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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS 
PROGRAMA INVESTIMENTO SOLIDÁRIO – UNISOL BRASIL 

 
O Programa Investimento Solidário instituído pela UNISOL BRASIL em conjunto com 

a RED DEL SUR e com o apoio de outros parceiros, destina-se ao financiamento de investimentos 
que propiciem o fortalecimento e crescimento da economia solidária. 

Criado exclusivamente para atender os empreendimentos da economia solidária – 
EES, o programa pretende constituir um “Banco de Projetos de Investimentos Solidários” 
destinados ao aprimoramento e modernização dos processos produtivos e viabilizar, de acordo 
com a disponibilidade orçamentária, o financiamento dos projetos selecionados por meio deste 
Edital.  

Nesse sentido, a UNISOL BRASIL convida a todos seus empreendimentos filiados a 
participarem do processo de seleção, dentro das condições estabelecidas por este instrumento.  
 

CAPÍTULO I 
Dos Objetivos Gerais 

 
Art. 1º - O Programa de Investimentos Solidários – UNISOL BRASIL, tem por objetivo 

o financiamento de projetos voltados para o aprimoramento, estruturação e modernização da 
capacidade produtiva dos empreendimentos da economia solidária – EES, regularmente filiados 
à UNISOL BRASIL. 

 
CAPÍTULO II 

Do Público Envolvido 
 
Art. 2º - Poderão inscrever projetos somente os empreendimentos da economia 

solidária filiados à UNISOL BRASIL, legalmente constituídas e que estejam em dia com suas 
obrigações estatutárias. 

Parágrafo único: os empreendimentos deverão estar filiados a UNISOL BRASIL até 30 
(trinta) dias da data limite de inscrição. 

 
Art. 3º - O participante poderá enviar quantos projetos desejar e a aprovação de 01 

(um) ou mais projetos ficará a critério da Comissão Executiva do Programa, previamente 
nomeada pela direção executiva da UNISOL BRASIL. 

 
Art. 4º - Poderão ser inscritos somente projetos que tenham como objetivo o 

aperfeiçoamento e aumento da capacidade produtiva e de gestão dos EES. 
 
Art. 5º - É vedada a concessão de apoio para projetos:  
a) de pessoas físicas; 
b) que visem o financiamento de obras de infraestrutura, aquisição de terrenos ou 

imóveis, capital de giro ou para o pagamento de dívidas e obrigações; 
c) ilegais, que infrinjam a legislação vigente ou que prejudiquem a imagem da 

UNISOL BRASIL e de seus parceiros; 
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d) que caracterizem preconceito de raça, cor, opção sexual, religião, classe social ou 
credo; 

e) que causem ou possam vir a causar impacto negativo ao meio ambiente; 
f) que beneficie empreendimentos não filiados ou com pendências junto a UNISOL 

BRASIL; 
Parágrafo Único - Na ocorrência de qualquer hipótese prescrita nas alíneas desse 

artigo e uma vez concedido os benefícios previstos no presente Edital, poderá a UNISOL BRASIL 
se valer dos meios extrajudiciais e judiciais, objetivando o ressarcimento das quantias 
indevidamente disponibilizadas. 

 
CAPÍTULO III 

Dos Critérios para Apresentação dos Projetos 
 
Art. 6º - Os projetos deverão produzir, como principal retorno ao empreendimento 

beneficiário, maior crescimento produtivo, econômico e social.  
Parágrafo Único - Poderão ser inscritos somente projetos de participantes descritos 

no Capitulo II e nas categorias a seguir:  
I. Projetos de Custeio:  
a) De ações para o aprimoramento da gestão do negócio, com impacto direto e 
comprovado na produção e crescimento econômico do EES;  
b) Para o desenvolvimento de novos negócios, produtos ou inovações tecnológicas 
que comprovem sua eficácia no crescimento econômico do empreendimento.  
II. Projetos de Investimento:  
a) Para a aquisição de bens duráveis com forte impacto na capacidade produtiva, na 
geração de maior valor agregado e na produção de novos produtos. 

