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EXCELÊNCIA BIOPARK 

REGULAMENTO – 2021 

 

O PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE BIOCIÊNCIAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 21.526.709/0001-03, com 

sede na Rua Alexander Fleming, nº 2194, Biopark, município de Toledo, Estado do 

Paraná, CEP 85.919-899, adiante denominado simplesmente BIOPARK, no uso 

de suas atribuições conferidas no contrato social, institui a certificação em 

EXCELÊNCIA BIOPARK, destinado às empresas residentes integrantes do seu 

território, conforme as disposições estabelecidas neste regulamento.  

OBJETIVO 

A certificação em EXCELÊNCIA BIOPARK tem como objetivo reconhecer as 

empresas residentes que desempenham suas atividades com excelência, desde o 

atendimento aos clientes, até a entrega do produto e/ou serviço, além de gerar 

maior reconhecimento no mercado através do vínculo com a instituição BIOPARK. 

DA ADESÃO: 

Artigo 1º. O BIOPARK, através da equipe de Suporte às Empresas, enviará o 

Termo de Adesão (Anexo I) para as empresas residentes que possuam 17 

(dezessete) ou mais pontos na avaliação do ranking mensal do BIOPARK e 

tiverem presença física no ecossistema. 

Parágrafo Primeiro: Uma vez assinado o Termo de Adesão, a empresa só 

deixará de ser avaliada perante formalização de desistência diretamente à equipe 

de Suporte às Empresas, ou caso encerre o contrato de comodato/locação com o 

BIOPARK. 

Parágrafo Segundo: O envio da pontuação do ranking mensal do BIOPARK, bem 

como as possíveis ações para atingir 17 (dezessete) pontos ou mais, acontecerá 

de forma individualizada e mensal, através da equipe de Suporte às Empresas, até 

o dia 06 (seis) de cada mês. 

Parágrafo Terceiro: O presente regulamento e o formulário para manifestação de 

interesse para certificação de EXCELÊNCIA BIOPARK estarão disponíveis à todas 
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as empresas residentes através do site 

https://biopark.com.br/empresas/#conquisteSelo. 

 

DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

Artigo 2º. Uma vez assinado e devolvido o Termo de Adesão, a empresa será 

avaliada através das pesquisas de satisfação recebidas por parte de seus clientes. 

Parágrafo Primeiro: O formulário da pesquisa de satisfação estará disponível no 

site do BIOPARK (https://www.biopark.com.br/#avalia) para todo e qualquer cliente 

das empresas residentes, sendo avaliados os seguintes requisitos, com 

pontuações de 0 a 10, sendo: 0 (zero) - muito insatisfeito e, 10 (dez) - muito 

satisfeito:  

a) Cumprimento do prazo de entrega acordado;  

b) Qualidade do atendimento;  

c) Qualidade do serviço/produto. 

Parágrafo Segundo: O selo referente ao mês vigente contemplará as pesquisas 

recebidas entre o 16º (décimo sexto) dia do penúltimo mês que antecede a 

vigência do selo, ao 15º (décimo quinto) dia do mês que precede à certificação 

mensal. 

Parágrafo Terceiro: Todos os canais de comunicação do BIOPARK serão 

utilizados para a coleta de informações. Em caso de recebimento de elogios e/ou 

reclamações por quaisquer desses canais, será solicitado ao cliente que oficialize 

através do formulário disponível no site. 

Parágrafo Quarto: A equipe de Suporte às Empresas enviará as pesquisas 

recebidas em até 01 (um) dia útil para a empresa referida. 

Artigo 3º. Será certificada e receberá o selo a empresa que, além de se enquadrar 

nos critérios do Artigo 1º, possua pesquisas de satisfação em acordo com os 

indicadores abaixo: 

a) Resultado mínimo de 27 (vinte e sete) pontos na soma de todos os requisitos da 

pesquisa; 
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b) Nota igual ou superior a 8 (oito) pontos em todos os requisitos da pesquisa. 

