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BASES DA CONVOCATÓRIA A MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE PARA O 

PROJETO 

PARQUE TECNOLÓGICO REGIONAL NORTE 

URUGUAI 

Projeto Definitivo, Financiamento, Construção, Operação e 

Manutenção. 

 

 

País: Uruguai. 

 

Data do anúncio: ………… 

 

Data limite para a apresentação de expressar interesse e antecedentes:  

17:00 p.m. 9 de Novembro 2020 - hora local uruguaia. 

 

ANTECEDENTES 

 

O Projeto está abrangido pela Lei Nº 19.784 – “Parques Industriais e Parques 

Científico–Tecnológicos” e segundo o estabelecido no Decreto do Poder 

Executivo Nº 79/020 

 

Incentiva a criação e desenvolvimento de um Parque Tecnológico, de caráter 

público-privado, com a finalidade de funcionar como polo regional, baseado no 

conhecimento e a educação, especializado nos setores agro-alimentário, 

silvicultura, bioeconomia, logística e TICs. 

 
Adjacente ao Polo de Educação Superior de Rivera, o Parque Tecnológico visa 
contribuir a alinhar os diferentes atores do ecossistema de inovação e a coordenar 
os esforços regionais e binacionais nessas áreas.  
 
Busca-se criar outra ferramenta que possibilite gerar um sistema de inovação que 
conecte a demanda de incorporação de conhecimento para os sistemas 
produtivos com a capacidade de gerar oportunidades para o norte de Uruguai e o 
sul do Brasil, ao mesmo tempo que atrai investimentos para a Região e promove 
o Empreendedorismo local, criando assim uma alavanca para o desenvolvimento 
económico e social. 
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Para abordar os desafios da criação do Parque Tecnológico projetado, segundo 

o Plano Diretor realizado em 2019, se deverá́ possuir a seguinte infraestrutura 

mínima instalada para poder ser habilitado: 

A. Definição e demarcação de limites. 

B. Estradas internas, recuos frontais e calçadas aptas para a finalidade do 

prédio, bem como estradas de acesso ao sistema de transporte nacional 

que permitam um trânsito seguro e fluido. 

C. Energia suficiente e adequada às necessidades das indústrias e empresas 

que se instalarem dentro do parque. 

D. Água em quantidade suficiente para as necessidades do parque, para a 

preservação da qualidade do meio ambiente e uma reserva adequada para 

caso de incêndio. 

E. Serviços de telecomunicações. 

F. Sistema de tratamento e disposição eficiente de efluentes e outros 

resíduos. 

G. Sistema de prevenção e combate de incêndios. 

H. Áreas verdes. 

I. Serviço de emergência médica permanente. 

J. Condições de acesso mediante uma conexão direta com os sistemas 

viários nacionais e departamentais. 

K. Salas de capacitação. 

L. Laboratórios para pesquisa com infraestrutura de segurança 

correspondente para as atividades que sejam realizadas ali. 

M. Instalações para testes de desenvolvimentos tecnológicos inovadores. 

Em uma primeira Etapa está prevista, junto às Infraestruturas mínimas 

apontadas, a Construção de um Prédio Central Multipropósito, deixando 

estabelecidas as condições construtivas necessárias para adicionar prédios 

específicos futuros, segundo o que o Edital e o Layout final disponham. 

 

OBJETO DA CONVOCATÓRIA 

 

Convocatória a manifestação de interesse para o Desenho Definitivo, 

Financiamento, Construção, Operação e Manutenção do Parque Tecnológico 

Regional Norte no Departamento de Rivera, por um período previsto de 20 anos. 

 

Os interessados deverão comprovar sua experiência na construção, gestão 

operativa, comercial e tecnológica de Parques ou operações de serviços similares. 
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A convocatória a eventuais interessados está concebida como uma instância a 

partir da qual seja permitido: 

 

- Propor aos interessados o tipo de Projeto que se quer promover. 

- Definir o eventual universo de interessados em participar oportunamente 

no processo concorrencial que seja promovido no futuro. 

- Incentivar uma oportunidade de intercâmbio preliminar, para definir com 

maior clareza a estrutura do Projeto objeto do processo concorrencial que 

resulte. 

- Receber sugestões, recomendações e iniciativas dos eventuais 

interessados 

 

Esclarece-se que em nenhum caso as contribuições que em forma parcial ou total 

puderem ser aceitas pelos responsáveis pela Convocatória e/ou a Equipe de 

Trabalho nomeada por estes, poderão gerar direitos de propriedade intelectual 

qualquer que seja em favor dos interessados que as tiverem realizado. 

 

Por outra parte, tais contribuições carecerão de efeito vinculativo para os 

responsáveis pela Convocatória, os que poderão de acordo com a sua opinião 

levá-las em consideração ou não. 

 

 

Pessoas habilitadas para se apresentar a esta convocatória 

 

Poderão apresentar sua manifestação de interesse, pessoas físicas ou jurídicas 

nacionais ou estrangeiras. 