Art. 7º - Os projetos devem ser apresentados, obrigatoriamente, no Formato de 
Formulário de Inscrição de Projeto constante no website: www.unisolbrasil.org.br, de forma que 
os objetivos estejam claros e passíveis de controle e acompanhamento dos resultados.  

§ 1º - A inscrição do projeto será somente via internet, conforme instruções no 
Capítulo IV.  

§ 2º - Não será aceito, em nenhuma hipótese, a inclusão de documentos e/ou 
anexos para compor o Formulário de Inscrição de Projeto, diferente do previsto nestas 
instruções ou após o encerramento do prazo de publicação neste Edital.  

§ 3º - A correção de eventuais erros deverá ser feita somente via internet, através 
de uma nova inscrição do mesmo projeto, dentro dos prazos estipulados.  

 
Art. 8º - Os projetos devem apresentar custos razoáveis e compatíveis com o 

mercado, ficando a critério de a UNISOL BRASIL exigir a comprovação dos mesmos.  
§ 1º - O apoio da UNISOL BRASIL aos projetos se constituirá por meio da contratação 

dos prestadores de serviços ou de fornecedores para a aquisição de bens duráveis, nos termos e 
condições definidos neste Edital e no contrato a ser firmado com o empreendimento.  

§ 2º - O valor máximo financiável para cada projeto, participante desta chamada 
pública, é definido de acordo com o último faturamento anual do empreendimento, conforme 
tabela a seguir: 
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Faturamento anual Valor máximo 
financiável 

até R$ 1.000,00 R$ 25.000,00 

de R$ 1.000,01 à R$ 10.000,00 R$ 100.000,00 

acima de R$ 10.000,00 R$ 200.000,00 
 

§ 3º - O projeto pré-selecionado poderá ser apoiado no valor total ou parcial, até os 
limites definidos no quadro do parágrafo 2º do artigo anterior. 

§ 4º - Caso o valor máximo financiável definido por este edital não corresponda ao 
total apresentado pelo projeto, o empreendimento beneficiário deverá indicar e comprovar 
como será custeada a parte restante à conclusão desse, o que poderá ser feito mediante estudos 
complementares. 

§ 5º - Os projetos não contemplados em sua totalidade por este edital, poderão ser 
custeados com recursos próprios ou ainda obter apoio complementar de outras fontes, desde 
que não sejam oriundos do Tesouro Nacional e que não firam os códigos morais e éticos 
estabelecidos.  

 
Art. 9º - Os projetos devem apresentar cronograma de execução, sendo que não 

poderão ultrapassar o final do mês de julho de 2013. 
Parágrafo Único - Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, projetos com duração 

superior a 12 (doze) meses. 
 
Art. 10º - Alegações de desconhecimento das instruções contidas nesse Edital, não 

serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas na 
apresentação do projeto.  

§ 1º - Não será aceita, em nenhuma hipótese, a entrega do projeto de forma 
diferente do previsto nas instruções estabelecidas neste Edital.  

§ 2º - A não observância de quaisquer de suas disposições poderá levar à 
desclassificação do projeto, independentemente dos motivos que possam ser alegados.  

 
Art. 11º - É de responsabilidade do participante certificar-se, periodicamente, 

quanto à emissão de eventuais avisos, aditamentos e/ou esclarecimentos, sobre este Edital, os 
quais serão disponibilizados no website: www.unisolbrasil.org.br. É importante que o 
participante acesse constantemente o website previamente à data de inscrição do projeto.  

 
Art. 12º - Os direitos autorais relativos a estudos, relatórios, fotos, vídeos e outros 

produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados, serão considerados propriedade dos 
empreendimentos beneficiários, não cabendo nenhum outro tipo de remuneração além do 
contratado com o profissional para o desenvolvimento.  

Parágrafo Único - A UNISOL BRASIL reserva-se o direito de utilizar essas obras, no 
todo ou em parte, na divulgação das ações por ela realizadas, do programa e na disseminação 
dos métodos e estratégias empregados no projeto. 

