
Edital Bancorbrás Social – 01/2018 

 
O Instituto Bancorbrás, por meio do Projeto Bancorbrás Social torna público o presente edital e 
convoca as instituições interessadas a enviarem propostas para habilitarem-se como instituição 
a ser beneficiada. 
  
1 - DO EDITAL 
 
1.1 - Breve Histórico 
 
Criada em 2008, a Associação Bancorbrás de Responsabilidade Social, também denominada 
Instituto Bancorbrás, é o agente social das Empresas Bancorbrás.  
 
Entre os principais objetivos do Instituto estão à promoção da assistência social às minorias e 
excluídos; o desenvolvimento econômico e combate à pobreza; a promoção do voluntariado; a 
preservação, defesa e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável.  
 
O Instituto Bancorbrás tem como público alvo pessoas, famílias e comunidades em situação de 
vulnerabilidade, em decorrência da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 
da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social, residentes no Distrito Federal e nos estados em que as 
empresas mantenedoras do Instituto possuem filiais.   

Um de seus programas, o Eu Abraço Essa Causa, que tem o intuito de disseminar os conceitos 
e as práticas da cidadania, de sustentabilidade e de voluntariado para o público interno e 
externo das empresas Bancorbrás. Um dos projetos que compõem esse programa é o 
Bancorbrás Social. Esse projeto visa o fortalecimento de entidades e de Organizações da 
Sociedade Civil - OSCs parceiras, investindo nas melhorias das ações institucionais e, 
também, contribuir para o alcance de resultados e de impactos significativos na realidade dos 
beneficiados dessas entidades. 

O Instituto Bancorbrás, por meio do programa Eu Abraço Essa Causa, possui mais de 270 
voluntários e já visitou cerca de 70 instituições, entre os anos de 2011 e 2017, em diversas 
cidades do Brasil. 

 1.2 – Objeto 

O presente Edital tem por objetivo selecionar cinco (5) instituições para serem beneficiadas 
pelo projeto “Bancorbrás Social”. Após análise e habilitação, as selecionadas receberão: 

Auxílio financeiro com repasse único no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – As 
instituições selecionadas receberão o auxílio para melhorias em infraestrutura, como por 
exemplo: pintura, construção de um ambiente, troca de louças (pias, vasos) e ou aquisição de 
materiais de construção, ou emergenciais, como: alimentos em geral, fraldas descartável 
(infantil/geriátrica), medicamentos, materiais didáticos ou pedagógicos, vestuário (cama, mesa, 
banho e roupas de uso pessoal) e material de limpeza. O repasse da verba será realizado por 
meio de depósito bancário, exclusivamente, em conta corrente de pessoa jurídica em nome da 
instituição, mediante entrega de recibo. 

Monitoramento e Assessoramento - As instituições selecionadas deverão participar de, no 
mínimo, quatro encontros que acontecerão de forma trimestral. Cada encontro terá o objetivo 
de identificar em quais serviços, projetos e/ou atividades que a organização necessite de 
orientações. Esses encontros visam,  prioritariamente,  o fortalecimento social, por meio de 
formações e capacitações de lideranças e equipe técnica.  



Obs.: Ficará imposto as instituições selecionadas, caso não cumpra o estipulado neste 
instrumento a devolução total do recurso repassado. 

 
2- HABILITAÇÃO 
 
2.1- Critérios para habilitação 
 
Poderão se candidatar instituições que atendam pessoas, famílias e comunidades em situação 
de vulnerabilidade social. Os interessados em participar desse edital, deverão encaminhar 
cópias dos documentos listados abaixo:  

-  Estar instalada no Distrito Federal; 
-  estar devidamente constituída e em regular funcionamento (Estatuto Social, Ata de 
Eleição e CNPJ); 
-  possuir inscrição no Conselho de Assistência Social – CAS da região onde presta o 
serviço; 
-  possuir registro junto ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA, 
em caso de instituição que trabalhe com crianças e adolescentes; 
-  oferecer atendimento totalmente gratuito aos usuários da assistência social; 
-  não ter sido uma das instituições selecionadas pelo Edital lançado em 2017; 
-  não ser uma das instituições conveniada ao Instituto Bancorbrás; 
- preencher o formulário de cadastro da instituição, conforme modelo, em anexo, neste 
Edital. 

 
 2.2 - Comprovação 
 
As cópias descritas acima não precisam ser autenticadas em cartório e deverão ser enviadas 
em única via de cada documento. 
  