Para o caso de que se apresente mais de uma pessoa atuando conjuntamente, 

assim o farão constar no momento da apresentação. No mencionado caso, a 

informação solicitada deverá de ser cumprida por todas as pessoas participantes 

sob a mencionada condição. 

Para o caso de pessoas jurídicas, somente será permitido o ingresso dos 

representantes designados pelos Interessados e pessoas vinculadas 

contratualmente com elas, cujos dados tenham sido comunicados por escrito aos 

responsáveis pela Convocatória e aceitos por eles. 

 

Restrições para participar desta convocatória 

 

Não poderão participar deste processo: 
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As pessoas que tenham sido declaradas em falência, recuperação judicial, 

solicitado sua concordata de credores ou se tivessem estado em situação jurídica 

similar, dentro dos 5 (cinco) anos calendário anteriores à data da convocatória 

deste processo. 

 

As pessoas sobre as quais, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha sido decretada a 

resolução unilateral de contratos públicos por incumprimento por parte deles 

perante o Estado, ou também, que tivessem sido condenadas, em litígios com 

entidades públicas, como consequência de incumprimento de contratos públicos. 

 

Representação 

 

Quem atuar como representante legal do interessado, deverá de acreditar 

fidedignamente a mencionada qualidade, através de atestado notarial ou 

procuração especial vigente atestado por escrivão público, que contemple 

suficiente e particularmente os poderes para agir nessa capacidade. 

 

Informação e condições especiais: 

 

Além de cumprir com os requisitos estabelecidos anteriormente, os interessados 

deverão de incluir a seguinte informação quando apresentarem sua manifestação 

de interesse: 

 

 Perfil da pessoa física ou jurídica: Uma breve apresentação da sua 

empresa ou Consórcio, incluindo quantidade de funcionários, volume de 

vendas, anos de estabelecida e experiência para conduzir as operações 

previstas no Projeto Parque Tecnológico Regional Norte do Departamento 

de Rivera. 

 

 Referencias profissionais: que comprovem que a sua empresa ou 

consórcio está qualificada para apresentar-se ao futuro processo 

concorrencial. 

 

 Experiência: comprovar antecedentes de trabalhos importantes similares 

ao Projeto de Parque Tecnológico de referência, cumpridos e em 

andamento pela sua empresa e/ou consórcio, incluindo informação 

fidedigna sobre os montantes executados, datas de execução e uma breve 

descrição dos projetos, que tenham sido executados nos últimos 5 anos. 
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 Dados para contato: Nome do solicitante; país de constituição atual do 

solicitante; ano de constituição efetivo do solicitante; domicilio real do 

solicitante; domicílio constituído do solicitante em Uruguai; informação 

sobre representantes autorizados do solicitante (Incluindo nome, endereço, 

números de telefone, endereço de correio eletrônico e web). 

 

 Declaração:  

Declaração em cartório emitida pela pessoa interessada através da qual se 

deixe constância de que não está compreendida em nenhuma situação de 

restrição para participar deste processo. 

 

Metodologia: 

 

Os interessados que cumpram com os requisitos estabelecidos nestas Bases 

terão uma ou mais instâncias de entrevistas com a Equipe de Trabalho do Projeto.  

 

No momento da convocatória, lhe será enviada informação conceitual básica 

sobre o Projeto que inclua as definições e orientações estratégicas ao respeito 

dele.  A modo de exemplo: resumo executivo do Plano Diretor, anteprojeto de 

layout básico associado e outras contribuições que sejam consideradas de 

interesse previamente ao processo concorrencial. 

 

O objetivo das mencionadas entrevistas é que os interessados - como potenciais 

ofertantes do processo concorrencial que resulte no futuro - realizem sugestões 

e/ou comentários, baseados nas suas experiências, bem como trocar informação 

adicional vinculada com o Projeto. 

 

Os interessados deverão de apresentar seus antecedentes e a manifestação de 
interesse em suporte digital, enviando-o por e-mail a:  

O assunto do correio eletrônico deve de ser o seguinte: “Manifestação de 
Interesse- Parque Tecnológico Regional Norte – Departamento de Rivera – 
Uruguai.” 

Toda informação e/ou solicitação enviada a outro correio eletrônico diferente, será 

rejeitada. 

 

Data limite para apresentar a manifestação de interesse e antecedentes:  

00:00 p.m. do…………………de…………………….de 2020 - hora local 
uruguaia.  
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Para o caso que os antecedentes e experiência aqui solicitados sejam 

considerados insuficientes e/ou não estejam relacionados com o Projeto 

Tecnológico previsto, os representantes da Convocatória reservam-se o direito de 

rejeitar e de não aceitar a solicitação de participação neste processo, em cujo 

caso não será convocado à entrevista por parte da Equipe de Trabalho do 

presente Projeto, o que será comunicado pelo mesmo modo.  

 

Isso não implicará nenhuma responsabilidade para os responsáveis pela 

Convocatória nem para a Equipe de Trabalho em questão ou quaisquer dos seus 

integrantes. 

 

As entrevistas serão convocadas dentro dos 30 dias seguintes à data limite 

prevista para a apresentação das manifestações de interesse e serão realizadas 

de forma virtual. 