 
Art. 13º - No caso dos projetos que preverem a aquisição de bens móveis duráveis, 

os mesmos serão adquiridos em nome da UNISOL BRASIL e doados aos empreendimentos 
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beneficiários, sem nenhum custo adicional, em até 6 (seis) meses do término do projeto 
contemplado, desde que não seja constatada nenhuma pendência contratual originário deste 
edital.  

Art. 14º - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Executiva do 
Programa, previamente nomeada pela direção executiva da UNISOL BRASIL.  

 
CAPÍTULO IV 

Da Inscrição – Fase I 
 
Art. 15º - O processo de inscrição consiste, obrigatoriamente, no preenchimento do 

Formulário de Inscrição de Projeto, conforme descrito no parágrafo a seguir, o qual deve ser 
enviado até às 23h59 do dia 31 de julho de 2012.  

 
§ 1º - Orientações para efetivar a Inscrição do PROJETO:  
 
1º Acesse www.unisolbrasil.org.br, link “Edital de Seleção de Projetos” ou banner 

“Programa de Investimento Solidário”, localizado na barra lateral direita, faça download do 
Edital, leia cuidadosamente e identifique as características do seu projeto;  

2º Abra o link “CADASTRAR PROJETO” e preencha-o com todas as informações 
solicitadas. A ausência de informações implicará na desclassificação do projeto. 

3º No ANEXO I deste edital, contém o “modelo” do formulário com todas as 
informações necessárias, que também cumpre a função de “Roteiro para elaboração do 
Projeto”. 

4º Com o formulário preenchido em sua totalidade, siga os passos indicados na 
página para envio e aguarde confirmação.  

5º Acompanhe seu e-mail para esclarecimentos em caso de necessidade de 
esclarecimento de informações ou divulgação do resultado. 

§ 1º - A comunicação entre UNISOL BRASIL e os participantes no período de 
Inscrição dos projetos será apenas via e-mail eletrônico por meio do endereço: 
programadeinvestimentos@unisolbrasil.org.br  

§ 3º - Em hipótese nenhuma serão aceitas inscrições de projetos fora do prazo e/ou 
encaminhados através dos Correios ou qualquer outro meio diferente do previsto neste Edital, 
preservando-se o princípio da ampla publicidade, de modo que se diverso, esses projetos serão 
considerados desclassificados do processo de seleção. 

 
CAPÍTULO V 

Da Classificação do Projeto – Fase II 
 
Art. 16º - Os projetos pré-aprovados, até o limite orçamentário disponível, 

receberão via e-mail um comunicado da classificação e, se for o caso, poderá ser solicitado novos 
esclarecimentos e/ou informações, as quais deverão ser enviadas via 
programadeinvestimentos@unisolbrasil.org.br, dentro do prazo estabelecido no e-mail.  

§ 1º - Fica desde já estabelecido que os projetos pré-classificados, quando 
comunicados, deverão enviar via e-mail os seguintes documentos no formato “PDF”: 

- Estatuto Social ou Contrato Social do empreendimento, devidamente registrado e 
junto com as alterações posteriores;  

- Ata de eleição da atual diretoria, devidamente registrada;  

mailto:programadeinvestimentos@unisolbrasil.org.br
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- Cartão do CNPJ;  
- Procuração comprovando os poderes do representante legal, se for o caso;  
- Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias; 
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;  
- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 
- Último balanço anual exigível legalmente e com a respectiva assinatura do 

responsável pelas informações nesse firmadas.  
§ 2º - A UNISOL BRASIL reserva-se o direito de solicitar, ainda, e se assim entender 

necessário, a apresentação de outros documentos e/ou informações complementares não 
previstas neste edital. 

§ 3º - O não encaminhamento das informações solicitadas dentro do prazo previsto, 
o projeto será desclassificado.  

