ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO
Processo Seletivo do Programa de Incubação

Identificação:
FORM Termo de Compromisso
IACOC
Vigente a partir de:
20/08/2018

TERMO DE COMPROMISSO
Eu, ________________________________________________________________________________________________, RG
_____________________________, CPF _______________________________, representante legal do
empreendimento _____________________________________________________________________________________,
CNPJ (ou DAP Jurídica) __________________________________________________, concordo com os termos
abaixo, relativos ao processo seletivo do programa de incubação da Incubadora de Agronegócios
das Cooperativas, Organizações Comunitárias, Associações e Assentamentos rurais do Semiárido
da Paraíba – IACOC, de acordo com o EDITAL N° 01/2019 Chamada Pública para Seleção de
Empreendimentos para Incubação. Caso seja aprovado no processo seletivo, eu me comprometo a:
1. Assinar contrato de incubação em três vias no prazo estabelecido no edital de seleção;
2. Observar e respeitar o Regulamento da Incubadora, bem como demais normas internas e
orientações da Incubadora;
3. Participar das atividades, eventos ou outros tipos de solicitações da Incubadora voltadas à
capacitação técnica e gerencial;
4. Participar das atividades de avaliação de desempenho no processo de incubação, de acordo
com o modelo e com os prazos estipulados;
5. Comunicar à Incubadora, semestralmente, sobre o faturamento do empreendimento, para
fins de acompanhamento e emissão de relatórios sobre o seu crescimento interno, bem
como fornecer qualquer tipo de informação relativa ao empreendimento, quando solicitado
pela Incubadora;
6. Comunicar à Incubadora, anualmente, sobre o seu faturamento, por meio da Declaração de
Rendimentos, ao término do ciclo de incubação, para fins de continuidade de
relacionamento com a Incubadora;
7. Comunicar a Incubadora acerca de qualquer alteração no seu quadro societário;
8. Cumprir com rigor o plano de incubação elaborado e demais cronogramas e prazos fixados
pela Incubadora ou estabelecidos de comum acordo;
9. Manter atuação idônea, não praticando atos que venham a desabonar sua conduta
comercial ou pessoal, bem como não venham a prejudicar o clima de cooperação e
convivência com outras empresas incubadas;
10. Cumprir com rigor todas as normas estabelecidas pela Incubadora acordadas no contrato,
bem como em termos aditivos, portarias, normativos e demais deliberações instituídas.
Reconheço, ainda, que o descumprimento de qualquer um destes pontos poderá resultar na
exclusão do meu empreendimento do programa de incubação da IACOC.

Local: ____________________________________________ Data: ______/ ______________/2019.

_________________________________________________________
Assinatura

