de uso.  

O usuário fica ciente e concorda que fará o projeto de contrapartida contido no contrato 

firmado entra a Agência Curitiba e o usuário ou empresa.  

O usuário fica ciente e concorda que em nenhuma circunstância, integrantes ou 

colaboradores da Agência  Curitiba serão responsáveis por quaisquer danos diretos ou 

indiretos, especiais, incidentais ou de consequência, perdas ou despesas oriundos da 

conexão com a plataforma Microsoft 365, do uso ou incapacidade de uso por qualquer parte, 

ou com relação a qualquer falha de desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito ou 

demora na operação ou transmissão, vírus de computador ou falha da linha ou do sistema, 

mesmo que seus representantes tenham sido avisados da possibilidade de tais danos, 

perdas ou despesas.  

Modificações destes Termos e Condições de Uso – Reservamo-nos o direito de modificar de 

forma unilateral, com aviso prévio e a qualquer momento, os presentes  

Termos e Condições de Uso.  

Lei Aplicável e Jurisdição – Os Termos e Condições de Uso regem-se pelas normas legais e 

regulamentares da República Federativa do Brasil e fica eleito o Foro Central da Comarca 

de Curitiba para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização.  

Produto oferecido no Termo de Uso - Microsoft 365  

O que está incluído no pacote do Microsoft 365 que será disponibilizado para 

as coworkers do Worktiba Digital:  

Reuniões e chamadas  

 Chamadas online de áudio e vídeo  

 Compartilhamento de tela  

 Planos de fundo personalizados  

 Reuniões agendadas  
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 Gravações de reuniões  

 Organize reuniões online e videoconferências para até 300 pessoas  

Chat e colaboração  

 Versões Web dos aplicativos Word, Excel e PowerPoint  

 Hospedagem de e-mails do Exchange com endereços de email em domínio 

personalizado 

 Armazenamento e compartilhamento de arquivos pessoais com o OneDrive - 1 

TB por startup  

 Os serviços adicionais do Microsoft 365 incluem os aplicativos SharePoint 

Online, Yammer, Planner e Stream  

Segurança e conformidade  

 Criptografia do Microsoft Teams para dados em repouso e em trânsito  

 Logon único para todos os aplicativos e serviços do Microsoft 365  

 Autenticação em dois fatores  

 Recursos avançados de auditoria e relatório  

Ao assinar o termo você concorda com o Contrato de Serviços da Microsoft que está 

em https://www.microsoft.com/pt-br/servicesagreement/. Segue abaixo alguns pontos 

principais que devem ser observados. Caso a empresa receba qualquer notificação da 

Microsoft sobre o uso ilegal dos termos de uso, o usuário será bloqueado imediatamente até 

que seja feito o levantamento do problema ocorrido.  

Seu conteúdo   

Muitos dos serviços da Microsoft permitem que você armazene ou compartilhe Seu 

Conteúdo ou receba material de outras pessoas. Nós não requereremos judicial ou 

extrajudicialmente a propriedade do Seu Conteúdo. Seu Conteúdo permanece Seu Conteúdo 

e é responsável por ele.  

    a. Quando você compartilha Seu Conteúdo com outras pessoas, você entende que elas 

poderão, mundialmente, usar, salvar, registrar, reproduzir, difundir, transmitir, compartilhar e 

exibir Seu Conteúdo sem compensá-lo. Se você não desejar que outras pessoas tenham 

essa permissão, não use os Serviços para compartilhar Seu Conteúdo. Você declara e 

garante que, durante a vigência destes Termos, você tem (e terá) todos os direitos 

necessários para que Seu Conteúdo seja carregado, armazenado ou compartilhado nos 

Serviços ou por meio deles, e que a coleta, o uso e a retenção do Seu Conteúdo não violará 

nenhuma lei ou direito de outras pessoas. A Microsoft não possui, controla, verifica, paga 

por, endossa ou de outra forma assume nenhuma responsabilidade em relação ao Seu 

Conteúdo e não pode ser responsável por Seu Conteúdo nem pelo material que outras 

pessoas carregam, armazenam ou compartilham usando os Serviços.  

    b. Até a extensão necessária para fornecer os Serviços para você e para outras pessoas, 

para proteger tanto você quanto os Serviços e para melhorar os produtos e os serviços da 

Microsoft, você concede à Microsoft uma licença de propriedade intelectual mundial e sem 

royalties para usar Seu Conteúdo, por exemplo, para fazer cópias de, reter, transmitir, 

reformatar, exibir e distribuir, por meio de ferramentas de comunicação, Seu Conteúdo nos 

Serviços. Se você publicar Seu Conteúdo em áreas do Serviço nas quais ele está disponível 

amplamente online sem restrições, Seu Conteúdo poderá ser exibido nas demonstrações ou 

nos materiais que promovem o Serviço. Alguns dos Serviços são apoiados pela publicidade. 

