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SOBRE O INSTITUTO BRF
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O Instituto BRF é uma associação privada para direcionar de forma estratégica os investimentos sociais
da BRF. Fundado em 2012, seu objetivo é promover comunidades sustentáveis, fomentando inclusão
socioeconômica, inovação social e cidadania corporativa, a partir da alimentação e da redução do
desperdício de alimentos. Desde a sua criação, por meio das ações de voluntariado e projetos de
investimento direto, o Instituto BRF já impactou mais de 400 mil pessoas, mobilizou 28.500 voluntários e realizou mais de 2 mil ações sociais em 60 cidades ao redor do país.
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SOBRE O PROGRAMA
“ECCO COMUNIDADES”
O programa Ecco Comunidades é uma parceria entre o Instituto BRF, o Prosas - Tecnologia Social e o
Quintessa, aceleradora de negócios de impacto. O objetivo do programa é promover o desenvolvimento
territorial por meio da implementação de soluções voltadas para a redução de perdas e desperdícios de
alimentos em municípios em que a BRF está presente. Nessa primeira edição, o programa acontecerá
em Lucas do Rio Verde (MT), Dourados (MS), Nova Mutum (MT), Rio Verde (GO) e Uberlândia (MG).
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O “Ecco Comunidades” tem duas frentes de atuação:
1) Implementação de soluções voltadas para a redução de desperdício de alimentos desenvolvidas
por startups.
2) Apoio e fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) locais.
Esse edital selecionará 05 (cinco) organizações sociais (01 por município) que farão parte do programa
Ecco Comunidades como suporte local à implementação das soluções nos municípios e que receberão, como contrapartida, apoio técnico especializado do Prosas voltado ao seu fortalecimento organizacional. Esse apoio poderá passar por aspectos como:
- Organização/regularização documental das OSCs participantes;
- Apoio à definição da identidade organizacional: missão, visão e valores;

3

02

4

- Planejamento estratégico, planos de ação e apoio na distribuição de papéis e responsabilidades na
operação das OSCs;
- Qualificação da gestão financeira;
- Elaboração de projetos sociais;
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- Desenvolvimento de estratégia e ações de comunicação.
Os temas abordados com cada organização serão avaliados em conjunto pelo Prosas e pela OSC
participante após seleção no edital.
Além disso, as OSCs engajadas e empenhadas no desenvolvimento das ações receberão uma doação
de R$10.000,00, a ser usada em ações que contribuam para o fortalecimento da Organização.
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SOBRE O EDITAL
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3.1
O Instituto BRF, no uso de suas atribuições, lança o Edital “Ecco Comunidades - OSCs”, regido
pelo presente regulamento, em alinhamento aos princípios da transparência, publicidade e isonomia,
abrindo a todas as OSCs interessadas a possibilidade de se engajar e participar do Programa.
3.2
O edital visa selecionar e apoiar OSCs que possuam uma atuação territorial reconhecida
em suas comunidades e que tenham interesse em apoiar e promover a redução de desperdício de
alimentos nos municípios de Lucas do Rio Verde (MT), Dourados (MS), Nova Mutum (MT), Rio Verde
(GO) e Uberlândia (MG).
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ETAPAS DO APOIO E
FORTALECIMENTO ÀS OSCs
4.1

A seleção das organizações, por meio deste edital, será composta por 3 etapas:
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4.1.1 Inicialmente serão selecionadas até 3 (três) OSCs de cada município, com base nas
informações fornecidas no formulário de inscrição desse edital;
4.1.2 Essas organizações passarão por uma conversa com a equipe do Prosas e serão convidadas a participar da banca de seleção das startups, responsáveis por implementar em cada município as soluções para redução de desperdício de alimentos.
4.1.3 Depois desses contatos, será selecionada 1 (uma) organização por município, que
seguirá com o apoio do Programa, recebendo o apoio técnico e a doação de R$10.000,00.
4.2 A fase de apoio e fortalecimento institucional da OSC contemplará a realização de:
- Diagnóstico da organização, feito com base nas respostas oferecidas no formulário de inscrição e
completado por meio de conversa com representantes da organização, que acontecerá após a definição da organização apoiada;
- Plano de Ação para o Fortalecimento Institucional, elaborado com base nas oportunidades de crescimento identificadas em relação à organização;
- Encontros de capacitação e mentorias, a fim de oferecer conteúdo personalizado e acompanhar a
execução do Plano de Ação.
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4.3 O recurso de R$10.000,00 estará disponível às OSCs participantes a partir da implementação do
Plano de Ação indicado no item acima, considerando as necessidades e perspectivas da organização.