Parágrafo Primeiro: A certificação será fornecida para as empresas que estejam 

mensalmente em acordo com os requisitos supramencionados. 

Artigo 4º. A empresa residente que não se enquadrar em algum dos requisitos 

supracitados, terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar plano de ação 

(Anexo II), e 15 (quinze) dias corridos para finalizá-lo. 

Parágrafo Primeiro: Será necessário apresentar plano de ação para cada 

pesquisa de satisfação que não esteja em conformidade com os requisitos do 

Artigo 3º. 

Parágrafo Segundo: O plano de ação será considerado como finalizado a partir 

da disponibilização de evidências do andamento/conclusão das ações para o 

Analista de Sucesso e, se necessário, nova avaliação por parte do cliente. 

Parágrafo Terceiro: A certificação só será concedida à empresa que finalizar 

todos os planos de ação gerados a partir das pesquisas de satisfação que exigiram 

a elaboração destes. 

Artigo 5º. Não será certificada a empresa residente que:  

a) Não gerar planos de ação com confirmação de resolução pelo cliente quando 

receberem pesquisas de satisfação em desacordo com o Artigo 3º; 

b) Não estiver pontuada no ranking do BIOPARK com 17 (dezessete) pontos, ou 

mais; 

c) Não esteja presencialmente no BIOPARK.  

Artigo 6º. A certificação de EXCELÊNCIA BIOPARK será disponibilizada 

exclusivamente por meio digital, em formato de selo, para utilização em site, e-

mails, mídias digitais e outros meios exclusivamente eletrônicos. 

Parágrafo Primeiro: O selo será disponibilizado para a empresa certificada no dia 

06 (seis) de cada mês, ou no próximo dia útil, quando final de semana ou feriado.  

Parágrafo Segundo: O período de utilização do selo de excelência será 

correspondente ao mês nele descrito. 
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Artigo 7º. Tanto a empresa residente como o cliente, poderão se valer do canal de 

comunicação via WhatsApp (45) 2036-3615, com o fim de dirimir eventuais 

dúvidas que possam surgir.  

Artigo 8º. Não serão passíveis de recursos a atribuição de notas e o resultado do 

processo de certificação de EXCELÊNCIA BIOPARK, segundo os critérios de 

avaliação da diretoria de negócios e da gerência de negócios empresariais do 

BIOPARK.  

Artigo 9º. O BIOPARK se reserva no direito de alterar as disposições do presente 

regulamento, a qualquer tempo, sem prévio aviso.  

Artigo 10º. Fica eleito o foro da cidade e comarca de Toledo, Estado do Paraná, 

para dirimir eventuais conflitos oriundos deste regulamento.  

 

 

PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE BIOCIÊNCIAS LTDA 
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Anexo I 
 

TERMO DE ADESÃO E RESPONSABILIDADE 

CERTIFICAÇÃO DE EXCELÊNCIA BIOPARK 

 
 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado a XXXXXXX, 

doravante e simplesmente denominada EMPRESA COMPROMITENTE, e de outro 

lado, o PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE BIOCIÊNCIAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 21.526.709/0001-03, com sede na 

Rua Alexander Fleming, nº 2194, Edifício Charles Darwin, Térreo, Biopark, Toledo, 

Estado do Paraná, CEP 85.919-899, neste ato representada por seu procurador, Sr. 

Paulo Victor Almeida, adiante simplesmente denominado BIOPARK, resolvem celebrar 

o presente Termo de Adesão e Responsabilidade para Certificação de Excelência 

BIOPARK, nos termos do formulário de requerimento preenchido pela EMPRESA 

COMPROMITENTE, no regulamento e em observância ao código civil brasileiro, 

demais legislações pertinentes e pelas cláusulas e condições a seguir: 

 
Cláusula Primeira: Por este Termo de Adesão e Responsabilidade, a EMPRESA 

COMPROMITENTE acima identificada requereu no portal 

https://biopark.com.br/empresas/#conquisteSelo, por meio do preenchimento do 

formulário, certificar-se com a EXCELÊNCIA BIOPARK, declarando, neste ato, estar 

ciente e concordar com o conteúdo disposto no seu regulamento. 