3 - INSCRIÇÃO 
 
As instituições interessadas poderão se inscrever entre os dias 1/2 a 7/2/2018 e deverão 
cumprir todos os requisitos dispostos no item 2.1 deste edital e submeter sua inscrição, 
conforme a divisão regional abaixo: 
 

CÓDIGOS REGIONAIS LOCALIDADES 

REGIONAL I Asa norte, Lago Norte e Varjão 

REGIONAL II Asa Sul, Lago Sul, Jardim Botânico, São Sebastião, 
Paranoá e Itapoã 

REGIONAL III Águas Claras, SIA, Guará I e II, Núcleo Bandeirante, 
Sudoeste, Candangolândia, Octogonal e Cruzeiro 

REGIONAL IV Ceilândia e Taguatinga 

REGIONAL V Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, 
Gama e Santa Maria 

REGIONAL VI Planaltina, Sobradinho I e II, Fercal 



As instituições localizadas em outras cidades não contempladas neste quadro estão vedadas 
de participar. Cada instituição poderá habilitar-se em apenas uma Regional. Caso possua mais 
de uma unidade, deverá escolher qual inscrever. 
 
Para inscrever-se, cada instituição deverá entregar na sede do Instituto Bancorbrás ou postar o 
formulário de cadastro e os documentos relacionados nos itens 2.1, conforme endereço 
informado abaixo, especificando a Regional ao qual está localizada: 
  

Ao 
  
Instituto Bancorbrás 

Edital Projeto Bancorbrás Social 
Regional xxxxxx (indicar a Regional) 
Endereço: SCS Quadra 4 Bloco A Ed. Israel Pinheiro – 5° Andar 
– Brasília – DF 

CEP: 70.304-914 

 

 3.1- Validação da inscrição 
 
Serão consideradas, somente, as 15 primeiras propostas postadas até o dia 7/2/2018, 
conforme item 3 e cronograma disposto no item 7 do edital, para tanto será gerado um número 
para validação da inscrição. As propostas encaminhadas após essa data serão descartadas. 
 
Obs.: O Instituto Bancorbrás não se responsabiliza por extravios ou o não recebimento 
de documentações. 
 
4- ANÁLISE E JULGAMENTO 
 
O Instituto Bancorbrás designará uma comissão julgadora para proceder à análise e ao 
julgamento das propostas. A comissão será composta por membros do corpo dirigente e da 
equipe técnica do Instituto Bancorbrás. Compete à essa comissão os seguintes passos: 
  

         a) Checar se a proposta foi remetida dentro do prazo estabelecido no item 3 e 
cronograma disposto no item 7 deste edital. Caso haja o descumprimento deste critério, será 
automaticamente desclassificada. 

         b) As propostas validadas no critério acima serão analisadas segundo a 
documentação solicitada, conforme item 2.1 deste edital. Propostas que descumprirem um ou 
mais itens não serão pontuadas; 

         c) Após avaliação da documentação será realizada visita técnica à instituição para 
conhecimento das instalações e reais necessidades. Cabe ressaltar que a instituição que, 
anteriormente, já tenha sido vistoriada ou recebido o Grupo de Voluntários do Instituto 
Bancorbrás, não receberá a visita técnica, somente, em casos específicos a serem definidos, 
exclusivamente, pela comissão julgadora do Instituto; 

        d) As propostas aprovadas na etapa anterior serão distribuídas de acordo com o 
quadro do item 3 para análise da Comissão. Almejam-se como resultado final a escolha de 5 
instituições, sendo de regionais diferentes, buscando contemplar várias regiões administrativas. 

  
Havendo mais de uma instituição habilitada por regional, caberá a Comissão definir qual será 
aprovada. A Comissão Julgadora adotará como premissa, levando em conta os seguintes 
critérios: 

 
● Visita técnica; 
● Quantidade de beneficiados atendidos; 



● Tempo de existência e atuação no Distrito Federal; 
● Análise documental relacionados no item 2.1. 

  
A comissão julgadora se reserva o direito de selecionar cinco (5) instituições. A análise será 
realizada de forma global e integrada. Caso alguma regional não seja representada por uma 
Instituição, a comissão julgadora avaliará a possibilidade de selecionar outra de uma mesma 
regional. 
  
O resultado final será enviado ao endereço de e-mail informado na proposta e também 
divulgado no site www.institutobancorbras.org.br. A lista constará o resultado da avaliação de 
todas as propostas. 
  
Cabe destacar que, é de responsabilidade exclusiva da instituição candidata acompanhar os 
resultados e seus prazos definidos por esse edital. 
 