 
CAPÍTULO VI 

Do Processo de Seleção 
 
Art. 17º - O processo de avaliação e seleção dos projetos será realizado pela 

Comissão Executiva nomeada pela UNISOL BRASIL e os resultados serão divulgados até o dia 20 
de agosto de 2012. 

Parágrafo único – os projetos selecionados e aprovados serão classificados por 
ordem de prioridade e atendidos de acordo com a disponibilidade orçamentária do Programa. 
Caso não ocorra, por qualquer motivo, a contratação de um projeto previamente selecionado, o 
mesmo será desclassificado, contemplando-se o projeto imediatamente posterior, mediante a 
disponibilidade orçamentária do Programa. 

 
Art. 18º - Os projetos serão avaliados pelos seguintes critérios: 
a) Alinhamento às diretrizes do Edital: aos objetivos e preceitos; 
b) Análise da viabilidade técnica, econômica e social do projeto, mediante 

apresentação de estudos técnicos; 
c) O impacto social: que beneficie mais de 1 (um) empreendimento solidário e/ou 

maior número de trabalhadores; 
d) Continuidade: dispõe de equipe técnica, capacidade operacional e organizacional 

viáveis em relação ao objetivo proposto, contando com recursos financeiros 
próprios ou de parceiros que garantam sua manutenção e continuidade;  

e) Avaliação de processos e resultados: apresenta indicadores para o 
monitoramento e avaliação do processo e dos resultados; 

f) Inovação: que apresentem maior incorporação de inovações tecnológicas; 
g) Tecnologias Sociais: que incorpore e desenvolva tecnologias sociais (de domínio 

público); e 
h) Valorize temáticas de gênero, juventude e meio-ambiente. 

 
Art. 19º - A qualquer tempo os projetos poderão receber, em suas instalações, a 

visita de campo da Comissão Executiva deste edital, podendo ser exigido evidências das 
informações contidas no projeto apresentado.  
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Art. 20º - Na fase de avaliação e seleção dos projetos, caberá ao participante 
verificar, acompanhar e dar o retorno de recebimento das mensagens eletrônicas por ele 
recebidas (naquele e-mail fornecido nos formulários), quando solicitado pela UNISOL BRASIL, em 
qualquer das fases de avaliação e/ou seleção dos PROJETOS. 

§ 1º - A UNISOL BRASIL não se responsabilizará pelo fornecimento de e-mail 
inconsistente, ou mesmo de problemas técnicos, para a comunicação com o participante 
durante toda duração deste edital.  

§ 2º - Caso a UNISOL BRASIL não receba o retorno do participante, via e-mail e/ou 
não tenha meios de comunicação, por um período de 05 (cinco) dias úteis, o silêncio será 
considerado desistência do participante, em caráter definitivo de continuar a ser avaliado e/ou 
selecionado.  

§ 3º - A comunicação aos participantes dos projetos desclassificados será de forma 
individual e particular, via e-mail eletrônico. 

  
Art. 21º - O início das atividades de desenvolvimento do projeto selecionado será 

oficializado pela UNISOL BRASIL através da emissão da “Autorização para o início do projeto”.  
§ 1º Não serão aceitos questionamentos sobre a decisão da UNISOL BRASIL, a qual é 

irrevogável e definitiva, quanto ao início das atividades atinentes ao projeto.  
 

CAPÍTULO VII 
Da Formalização do Apoio 

 
Art. 22º - Os projetos aprovados, selecionados e classificados neste edital, serão 

formalizados por instrumento contratual, até o limite da disponibilidade orçamentária e 
financeira do Programa de Investimentos Solidários da UNISOL BRASIL, tendo o 
empreendimento o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da convocação para a assinatura. 