 
Parágrafo Único: A EMPRESA COMPROMITENTE assume a responsabilidade pela 

utilização dos serviços disponibilizados pelo BIOPARK, visando alcançar a certificação 

de EXCELÊNCIA BIOPARK. 

 
Cláusula Segunda: A adesão à certificação de EXCELÊNCIA BIOPARK permite o 

acesso ao Selo mediante a pesquisa de satisfação realizada pelos clientes da 

EMPRESA COMPROMITENTE, dos seguintes quesitos: prazo de entrega, qualidade 

do atendimento e qualidade do serviço/produto. 

 
Parágrafo Primeiro: A EMPRESA COMPROMITENTE se compromete em informar 

nome e telefone de seus clientes, com o devido consentimento de cada um, para que 

o BIOPARK entre em contato com os referidos consumidores, visando responderem a 

pesquisa de satisfação. 

 
Parágrafo Segundo: Fica o BIOPARK, desde já, autorizado a compilar os dados e 

informações repassadas pelos clientes sobre a relação comercial tida com a EMPRESA 

COMPROMITENTE, para os fins exclusivos de certificação, ora ajustada, sem qualquer 

ônus ou direito a indenizações, de qualquer natureza, sob qualquer título e tempo. 
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Parágrafo Terceiro: A pesquisa de satisfação é fator indispensável para que seja 

possível a certificação da EMPRESA COMPROMITENTE, sendo que o link poderá ser 

disponibilizado à esta, para o incentivo da participação de seus clientes. Não poderá, 

todavia, a EMPRESA COMPROMITENTE por seus sócios, prepostos, empregados, 

terceiros ou por qualquer outra pessoa, responder a pesquisa, sob pena de 

desclassificação sumária, além de responder pelos crimes previstos nos artigos 171 e 

299 do código penal. 

 
Parágrafo Quarto: Sendo necessário, a EMPRESA COMPROMITENTE deverá dispor 

de todos os documentos para evidenciar os atendimentos, cumprimentos de prazos e 

desenvolvimento da relação havida com determinado(s) cliente(s). 

 
Parágrafo Quinto: Para que a empresa seja certificada e receba o Selo de 

EXCELÊNCIA, deverá atingir média de 27 (vinte e sete) pontos na soma total dos 

quesitos, sendo que cada quesito não poderá ser inferior a 08 (oito) pontos cada um. 

 
Parágrafo Sexto: Caso a EMPRESA COMPROMITENTE não atinja a nota e/ou o 

resultado mínimo esperado, terá 03 (três) dias úteis para apresentar ao BIOPARK um 

plano de ação, e 15 (quinze) dias úteis para finalizar a ação proposta e a conclusão da 

pesquisa de satisfação do cliente. 

 
Cláusula Terceira: O BIOPARK deverá divulgar o resultado da certificação de 

EXCELÊNCIA no dia 06 (seis) de cada mês, ou no próximo dia útil, quando final de 

semana ou feriado. 

 
Cláusula Quarta: Estará sumariamente desclassificada a EMPRESA 

COMPROMITENTE que: 

a) Não gerar planos de ação com confirmação de resolução pelo cliente quando 

receberem pesquisas de satisfação em desacordo com o Artigo 3º; 

b) Não estiver pontuada no ranking do BIOPARK com 17 (dezessete) pontos, ou mais; 

c) Não esteja presencialmente no BIOPARK. 

 
Cláusula Quinta: Fica certo, ajustado e entendido que, em caso de certificação de 

EXCELÊNCIA BIOPARK à EMPRESA COMPROMITENTE, será disponibilizado SELO 

em formato e utilização exclusivamente digital. Não é autorizado à empresa utilizar o 

SELO de forma física, sob pena de advertência formal, ou, até mesmo, a perda da 

certificação. 