Regulamento | Edital Ecco Comunidades - OSCs

4.3.1 O Prosas apoiará a organização na construção de um plano de aplicação do recurso,
com base nas necessidades e interesses identificados no diagnóstico das OSCs.
		
4.3.1.1 Exemplos de possibilidades de aplicação do recurso: Registro em cartório de
documentação regular da organização, de acordo com a Lei 13.019 que define o Marco Regulatório
das Organizações da Sociedade Civil; Contratação de serviços técnicos para criação de site; Compra
de mobiliário e/ou eletrodomésticos; entre outros.
4.3.2 A organização deverá prestar contas dos recursos recebidos ao Instituto BRF. O Prosas
orientará cada OSC sobre os procedimentos a serem realizados para dar transparência à utilização
dos recursos.
4.3.3 O valor de R$10.000,00 será repassado para conta bancária registrada em nome da organização em parcela única pelo Instituto BRF;
4.3.4 Cada OSC local contemplada por esse edital com o “apoio e fortalecimento institucional”
e com a “doação” se comprometerá a acompanhar e apoiar a implementação das soluções desenvolvidas pelas startups em seus municípios de atuação.
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SELEÇÃO DAS OSCS
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13 a 30/08/21
inscrição no edital
até 20/09/21
análise das inscrições
20 a 24/09/21
realização das entrevistas
com 3 OSCs por município
29/09/21
participação de 3 OSCs
por município na banca de
seleção das startups
15/10/2021
divulgação das 5
selecionadas no Programa,
sendo 1 por município

APOIO E FORTALECIMENTO
DAS OSCS - 1 POR MUNICÍPIO

Outubro/21
diagnóstico das OSCs
participantes e plano de
ação para o fortalecimento
institucional

Fevereiro a janeiro/22
realização das capacitações
coletivas e das mentorias
individuais

Outubro a janeiro/22
workshops para as startups
para conhecimento
das soluções a serem
implementadas nos
municípios

APOIO ÀS STARTUPS PARA
IMPLEMENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Fevereiro/22
encontro de planejamento do
apoio das OSCs às soluções
que serão implementadas
nos municípios

Fevereiro a maio/22
ações de apoio às startups
durante a implementação
das soluções nos municípios
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REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO
5.1
SOMENTE podem participar do processo de seleção Organizações da Sociedade Civil (OSCs),
de direito privado, sem fins lucrativos, inclusive cooperativas e associações, devidamente regularizadas, e:
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5.1.1 Atuantes há, pelo menos, 2 anos, conforme documentação comprobatória;
5.1.2 Que sejam sediadas em um dos municípios participantes da fase inicial do Programa,
sendo eles: Dourados (MS), Lucas do Rio Verde (MT), Nova Mutum (MT), Rio Verde (GO) e Uberlândia
(MG);
5.1.3 Cujas práticas de atuação estejam de acordo com a lei.
5.2
NÃO serão considerados aptos a participar do processo de seleção deste edital, os proponentes que sejam:
5.2.1 Organizações ligadas à direção ou ao quadro societário da BRF e/ou do Instituto BRF;
5.2.2 Organizações que receberam penalidades ou condenações definitivas em temas correlatos ao objeto do patrocínio ou que tenham recebido sanções administrativas junto ao poder público;
5.2.3 Pessoas físicas ou microempreendedores individuais (MEIs);
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5.2.4 Empresas privadas;
5.2.5 Órgãos governamentais;
5.2.6 Coletivos ou grupos informais;
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5.2.7 Partidos políticos;
5.2.8 Sindicatos;
5.2.9 Organizações que tenham qualquer envolvimento com trabalho análogo ao escravo,
exploração infantil e/ou sexual;
5.2.10 Organizações que tenham sido condenadas por atos de suborno, fraude, lavagem de
dinheiro e/ou corrupção;
5.2.11 Universidades e autarquias, que podem, porém, ser parceiras do projeto ou da instituição
proponente.
5.2.12 Organizações com menos de 2 anos de atuação comprovada na área.
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5.3