Estão disponíveis controles sobre como a Microsoft personaliza a publicidade na página 

https://www.microsoft.com/pt-br/servicesagreement/
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Segurança e privacidade do site de gerenciamento de contas da Microsoft. Nós não usamos 

o que você diz em e-mails, chats, chamadas de vídeo ou correios de voz nem mesmo em 

seus documentos, fotos ou outros arquivos pessoais para direcionar publicidade para você. 

Nossas políticas de publicidade são cobertas em detalhes na Política de Privacidade.  

Código de Conduta  

    a. Ao concordar com estes Termos, você concorda que, ao usar os Serviços, você seguirá 

estas regras:  

        i. Não faça nada ilegal.  

        ii. Não participe de atividades que explorem, prejudiquem ou ameacem crianças.  

        iii. Não envie spam. Spams são emails em lote, postagens, solicitações de contato, 

SMS (mensagens de texto) ou mensagens instantâneas indesejados ou não solicitados.  

        iv. Não exiba publicamente nem use os Serviços para compartilhar conteúdo ou material 

inadequado (envolvendo, por exemplo, nudez, bestialidade, pornografia, linguajar ofensivo, 

violência explícita ou atividade criminosa) ou Seu Conteúdo ou material que não cumpra leis 

ou regulamentos locais.  

        v. Não se envolva em atividade que seja fraudulenta, falsa, enganosa (por exemplo, 

pedir dinheiro com falsos pretextos, fingir ser outra pessoa, manipular os Serviços para 

aumentar a contagem de jogadas nem afetar as classificações, pontuações ou comentários), 

acusatória ou difamatória.  

        vi. Não contorne nenhuma restrição no acesso para ou disponibilidade dos Serviços.  

        vii. Não se envolva em atividades que sejam danosas a você, aos Serviços ou a outras 

pessoas (por exemplo, transmissão de vírus, perseguição, postagem de conteúdo extremista 

de incitação ao terrorismo ou violência, comunicação de discurso de ódio ou instigação de 

violência contra outros).  

        viii. Não viole os direitos de outras pessoas (por exemplo, compartilhamento não 

autorizado de música com direitos autorais ou outros materiais com direitos autorais, revenda 

ou outra distribuição de Bing Mapas ou fotografias).  

        ix. Não se envolva em atividades que violem a privacidade ou os direitos de proteção de 

dados de outras pessoas.  

        x. Não ajude outras pessoas a quebrarem essas regras.  

    b. Imposição. Se você violar estes Termos, nós podemos, a seu exclusivo critério, parar de 

fornecer Serviços a você ou podemos encerrar sua conta da Microsoft. Também poderemos 

bloquear a entrega de uma comunicação (como e-mail, compartilhamento de arquivo ou 

mensagem instantânea) de ou para os Serviços como parte de nosso esforço de impor estes 

Termos, ou poderemos remover ou nos recusar a publicar Seu Conteúdo por qualquer 

motivo. Ao investigar as violações alegadas destes Termos, a Microsoft reserva para si o 

direito de revisar Seu Conteúdo a fim de resolver o problema e você, por meio deste, 

autoriza tal revisão. No entanto, não poderemos monitorar todos os Serviços e não faremos 

nenhuma tentativa nesse sentido.  

Usando Aplicativos e Serviços de Terceiros  

Os Serviços podem permitir que você acesse ou adquira produtos, serviços, sites, 

links, conteúdo, material, habilidades, integrações, robôs ou aplicativos de terceiros 

independentes (empresas ou pessoas que não sejam da Microsoft) (“Aplicativos e Serviços 

de Terceiros”). Muitos dos nossos Serviços também ajudam você a encontrar, fazer 

solicitações ou interagir com Aplicativos e Serviços de Terceiros ou permitir que você 
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compartilhe Seu Conteúdo ou Dados, e você entende que, ao usar nossos Serviços, está 

instruindo-os a disponibilizar Aplicativos e Serviços de Terceiros a você. Os Aplicativos e 

Serviços de Terceiros também podem permitir que você armazene Seu Conteúdo ou Dados 

com o distribuidor, provedor ou operador de Aplicativos e Serviços de Terceiros. Os 

Aplicativos e Serviços de Terceiros podem apresentar a você uma política de privacidade ou 

exigir que você aceite seus termos para que você possa instalar ou usar o Aplicativo ou o 

Serviço de Terceiros. Você deve revisar os termos e políticas de privacidade do terceiro 

antes de adquirir, usar, solicitar ou vincular sua Conta da Microsoft a quaisquer Aplicativos e 

Serviços de Terceiros. Nenhum termo de terceiros modificará estes Termos. A Microsoft não 

licencia nenhuma propriedade intelectual para você como parte de Aplicativos e Serviços de 

Terceiros. Você concorda em assumir todo o risco e a responsabilidade decorrente do uso 

que você faz destes Aplicativos e Serviços de Terceiros e que a Microsoft não é responsável 

por nenhum problema decorrente do uso deles. A Microsoft não se responsabiliza por 

nenhum conteúdo que pertença a você ou a terceiros, ou por outras informações ou serviços 

fornecidos por meio dos Aplicativos e Serviços de Terceiros.  