 
Cláusula Sexta: A certificação de EXCELÊNCIA BIOPARK vigorará por 01 (um) mês, 

isto é, correspondente ao mês nele contido, a partir do resultado e disponibilização do 

selo. 

Cláusula Sétima: Em cumprimento a Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de 
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Dados, as Partes comprometem-se a proteger e manter sigilo de todos os dados 

fornecidos em função do presente instrumento, ressalvados os casos de obrigação 

legal e do estrito cumprimento do proposto neste documento e no regulamento, parte 

integrante e indissociável do presente Termo. 

 
Parágrafo Primeiro: A EMPRESA COMPROMITENTE autoriza o BIOPARK a coletar, 

manter, processar, alterar, arquivar, atualizar, excluir quando solicitado e processar os 

seus dados para atender o fim específico do presente instrumento e ao interesse da 

EMPRESA COMPROMITENTE. Tais procedimentos atenderão a legislação vigente, 

em especial a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados. O término do 

Tratamento desses dados acontecerá com base nos artigos 15 e 16 da mesma Lei, 

quando a finalidade for alcançada e os mesmos não forem mais necessários, podendo 

acontecer, também, após comunicação por escrito da EMPRESA COMPROMITENTE, 

resguardado o interesse público ou por determinação da autoridade nacional. 

 
Parágrafo Segundo: A EMPRESA COMPROMITENTE autoriza o BIOPARK a constar 

no seu banco de dados as informações que julgue necessárias, cumprindo o 

determinado na Lei n° 13.709/2018, com o objetivo específico de executar o presente 

instrumento, até o término de sua relação com o BIOPARK. Os dados também poderão 

ser anonimizados, sempre visando o interesse das Partes e em cumprimento da 

legislação vigente. 

 
Parágrafo Terceiro: A EMPRESA COMPROMITENTE autoriza, ainda, que os 

empregados do BIOPARK mantenham contato via endereço eletrônico, telefone celular 

e WhatsApp para atender as finalidades do presente instrumento, bem como os 

interesses da EMPRESA COMPROMITENTE. 

 
Parágrafo Quarto: O acesso aos dados será limitado aos empregados do BIOPARK 

que tiverem necessidade legítima de acessá-los, e poderá ser compartilhado com 

eventuais colaboradores, prestadores de serviços, subcontratados ou outros, 

assegurados os limites e responsabilidade definidos neste Termo de Adesão e 

Compromisso e pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018). 

 
Parágrafo Quinto: Fica a EMPRESA COMPROMITANTE inteiramente responsável 

em obter o consentimento específico de seu cliente para compartilhar os dados com o 

BIOPARK, de acordo com art. 7°, I e §5° e art. 8° da Lei n° 13.709/2018, eximindo o 

BIOPARK de toda e qualquer responsabilidade. 

 
Cláusula Oitava: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente 

instrumento, as partes elegem o foro da cidade e comarca de Toledo, Estado do 

Paraná, renunciando a outro por mais privilegiado que seja. 
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Toledo/PR, 07 de outubro 2021. 

 
 
 
 

 
 

PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE BIOCIÊNCIAS LTDA 

Paulo Victor Almeida 

BIOPARK 
 
 
 
 

 

XXXXXXX 

Xxxxxx Xxxxxx 

EMPRESA COMPROMITENTE 
 

Testemunhas: 
 
 
 
 

 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 



ATUALIZAÇÃO:

ATUALIZADO EM:

RESPONSÁVEL

CUMPRIMETO NO PRAZO DE ENTREGA

QUALIDADE NO ATENDIMENTO

QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO

O QUE COMO RESPONSÁVEL INÍCIO FIM R$ STATUS

Nota  - 

ANEXO II

PLANO DE AÇÃO

NOTA DA AVALIAÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE DA AVALIAÇÃO

EMPRESA RESIDENTE: DATA DA AVALIAÇÃO:

Nota  - 

Nota  - 

OBSERVAÇÕES