Parágrafo único – os projetos aprovados e classificados que não forem contratados 
em razão da indisponibilidade de recursos orçamentários, permanecerão no Banco de Projetos 
de Investimentos Solidários – UNISOL BRASIL pelo prazo de 24 meses, a contar da data limite de 
entrega dos formulários, aguardando por eventual ingresso de novos recursos para essa 
finalidade. Fica nesse momento acertado que a UNISOL BRASIL, sob nenhuma hipótese, ficará ou 
será obrigada a celebrar contratos, firmar compromissos ou destinar qualquer tipo de 
compensação, ou mesmo qualquer responsabilidade junto aos projetos selecionados, aprovados 
e classificados que não forem contemplados os com recursos disponíveis, não cabendo, ao 
participante, qualquer tipo de ação indenizatória ou reclamação judicial ou extrajudicial. 

 
CAPÍTULO VIII 

Da Utilização e Disponibilização dos Recursos 
 
Art. 23º - Os contratos a serem firmados junto aos prestadores de serviços e 

fornecedores que visem à aquisição de bens e serviços, previstos nos projetos classificados, 
serão realizados pela UNISOL BRASIL, observando o seu padrão de procedimentos e, após, 
disponibilizados aos empreendimentos beneficiários, regularmente classificados. Da mesma 
forma, todos os pagamentos oriundos da execução desses contratos serão realizados pela 
UNISOL BRASIL diretamente aos contratados, mediante a entrega dos comprovantes fiscais. 

§ 1º - No caso de prestação de serviços, esses serão realizados diretamente junto 
aos empreendimentos, cujo acompanhamento e ônus pela contratação serão efetivados pela 
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UNISOL BRASIL. No caso de aquisições de bens móveis, será observada a previsão contida no 
artigo 13º deste edital.  

§ 2º - A UNISOL BRASIL reserva-se o direito de rescindir os contratos a qualquer 
tempo e de forma unilateral, caso julgue necessário e de acordo com as condições contidas nos 
mesmos ou em vista do descumprimento das condições ajustadas ou do presente edital. 

 
CAPÍTULO IX 

Do Acompanhamento e Gestão dos Projetos 
 
Art. 24º - Os projetos serão acompanhados pela equipe técnica designada pela 

UNISOL BRASIL, desde sua execução até a verificação dos resultados finais obtidos.  
Parágrafo Único – é obrigação do(s) empreendimento(s) beneficiário(s) fornecer(em) 

todas as informações solicitadas e necessárias ao acompanhamento e verificação dos resultados 
do projeto.  
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AANNEEXXOO  II  

MMOODDEELLOO  DDEE  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  EE  RROOTTEEIIRROO  PPAARRAA  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  
  
 



 
 

 

PROPOSTA 
 

DATA:  
 

1. DADOS CADASTRAIS 
 
Título: 

 
Período de realização: Local de desenvolvimento do trabalho/ município/UF: 

  
Valor Total do Projeto: 

R$                              
Recursos financiados: Recursos Próprios: Recursos de Terceiros: 

R$ R$ R$ 
 

2. DADOS DOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPANTES 
 
2.1. Dados do Empreendimento Proponente 
Razão Social da Entidade: CNPJ: Data de constituição: 

   
Nome fantasia da Entidade: Natureza Jurídica: 

Endereço (rua, número, bairro): 

 
 
Cidade: 
 

UF: CEP: 

Setor de atuação: DDD/Telefone: 
 
 

DDD/Fax: 
 

Email institucional: 

Nº Cooperados/associados: Site: 

HOMENS: MULHERES: 
 

Nº Jovens abaixo 35 anos:  

     

 
2.2. Dados do Representante Legal 
Nome do Representante legal: Cargo: 

  
Profissão: Estado Civil: CPF: Número RG/Órgão emissor/UF 

DDD/Telefone: DDD/Celular: DDD/Fax: Email: 

 
2.3. Dados do Responsável pelo projeto  

Nome do Responsável pelo Acompanhamento do Projeto: Cargo: 

  
DDD/Telefone: DDD/Celular: DDD/Fax: Email: 

    
 



 
 

 

2.4. Outros empreendimentos envolvidos 
Razão Social 1: Tipo de envolvimento: (financiador/beneficiário/apoiador) CNPJ: Tels: 