Disponibilidade dos Serviços  

    a. Os Serviços, os Aplicativos e Serviços de Terceiros ou materiais ou produtos oferecidos 

por meio dos Serviços podem estar indisponíveis periodicamente ou poderão ser oferecidos 

apenas por tempo limitado ou podem variar dependendo da sua região ou dispositivo. Se 

você alterar o local associado à sua conta da Microsoft, poderá precisar readquirir material 

ou aplicativos que estavam disponíveis a você e pagos na região anterior. Você concorda em 

não acessar ou usar material ou Serviços que são ilícitos ou não licenciados para uso no 

país a partir do qual você acessa ou usa tais materiais ou Serviços ou para ocultar ou 

falsificar seu local ou identidade a fim de acessar ou usar tais materiais ou Serviços.  

    b. Trabalhamos para manter os Serviços em funcionamento; entretanto, todos os serviços 

online sofrem interrupções e paradas ocasionais, e a Microsoft não é responsável por 

nenhuma interrupção ou perda que você possa sofrer em decorrência disso. Em caso de 

uma interrupção, você não poderá recuperar Seu Conteúdo nem os Dados que você tinha 

armazenado. Recomendamos que você faça backup regularmente do Seu Conteúdo e dos 

Dados armazenados nos Serviços ou que os armazene usando Aplicativos e Serviços de 

Terceiros.  

Notificações  

Notificações e procedimento para fazer requerimentos judiciais ou extrajudiciais de violação 

de propriedade intelectual. A Microsoft respeita os direitos de propriedade intelectual de 

terceiros. Se você desejar enviar uma notificação de violação de propriedade intelectual, 

incluindo requerimentos judiciais ou extrajudiciais de violação de direitos autorais, use 

nossos procedimentos para enviar Notificações de Violação. NENHUMA CONSULTA QUE 

NÃO SEJA RELEVANTE A ESTE PROCEDIMENTO TERÁ RESPOSTA.  

A Microsoft usa os processos definidos no Título 17, Código dos Estados Unidos, Seção 512 

para responder às notificações da violação de direitos autorais. Em circunstâncias 

apropriadas, a Microsoft também pode desativar ou terminar contas de usuários dos serviços 

da Microsoft que possam ser infratores recorrentes.  

Notificações e procedimentos sobre problemas de propriedade intelectual em anúncios. 

Examine as nossas Diretrizes sobre Propriedade Intelectual sobre questões relacionadas à 

propriedade intelectual na nossa rede de publicidade.  
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Notificações de direitos autorais e marcas. Os Serviços são protegidos pelas leis de direitos 

autorais © 2018 da Microsoft Corporation e/ou de seus fornecedores, One Microsoft Way, 

Redmond, WA 98052, EUA. Todos os direitos reservados. Os termos incorporam Diretrizes 

de Marcas e Marcas Registradas da Microsoft (conforme alteradas periodicamente). 

Microsoft e os nomes, logotipos e ícones de todos os produtos, software e serviços da 

Microsoft podem ser ou não marcas registradas da Microsoft nos Estados Unidos e/ou em 

outros países. A lista a seguir não é uma lista completa das marcas registradas da Microsoft. 

Os nomes de empresas e produtos reais podem ser marcas de seus respectivos 

proprietários. Todos os direitos que não sejam expressamente concedidos nestes Termos 

são reservados. Determinado software usado em determinados servidores de sites da 

Microsoft baseiam-se, em parte, no trabalho do Independent JPEG Group. Copyright © 1991-

1996 Thomas G. Lane. Todos os direitos reservados. O software "gnuplot" usado em 

determinados servidores do site da Microsoft é protegido por copyright © 1986-1993 Thomas 

Williams, Colin Kelley. Todos os direitos reservados.  

Notificação médica. A Microsoft não fornece aconselhamento, diagnóstico ou tratamento 

médico nem qualquer outro tipo de aconselhamento, diagnóstico ou tratamento de cuidados 

com a saúde. Sempre procure aconselhamento do seu médico ou de outro prestador de 

serviços da área de saúde sobre qualquer dúvida que você possa ter sobre uma condição 

médica, dieta, condicionamento físico ou programa de bem-estar. Nunca despreze o 

aconselhamento médico profissional nem demore para procurá-lo em virtude das 

informações que você acessou em ou por meio dos Serviços.  

Dados de índices e cotações de ações (incluindo valores de índices). © 2013 Morningstar, 

Inc. Todos os Direitos Reservados. As informações contidas neste documento: (1) pertencem 

à Morningstar e/ou a seus provedores de conteúdo; (2) não podem ser copiadas nem 

distribuídas e (3) não há garantia de que elas sejam precisas, estejam completas ou sejam 

oportunas. Nem a Morningstar nem seus provedores de conteúdo são responsáveis por 

danos ou perdas decorrentes de qualquer uso destas informações. O desempenho passado 

não é garantia de resultados futuros.  