 

Será permitido ter outras instâncias de troca, desde que as empresas cumpram 

com os requisitos previamente estabelecidos. 

 

Consultas e Esclarecimentos 

 

Os interessados poderão realizar consultas ou esclarecimentos relacionados com 

o conteúdo destas Bases e poderão solicitar esclarecimentos por escrito dirigidos 

ao endereço para contato indicado. 

 

Tais solicitações serão respondidas a partir do mesmo endereço de e-mail dentro 

dos 5 dias úteis seguintes ao seu recebimento. 

 

Adicionalmente, os organismos que conduzem o Projeto Parque Tecnológico 

Regional Norte, reservam-se o direito de mudar, a seu exclusivo critério, os 

requisitos a qualquer momento durante o processo da convocatória a 

manifestações de interesse. Tais modificações serão emitidas através de 

Circulares ou Emendas. 

 

Todas as comunicações realizadas por consultas, esclarecimentos e/ou 

mudanças realizados de ofício pelos responsáveis pela Convocatória, serão 

informadas por escrito, através do envio de e-mail aos interessados e publicados 

na mesma página web que as Bases. 
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As respostas transcreverão as respectivas consultas tal como foram recebidas 

pelos responsáveis pela Convocatória, sem identificar quem as realizou. 

 

As respostas emitidas, esclarecimentos, Circulares e Emendas formarão parte 

integrante das Bases e, consequentemente, vinculatórias e de cumprimento 

obrigatório para todos os interessados que participem do processo. 

 

Informação de Contato: 

A informação de contato para consultas relacionadas com esta instância deverá 

ser dirigida a: .... 

 

Idioma 

 

O idioma oficial para toda esta instância é o espanhol. 

 

As comunicações serão realizadas nesse idioma e os documentos apresentados 

pelos interessados deverão de estar em espanhol. Para o caso de tratar-se de 

originais emitidos em outros idiomas, eles deverão de estar acompanhados da 

correspondente tradução ao espanhol. 

As entrevistas serão em espanhol sem prejuízo de serem acordadas em outro 

idioma com a devida antecedência. 

 

Interrupções e/ou cancelamento do processo de convocatória a 

interessados 

 

Os responsáveis pela Convocatória poderão a qualquer momento suspender, 

cancelar, anular, deixar sem efeito ou declarar nulo este processo, sem qualquer 

responsabilidade da sua parte, nem da parte dos seus hierarcas, funcionários, 

empregados em geral nem assessores. 

 

Tais decisões não poderão ser motivo de reclamações de qualquer natureza por 

despesas, honorários, reembolsos, retribuições, direitos de nenhuma espécie 

e/ou indenizações por parte dos interessados. 

 

Todas as datas indicadas nestas Bases servem como referência e os 

responsáveis pela Convocatória e/ou a Equipe de Trabalho nomeados por eles, 

reservam-se o direito de ajustar e/ou modificar qualquer uma delas, tudo o que 

será informado pela correspondente emenda ou circular. 

 

Aceitação das normas e conteúdos destas Bases. 
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Somente pela participação dos interessados em este processo fica implícita sua 

total aceitação de todas as regras, condições e termos estabelecidos nestas 

Bases e, consequentemente, sua renúncia irrevogável e incondicional a exercer 

ações, reclamações, demandas de qualquer tipo contra a UTEC ou outras 

instituições públicas, estatais ou não, vinculadas com o desenvolvimento do 

Projeto, seus funcionários e/ou assessores destas. 

 

A informação que se proporcione no âmbito desta Convocatória a interessados 

não terá efeito vinculatório para nenhum dos responsáveis pela Convocatória em 

relação com o procedimento posterior que seja utilizado para a adjudicação ao 

Projeto. 

 

Despesas 

 

Todas as despesas nas que por qualquer conceito incorra o interessado como 

consequência da sua participação neste processo e/ou com qualquer outro ato 

relacionado com o processo, serão de exclusivo cargo e responsabilidade do 

interessado. 

 

CONSTÂNCIA 

 

Esta Convocatória para a apresentação de Manifestações de Interesse não 

forma parte do procedimento concorrencial que em seu caso seja 

promovido para a adjudicação do contrato para o desenvolvimento do 

Projeto, sendo unicamente uma instância formal de interação com os 

interessados de carácter prévio à Convocatória formal que seja realizada. 

 

A participação nesta instância não outorga aos interessados qualquer 

preferência nem direito nem benefício, para o caso da sua futura 

participação no procedimento concorrencial que seja realizado.  Tampouco 

constitui um requisito de cumprimento prévio para uma posterior 

participação no processo que finalmente seja convocado. 

 

O fato de participar na Convocatória a Manifestações de Interesse e ter 

acesso a uma ou mais entrevistas com a Equipe de Trabalho do Projeto não 

constitui automaticamente a inclusão da pessoa física e/ou jurídica em uma 

eventual lista de convidados para o processo concorrencial e de modo 

algum garante que, pela sua vez, ela deva de receber os documentos do 

processo futuro. 