Razão Social 2: Tipo de envolvimento: (financiador/beneficiário/apoiador) CNPJ: Tels: 

Razão Social 3: Tipo de envolvimento: (financiador/beneficiário/apoiador) CNPJ: Tels: 

Razão Social 4: Tipo de envolvimento: (financiador/beneficiário/apoiador) CNPJ: Tels: 

 
3. DADOS DO PROJETO 
 
3.1. INTRODUÇÃO 
(Descreva de forma breve um histórico sobre a idealização do projeto e um diagnóstico sobre a situação atual. Atenção: seja objetivo e claro, onde 
qualquer pessoa possa compreender as linhas gerais do projeto através dessa descrição) 
 
3.2. APRESENTAÇÃO (Quem somos?) 
(Traçar um breve histórico sobre seu empreendimento com informações sobre: sua fundação, ambiente geográfico em que está inserido, suas principais 
atividades, parcerias e/ou projetos realizados, renda média atual dos cooperados e/ou associados, importância social e econômica da existência do 
empreendimento no contexto sócio-geográfico e outras informações que julgue serem apropriadas e pertinentes) 
 
3.3. OBJETIVOS (Para que?) 
 
3.3.1. Geral 
(Definir claramente os objetivos gerais, os quais deverão corresponder à solução de problemas e/ou melhorias desejadas. É importante explicitar o que o(s) 
empreendimento(s) deseja realizar com o projeto, que mudanças se quer alcançar, que diferença irá fazer) 
 
 

3.3.2. Específicos 
(Definir claramente os objetivos específicos, os quais deverão corresponder à solução de problemas, melhorias e/ou aproveitamento de potencialidades 
diagnosticadas – indicar no máximo seis objetivos específicos) 
 
3.4. JUSTIFICATIVAS (Por quê?) 
(Abordar de forma quantitativa e qualitativa as origens dos problemas e suas consequências, as alternativas para solucioná-las (medidas práticas) e a 
projeção da realidade que se pretende atingir a partir da implantação do projeto). 
 
3.5. METAS (O que?, Quando?, Quanto? Onde?) 
(As metas devem estar relacionadas aos objetivos específicos, coerentes com as atividades propostas, com os recursos definidos e com o prazo de 
execução. As metas devem ser mensuráveis, ou seja, passíveis de medição e comprovação, propiciando assim o acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento do projeto) 
 
3.6. BENEFICIÁRIOS (Quantos?) 
(indicar a quantidade de beneficiários diretos e indiretos, para que se possa estabelecer a relação custo/benefício, bem como a estimativa de geração de 
emprego) 
 
3.6.1. Beneficiários Diretos:______________ 
 
3.6.2. Beneficiários Indiretos:_____________ 
 
3.7. RESULTADOS ESPERADOS (O que se espera?) 
(consignar os resultados  previstos com  a implantação do projeto e quais os efeitos e reflexos esperados sobre o empreendimento e comunidade.) 
 



 
 

 

3.8. PRAZO DE EXECUÇÃO (cronograma)  
(Relacione as principais atividades do projeto, indicando os prazos de início e conclusão de cada etapa) 

3.9. OPERACIONALIZAÇÃO  
Como funcionará? Quem implementará? Quem custeará? Quem administrará? 
 

3.10. ORÇAMENTO 
 (Conhecido também como Memória de Cálculo, deve contemplar todos os gastos para o desenvolvimento e implantação do projeto, bem como as fontes 
pagadoras. ATENÇÃO: no caso de aquisições de bens duráveis como máquinas e equipamentos, será necessário a apresentação de no mínimo três 
orçamentos). Modelo de planilha da Memória de Cálculo, disponível em: http://www.unisolbrasil.org.br/site2011wp/wp-content/uploads/2012/04/pis-
orcamento.xls  

http://www.unisolbrasil.org.br/site2011wp/wp-content/uploads/2012/04/pis-orcamento.xls
http://www.unisolbrasil.org.br/site2011wp/wp-content/uploads/2012/04/pis-orcamento.xls
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