Você não pode usar qualquer um dos índices Dow JonesSM, dados de índice ou marcas 

Dow Jones em conexão com a emissão, a criação, o patrocínio, a comercialização, o 

marketing ou a promoção de qualquer instrumento financeiro ou produto de investimento (por 

exemplo, derivados, produtos estruturados, fundos de investimento, fundos de câmbio ou 

portfólios de investimento, etc. em que o preço, o retorno e/ou desempenho do instrumento 

ou produto de investimento seja baseado, relacionado a, ou se destine a controlar qualquer 

um dos índices ou um proxy de qualquer um dos índices), sem um contrato separado por 

escrito com a Dow Jones.  

Notificação financeira. A Microsoft não é corretora/operadora de títulos nem é consultora de 

investimentos registrada sob a lei de valores mobiliários federal dos EUA ou lei de valores 

mobiliários de outras jurisdições e não aconselha entidades no que diz respeito ao 

investimento, compra ou venda de valores mobiliários ou outros produtos financeiros ou 

serviços. Nada que faça parte dos Serviços constitui uma oferta ou solicitação para comprar 

ou vender ações. Nem a Microsoft nem seus licenciantes de cotações de ações ou dados de 

índices endossam ou recomendam qualquer produto ou serviço financeiro específico. Nada 

que faça parte dos Serviços tem o objetivo de constituir consultoria profissional, incluindo, 

entre outros, investimentos ou consultas tributárias.  
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Notificação sobre os Padrões Visuais H.264/AVC, MPEG-4 e o Padrão de Vídeo VC-1. O 

software poderá incluir a tecnologia de codificação H.264/AVC, MPEG-4 Visual e/ou VC-1 

que pode ser licenciada pela MPEG LA, L.L.C. Essa tecnologia é um formato para a 

compactação de dados de informações de vídeo. A MPEG LA, L.L.C. requer este aviso:  

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO DE ACORDO COM AS LICENÇAS DE PORTFÓLIO 

DA PATENTE H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL E VC-1 PARA USO PESSOAL E NÃO 

COMERCIAL POR PARTE DE UM CONSUMIDOR PARA (A) CODIFICAR VÍDEO EM 

CONFORMIDADE COM OS PADRÕES ACIMA (“PADRÕES DE VÍDEO”) E/OU (B) 

DECODIFICAR VÍDEO H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL E VC-1 QUE TENHA SIDO 

CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E 

NÃO COMERCIAL E/OU TENHA SIDO OBTIDO DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO 

LICENCIADO PARA FORNECER ESSE VÍDEO. AS LICENÇAS NÃO SE ESTENDEM A 

QUALQUER OUTRO PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DE TAL PRODUTO ESTAR 

INCLUÍDO COM ESTE SOFTWARE EM UM ÚNICO ARTIGO. NENHUMA LICENÇA É 

CONCEDIDA OU ESTÁ IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS PODERÃO SER OBTIDAS COM A MPEG LA, L.L.C. CONSULTE O SITE DO 

MPEG LA.  

Apenas para fins de esclarecimento, esta notificação não limita nem inibe o uso do software 

fornecido nestes Termos para usos comerciais normais que sejam pessoais a esse negócio, 

que não incluem (i) redistribuição do software a terceiros ou (ii) criação de material com as 

tecnologias em conformidade com os PADRÕES DE VÍDEO para a distribuição para 

terceiros.  

  

Termo de Aceite  
 

Declaro ter ciência e aceitar as condições para utilização dos recursos tecnológicos 

abrangidos pelo Programa Worktiba, conforme critérios relacionados a seguir:  

Regras para uso dos recursos tecnológicos:  

  

A licença de uso da plataforma Microsoft Teams pertence à AGÊNCIA CURITIBA DE 

DESENVOLVIMENTO S/A e, em consequência, suas ferramentas e recursos 

relacionados neste Termo de Uso são considerados recursos públicos, estando seu uso 

submetido à legislação federal pertinente.  

  

A AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A oferece os mencionados recursos de 

tecnologia da informação aos signatários dos Termos Aditivos lavrados sob a égide do Edital 

ACD nº 006/2019, visando exclusivamente à execução das tarefas relacionadas às 

atribuições no âmbito do Programa Worktiba, voltados à sua formação profissional e 

aperfeiçoamento pessoal de acordo com este Termo de Uso.   

  

A AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A oferece aos beneficiários do 

Programa Worktiba o acesso a várias ferramentas hospedadas na Plataforma 

Microsoft Teams por meio de uma conta de uso exclusivamente individual, não 

compartilhável.  
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É garantido aos beneficiários do Programa Worktiba aos quais a conta está vinculada, 

denominados usuários, o privilégio de seu uso exclusivo enquanto viger o Termo Aditivo. 