5- RECURSOS 
 
Após a publicação do resultado final da comissão julgadora, haverá um prazo de 2 (dois) dias 
corridos para o envio de recursos. 
 Para garantir a agilidade do recebimento e a resposta aos recursos, obrigatoriamente, as 
solicitações deverão ser encaminhadas por meio de correio eletrônico, conforme os 
procedimentos abaixo: 
  

●    Enviar para o endereço: instituto@bancorbras.com.br; 
●    descrever no campo assunto: Recurso – Edital 01/2018; 
●    no corpo da mensagem deverá ser apresentado o recurso. 

 
Todos os recursos recebidos, no prazo acima estabelecido, serão analisados por uma Câmara 
Recursal, composta por integrantes da Coordenação do Instituto Bancorbrás e equipe técnica, 
sendo necessariamente pessoas diferentes das que compõem a comissão julgadora. 
  
Após a análise de todos os recursos, a Câmara Recursal enviará parecer conclusivo para a 
comissão julgadora, que não poderá alterar o resultado. O resultado final será enviado por e-
mail num prazo de até 3 (três) dias corridos após o término do julgamento dos recursos. Não 
havendo nenhum recurso recebido, a comissão julgadora homologará o resultado final 
anteriormente divulgado. 
   
6- HABILITAÇÃO DOS SELECIONADOS 

  
As instituições contempladas serão comunicadas por e-mail fornecido pela instituição na ficha 
de cadastro. Caso a instituição não apresente mais condições ou interesse em receber o 
recurso do projeto Bancorbrás Social, a mesma deverá responder formalmente via ofício, no 
prazo de dois dias corridos após o comunicado. Nesse caso, o Instituto Bancorbrás avaliará a 
viabilidade de convocar outra instituição da mesma Regional, na sequência da classificação. 
   
7- CRONOGRAMAS E PRAZOS 
 

ETAPAS DATA 

Divulgação do edital 01/2/2018 

Recebimento de propostas 01/2 a 07/2/2018 



Análise e julgamento 05/2 a 9/2/2019 

Divulgação do resultado provisório 14/2/2018 

Recursos 15/2 a 16/2/2018 

Visitas às instituições inscritas 20/2 a 28/2/2018 

Divulgação resultado final 01/3/2018 

Reunião com as instituições selecionadas 9/3/2018 

  

Assessoramento e monitoramento DATA 

1° reunião 09/3/2018 

2° visita 13 e 14/6/2018 

3° visita 12 e 13/9/2018 

4° visita 28 e 29/11/2018 

  
Obs.: Vale ressaltar que as datas para o assessoramento e monitoramento poderão 
sofrer alterações conforme disponibilidade dos envolvidos. 
  
8- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Cabe à Comissão e a equipe do Instituto Bancorbrás a exclusividade de deliberar sobre os 
casos omissos e não previstos neste edital e tomar as providências e os encaminhamentos 
necessários. 
  
9- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
Esclarecimentos adicionais sobre este edital e sobre o Projeto Bancorbrás Social podem ser 
obtidos pelo telefone (61) 3314 7462 / 3961 3812 e pelo e-mail instituto@bancorbras.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 - ANEXO 

 

 

Edital Bancorbrás Social – 01/2018 

Formulário de Cadastro 

1 - DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Nome da instituição: 

CNPJ: Data de fundação: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: Estado: CEP: 

Telefone(s): Fax: Site: 

E-mail: 

2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO 

Nome completo: 

Cargo: 

CPF: Identidade: 

Telefones: E-mail: 

3 - ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

3.1 - Público atendido: (assinalar um ou mais) 

(  ) Crianças 

(  ) Adolescentes 

(  ) Jovens/Adultos 

(  ) Idosos 

(  ) Deficientes 

(  ) Outros, especificar: ________________________ 

3.2 - Quantidade total de pessoas atendidas: ______ 

3.3 - Faixa(s) etária(s) dos atendidos 

(  ) 0 a 5 anos 

(  ) 5 a 10 anos 

(  ) 11 a 17 anos 

(  ) 18 a 24 anos 

(  ) 25 a 59 anos 

(  ) Acima de 60 anos 

3.3 - Horários de atendimentos 

(  ) Matutino 

(  ) Vespertino 

(  ) Noturno 

(  ) Integral 

4 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

CÓDIGO REGIONAL 



4.1 Descrever como será utilizada a verba: 

  

  

  

___________________, ____ de _____________de 2018. 

 

  

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pela Instituição 

 