Muito embora as contas sejam monitoradas, a senha associada a essa conta não é 

conhecida pela AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A e a manutenção de seu 

sigilo é de responsabilidade exclusiva do usuário.  

  

  

Os privilégios de uso da ferramenta tecnológica disponibilizados pela AGÊNCIA CURITIBA 

DE DESENVOLVIMENTO S/A somente serão liberados após o aceite deste TERMO DE 

COMPROMISSO, e serão concedidos ou retirados considerando-se, exclusivamente, 

manifestação de interesse da AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A  

  

O usuário é o único responsável pelo conteúdo associado à sua conta armazenado nos 

sistemas da Microsoft, como páginas pessoais, mensagens eletrônicas e arquivos de dados 

armazenados em servidores de arquivos, computadores de uso pessoal ou computadores de 

uso compartilhado, assim como é corresponsável pela sua integridade e acessibilidade. 

Dessa forma:  

 Nos termos da legislação vigente, a AGÊNCIA CURITIBA DE 

DESENVOLVIMENTO S/A não se responsabiliza por conteúdo gerado por 

terceiros. Todavia, se reserva a prerrogativa de remover qualquer conteúdo que 

esteja em desacordo com a legislação ou com as normas AGÊNCIA CURITIBA 

DE DESENVOLVIMENTO S/A, sem prejuízo de adoção de outras medidas 

administrativas, cíveis, ou penais cabíveis.  

Constituem infrações à norma de utilização de recursos de tecnologia da informação:  

 violação dos direitos de acesso de outros usuários, como, por exemplo, a 

utilização de identificação e senhas de terceiros;  

 qualquer tentativa de violação de privacidade ou integridade de dados ou 

sistemas da AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A ou de 

organizações externas;  

 produção ou transmissão de dados ou materiais considerados ilegais, por 

exemplo, por caracterizarem: transgressão de propriedade intelectual, de 

proteção à criança e ao adolescente e ao meio ambiente, atentado à privacidade 

ou promoção de discriminação racial ou religiosa;  

 transmissão de mensagens eletrônicas para destinatários 

vinculando AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A;  

 incorporar vírus ou outros elementos eletrônicos que possam danificar ou 

impedir o normal funcionamento da ferramenta;  

 fazer uso de falhas de configuração, falhas de segurança ou conhecimento de 

senhas de terceiros para de alguma forma violar privilégios de acesso;  

 utilização para fins que vão contra legislação brasileira ou normas 

da AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A.  

  

A violação ao presente termos, normas da AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO 

S/A ou quaisquer leis vigentes, poderá acarretar, além das medidas tomadas para correção 
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imediata da infração, a perda de privilégios e acesso a serviços, e demais medidas 

administrativas, cíveis ou penais atinentes.  

Monitoramento e Controles  

A AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A manterá, em conformidade com a 

legislação vigente, registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet 

que envolvam o uso de seus recursos computacionais.  

  

Considerações Gerais  

A Agência Curitiba de Desenvolvimento se reserva o direito de modificar ou atualizar este 

documento.  

  

 

Curitiba, ______ de  _____________  de 2022. 

  

  

  

____________________________________  

Representante Legal  

Nome:  

CPF:  

Se empresa:  

Razão Social:  

CNPJ:  
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

 

PROGRAMA WORKTIBA – 2021/2022 

 

ANEXO VI  

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO DE TRABALHO COMPARTILHADO - 

PESSOA FÍSICA 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO – 

ACD, inscrita no CNPJ sob nº 09.324.976/0001-94, com sede na Cidade de Curitiba, Estado 

do Paraná, na Rua Engenheiros Rebouças, 1732 - 1º Andar – Rebouças – CEP 80230-040, 

neste ato representada por seu Diretor xxxx, CPF nº xxxxxx, e pelo Diretor xxxxxx, CPF nº 

xxxxxx, doravante denominada simplesmente CEDENTE e de outro lado, o CEDIDO, (NOME 

– CPF), têm entre si, como justas as seguintes cláusulas e condições constantes do presente 

termo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

1.1. A CEDENTE disponibilizará ao CEDIDO, o uso de espaço de trabalho compartilhado, na 

área denominada Worktiba XXXXX, localizado XXXXXXX, à XXXXXXXX, XXXX, Curitiba/PR, 

conforme Estatuto que regulamenta normas gerais de uso e é parte integrante do presente 

Termo. 

1.2 A presente autorização inclui o direito ao uso gratuito de posto(s) de trabalho, mediante 

agendamento, assim compreendidos: mesa, cadeira, acesso à rede elétrica e internet, mesa 

de reunião (conforme agendamento específico) e espaço de convivência; 

1.3 Não poderá o CEDIDO trazer para as dependências da CEDENTE, impressora, fax, 

scanner e qualquer tipo de periférico. 

1.4 A assinatura do presente termo não gera qualquer espécie de vínculo entre as partes, 

diverso do previsto no objeto deste instrumento, excluídas todas as responsabilidades 

decorrentes de relações existentes entre o CEDIDO E TERCEIROS, devendo o CEDIDO, em 

caso de eventuais danos, ressarcir a CEDENTE em quaisquer ônus que porventura venha a 

suportar, de qualquer natureza. 
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1.5 O CEDIDO se responsabiliza, civil e criminalmente, por qualquer utilização indevida e 

fora do escopo, do espaço e dos equipamentos compreendidos, assumindo o dever de 

reparar integralmente prejuízos acarretados à CEDENTE; 

CLÁUSULA SEGUNDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

2.1. O horário de funcionamento do Coworking é de XXXXXX XXXXXX, das XXh às XXh e 

das XXh as XXh, podendo, no entanto, sofrer alterações, previamente informadas, sem que 

isso configure falha na prestação do serviço ou quebra contratual. 

2.2. Em caso fortuito ou força maior, o horário de funcionamento pode ser alterado sem 

prévio aviso ao cedido, não importando em violação da disponibilização do espaço nos 

termos deste instrumento, não gerando tal fato qualquer responsabilidade civil para a 

cedente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES: 

3.1. O período de utilização do espaço é de 10 (dez) meses, prorrogáveis por igual período, 

mediante avaliação da CAJ.   

3.2 Fica expressamente proibida a utilização do espaço para fins ilícitos, tais como, crime 

cibernético, pedofilia, prostituição, e outros que violem a moral e os bons costumes. 

3.3 Fica vedada a utilização do espaço para a realização de filmagens ou fotografias, haja ou 

não intuito comercial, sem o prévio e expresso consentimento da CEDENTE, bem como a 

realização de gravações ou escutas ambientais com ou sem a autorização de todos os 

interlocutores. 

3.4 A CEDENTE não se responsabiliza por acidentes ocorridos com os CEDIDOS no 

Worktiba XXXXXX, seja por mau uso dos equipamentos que disponibiliza, seja por 

problemas de saúde dos usuários. 

3.5 A CEDENTE não se responsabiliza pela guarda de pertences dos usuários que sejam 

deixados no Worktiba. 

3.6 Qualquer relação havida entre o CEDIDO e terceiros, no interior do estabelecimento da 

CEDENTE, não gera a esta qualquer responsabilidade solidária ou sequer subsidiária, seja 

em face do CEDIDO ou do terceiro. 

3.7 O nível de ruído no ambiente deve ser o mínimo possível para não perturbar os demais 

usuários, sendo vedada a entrada de animais, bem como, fumar nas dependências do 

espaço de trabalho compartilhado. 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DE USO E DEVER DE INDENIZAR 

4.1. O CEDIDO se responsabiliza pelo uso e zelo dos bens móveis da CEDENTE, devendo 

indenizá-la pela má utilização do espaço; 

4.2 Quaisquer prejuízos materiais, decorrentes de danos ao ESPAÇO, bem como eventuais 

danos à honra objetiva da CEDENTE, serão ressarcidos pelo CEDIDO, na forma da lei, ou 
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em eventual AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS ou MORAIS, 

decorrentes de atos do CEDIDO, sem prejuízo da RESPONSABILIDADE CRIMINAL POR 

CRIME DE DANO em havendo dolo na execução do ato danoso. 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1. O presente Termo entrará em vigor a partir do dia XX/XX/2022 e terá duração de 10 

(dez) meses, prorrogáveis por igual período, conforme avaliação e com anuência da CAJ. 

5.2 A prorrogação dependerá de Relatório de Avaliação realizado ao final do período, o qual 

será apreciado pela CAJ, que deferirá ou indeferirá o pedido. 

5.3 O pedido de prorrogação do prazo de uso deve ocorrer por escrito e ser enviado à 

comissão de acompanhamento com, no mínimo 20 (vinte) dias de antecedência ao 

vencimento. 

5.4 Não sendo concedida a prorrogação, os acessos ao espaço, rede elétrica e internet 

serão cancelados findo o prazo inicial de 10 (dez) meses de uso. 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO: 

6.1 O CEDIDO pode solicitar a rescisão do Termo a qualquer momento e mediante 

notificação por escrito à CEDENTE. 

6.2. A CEDENTE pode rescindir unilateralmente o Termo em caso de descumprimento das 

disposições previstas neste instrumento e/ou do Estatuto do espaço Worktiba, bem como 

legislação vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS: 

7. Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista, excluídas 

eventuais obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CEDENTE e 

CEDIDO qualquer tipo de relação de subordinação. 

7.2 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de assinatura do Termo de Autorização de Uso 

de Espaço de Trabalho Compartilhado por parte do CEDIDO habilitado em razão do 

descumprimento das obrigações estabelecidas no Edital de Chamada Pública, os postos de 

trabalho poderão ser destinados aos empreendimentos classificados conforme a ordem 

decrescente da pontuação final obtida (do maior para o menor). 

7.3 Fica vedado ao cedido o uso do nome/imagem da cedente sem a sua prévia e escrita 

autorização no que tange a propaganda, marketing e afins, tanto na mídia escrita, falada, 

virtual ou qualquer outro meio de divulgação. 

7.4 O cedido autoriza a veiculação do seu direito de imagem gratuitamente à cedente, 

podendo essa exibi-la nos seus meios de comunicação como sites, redes sociais, eventos, 

matérias de propaganda e afins. 

7.5 Fica vedado ao cedido a utilização do endereço da cedente como seu endereço 

comercial. 
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CLÁUSULA OITAVA – FORO: 

8.1. As partes elegem o foro da cidade de Curitiba com exclusão de qualquer outro, como o 

competente para dirimir todas e quaisquer DÚVIDAS ORIUNDAS DO PRESENTE TERMO. 

 

Curitiba, __ de __________ de 2022. 

 

AGENCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A 

 

XXXXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXXX 

DIRETOR XXXXXXX       DIRETOR XXXXXXX 

 

COWORKER 

 

NOME:XXXXXX 

CPF: XXXXXXXXXXXXXX 

 

Testemunhas: 

 

1.________________________    2___________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CPF nº. XXX.XXX.XXX-XX     CPF nº. XXX.XXX.XXX-XX 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

 

PROGRAMA WORKTIBA – 2021/2022 

 

ANEXO VII  

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO DE TRABALHO COMPARTILHADO - 

PESSOA JURÍDICA 

 

Pelo presente instrumento, de um lado AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO – 

ACD, inscrita no CNPJ sob nº 09.324.976/0001-94, com sede na Cidade de Curitiba, Estado 

do Paraná, na Rua Engenheiros Rebouças, 1732 - 1º Andar – Rebouças – CEP 80230-040, 

neste ato representada por seu Diretor xxxx, CPF nº xxxxxx, e pelo Diretor xxxxxx,  

CPF nº xxxxxx, doravante denominada simplesmente CEDENTE e de outro lado, o CEDIDO, 

(EMPRESA – CNPJ), têm entre si, como justas as seguintes cláusulas e condições 

constantes do presente termo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

1.1. A CEDENTE disponibilizará ao CEDIDO, o uso de espaço de trabalho compartilhado, na 

área denominada Worktiba XXXXX, localizado XXXXXXX, à XXXXXXXX, XXXX, Curitiba/PR, 

conforme Estatuto que regulamenta normas gerais de uso e é parte integrante do presente 

Termo. 

1.2 A presente autorização inclui o direito ao uso gratuito de posto(s) de trabalho, mediante 

agendamento, assim compreendidos: mesa, cadeira, acesso à rede elétrica e internet, mesa 

de reunião (conforme agendamento específico) e espaço de convivência; 

1.3 Não poderá o CEDIDO trazer para as dependências da CEDENTE, impressora, fax, 

scanner e qualquer tipo de periférico. 

1.4 A assinatura do presente termo não gera qualquer espécie de vínculo entre as partes, 

diverso do previsto no objeto deste instrumento, excluídas todas as responsabilidades 

decorrentes de relações existentes entre o CEDIDO E TERCEIROS, devendo o CEDIDO, em 

caso de eventuais danos, ressarcir a CEDENTE em quaisquer ônus que porventura venha a 

suportar, de qualquer natureza. 



 

AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A 
Rua Engenheiros Rebouças, 1732 – 1º andar – Rebouças – Curitiba – PR  

80230-040 Fone 41 3213-7590 - www.agenciacuritiba.com.br, 

28 

 

1.5 O CEDIDO se responsabiliza, civil e criminalmente, por qualquer utilização indevida e 

fora do escopo, do espaço e dos equipamentos compreendidos, assumindo o dever de 

reparar integralmente prejuízos acarretados à CEDENTE; 

CLÁUSULA SEGUNDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

2.1. O horário de funcionamento do Coworking é de XXXXXX XXXXXX, das XXh às XXh e 

das XXh as XXh, podendo, no entanto, sofrer alterações, previamente informadas, sem que 

isso configure falha na prestação do serviço ou quebra contratual. 

2.2. Em caso fortuito ou força maior, o horário de funcionamento pode ser alterado sem 

prévio aviso ao cedido, não importando em violação da disponibilização do espaço nos 

termos deste instrumento, não gerando tal fato qualquer responsabilidade civil para a 

cedente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES: 

3.1. O período de utilização do espaço é de 10 (dez) meses, prorrogáveis por igual período, 

mediante avaliação da CAJ.   

3.2 Fica expressamente proibida a utilização do espaço para fins ilícitos, tais como, crime 

cibernético, pedofilia, prostituição, e outros que violem a moral e os bons costumes. 

3.3 Fica vedada a utilização do espaço para a realização de filmagens ou fotografias, haja ou 

não intuito comercial, sem o prévio e expresso consentimento da CEDENTE, bem como a 

realização de gravações ou escutas ambientais com ou sem a autorização de todos os 

interlocutores. 

3.4 A CEDENTE não se responsabiliza por acidentes ocorridos com os CEDIDOS no 

Worktiba XXXXXX, seja por mau uso dos equipamentos que disponibiliza, seja por 

problemas de saúde dos usuários. 

3.5 A CEDENTE não se responsabiliza pela guarda de pertences dos usuários que sejam 

deixados no Worktiba. 

3.6 Qualquer relação havida entre o CEDIDO e terceiros, no interior do estabelecimento da 

CEDENTE, não gera a esta qualquer responsabilidade solidária ou sequer subsidiária, seja 

em face do CEDIDO ou do terceiro. 

3.7 O nível de ruído no ambiente deve ser o mínimo possível para não perturbar os demais 

usuários, sendo vedada a entrada de animais, bem como, fumar nas dependências do 

espaço de trabalho compartilhado. 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DE USO E DEVER DE INDENIZAR 

4.1. O CEDIDO se responsabiliza pelo uso e zelo dos bens móveis da CEDENTE, devendo 

indenizá-la pela má utilização do espaço; 

4.2 Quaisquer prejuízos materiais, decorrentes de danos ao ESPAÇO, bem como eventuais 

danos à honra objetiva da CEDENTE, serão ressarcidos pelo CEDIDO, na forma da lei, ou 



 

AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A 
Rua Engenheiros Rebouças, 1732 – 1º andar – Rebouças – Curitiba – PR  

80230-040 Fone 41 3213-7590 - www.agenciacuritiba.com.br, 

29 

 

em eventual AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS ou MORAIS, 

decorrentes de atos do CEDIDO, sem prejuízo da RESPONSABILIDADE CRIMINAL POR 

CRIME DE DANO em havendo dolo na execução do ato danoso. 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1. O presente Termo entrará em vigor a partir do dia XX/XX/2022 e terá duração de  

10 (dez) meses, prorrogáveis por igual período, conforme avaliação e com anuência da CAJ. 

5.2 A prorrogação dependerá de Relatório de Avaliação realizado ao final do período, o qual 

será apreciado pela CAJ, que deferirá ou indeferirá o pedido. 

5.3 O pedido de prorrogação do prazo de uso deve ocorrer por escrito e ser enviado à 

comissão de acompanhamento com, no mínimo 20 (vinte) dias de antecedência ao 

vencimento. 

5.4 Não sendo concedida a prorrogação, os acessos ao espaço, rede elétrica e internet 

serão cancelados findo o prazo inicial de 10 (dez) meses de uso. 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO: 

6.1 O CEDIDO pode solicitar a rescisão do Termo a qualquer momento e mediante 

notificação por escrito à CEDENTE. 

6.2. A CEDENTE pode rescindir unilateralmente o Termo em caso de descumprimento das 

disposições previstas neste instrumento e/ou do Estatuto do espaço Worktiba, bem como 

legislação vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS: 

7. Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista, excluídas 

eventuais obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CEDENTE e 

CEDIDO qualquer tipo de relação de subordinação. 

7.2 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de assinatura do Termo de Autorização de Uso 

de Espaço de Trabalho Compartilhado por parte do CEDIDO habilitado em razão do 

descumprimento das obrigações estabelecidas no Edital de Chamada Pública, os postos de 

trabalho poderão ser destinados aos empreendimentos classificados conforme a ordem 

decrescente da pontuação final obtida (do maior para o menor). 

7.3 Fica vedado ao cedido o uso do nome/imagem da cedente sem a sua prévia e escrita 

autorização no que tange a propaganda, marketing e afins, tanto na mídia escrita, falada, 

virtual ou qualquer outro meio de divulgação. 

7.4 O cedido autoriza a veiculação do seu direito de imagem gratuitamente à cedente, 

podendo essa exibi-la nos seus meios de comunicação como sites, redes sociais, eventos, 

matérias de propaganda e afins. 

7.5 Fica vedado ao cedido a utilização do endereço da cedente como seu endereço 

comercial. 
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CLÁUSULA OITAVA – FORO: 

8.1. As partes elegem o foro da cidade de Curitiba com exclusão de qualquer outro, como o 

competente para dirimir todas e quaisquer DÚVIDAS ORIUNDAS DO PRESENTE TERMO. 

 

Curitiba,   de     de 2022. 

 

AGENCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A 

 

XXXXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXXX 

DIRETOR XXXXXXX       DIRETOR XXXXXXX 

 

COWORKER 

 

REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXX 

CPF: XXXXXXXXXXXXXX 

EMPRESA: XXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Testemunhas: 

 

1.________________________    2___________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CPF nº. XXX.XXX.XXX-XX     CPF nº. XXX.XXX.XXX-XX 