Critérios de seleção
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Para a seleção das organizações a serem apoiadas, serão utilizados os seguintes critérios
classificatórios:
5.3.1 AFINIDADE COM A TEMÁTICA DE ALIMENTAÇÃO: é relevante que a organização tenha
ações que envolvam o tema da alimentação. A alimentação pode estar diretamente relacionada
ao propósito da organização, como OSCs que visam o plantio e comercialização de alimentos, que
realizam atendimentos socioassistenciais contemplando a oferta de alimentos, ou que trabalhem
com outras ações relacionadas a “alimentos”, podendo estas serem uma prática frequente, do dia a
dia da organização, ou mais pontuais/de projetos específicos.
5.3.2 CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO LOCAL: é importante que a organização apresente
conhecimento da realidade local e possua conexões para contribuir com a resolução de problemas
sociais em suas comunidades. Serão priorizadas as organizações que atuam em rede com outros
atores sociais - por exemplo, pessoas e outras organizações da própria comunidade, com o poder
público, com outras empresas, etc.
5.3.3 ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO: espera-se que a organização realize projetos e ações,
concretas e eficazes, ao maior número possível de beneficiados. Será considerado um diferencial a
diversidade de públicos atendidos pela organização e serão priorizadas organizações que, comprovadamente, atendam públicos em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica.
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CRONOGRAMA DO EDITAL

12

ETAPA

DATA

Início do período de inscrições

12 de agosto de 2021

Encerramento do período de inscrições (prorrogado)

Às 18h do dia 01 de setembro de
2021

Prazo de análise das OSCs

Até 20 de setembro de 2020

Entrevistas e convite para participação na banca
das startups (até 3 OSCs por município)

20 à 23 de setembro de 2021

Banca de seleção das startups

29 de setembro de 2021

Divulgação da organização selecionada em
cada município (1 por município)

Até 15 de outubro de 2021
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PROCESSO DE INSCRIÇÃO
7.1
A inscrição de propostas neste edital é gratuita e deverá ser realizada somente pela Plataforma
Prosas, por meio da página do edital: http://editaisibrf.prosas.com.br/eccocomunidadesoscs.html;
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7.2
A inscrição da proposta deverá ser realizada, obrigatoriamente, pelo perfil, no Prosas, da organização proponente e executora da proposta (não podendo ser utilizado perfil e CNPJ de outras organizações, consultorias ou agências de captação);
7.3
Para acessar o Prosas, recomenda-se a utilização do navegador Google Chrome, pois outros
navegadores podem apresentar incompatibilidade;
7.3.1 Recomenda-se que o site seja acessado por meio de computadores ou notebooks;
7.3.2 Caso não seja possível o acesso via computadores ou notebook, será possível acessar o
Prosas por meio de dispositivos móveis, como celulares e tablets. Neste caso, recomendados utilizar
o aparelho no modo de visualização horizontal;
7.3.3 A fim de evitar problemas na efetivação da inscrição devido a interrupções ou baixa
qualidade de conexão com a internet, recomenda-se que a inscrição não seja deixada para os últimos
dias do prazo informado no item 5.1 deste edital, especialmente nos casos em que o acesso será
realizado por meio de dispositivos móveis, que estão sujeitos a maiores variações na qualidade e no
acesso à rede de internet, podendo resultar no não-envio da proposta em tempo hábil.
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7.3.4 Em hipótese alguma o Instituto BRF poderá ser responsabilizado pela impossibilidade
de inscrição do(s) Proposta(s) e/ou concederá prorrogação para inscrição do(s) Proposta(s) por
problemas de acesso dos participantes ao endereço eletrônico da inscrição, devendo haver a estrita
observância das instruções descritas nessa cláusula pelos participantes.
7.4
Caso a organização proponente não possua cadastro no Prosas, após clicar em “Envie seu
projeto” na página do edital, ela deverá clicar no botão “Crie sua conta”. Em caso de dúvidas, acesse
o link a seguir para consultar instruções adicionais: https://prosas.freshdesk.com/support/solutions/
articles/36000012799-como-criar-um-perfil-empreendedor;
7.5
Caso o proponente já possua cadastro no Prosas, poderá iniciar o processo de inscrição de sua
proposta na página do edital, clicando no botão “Envie seu projeto” e fazendo o login com o e-mail e
senhas cadastrados previamente no Prosas;
7.6
A validação da inscrição somente ocorrerá mediante o preenchimento de todas as questões
obrigatórias e envio dos documentos listados no item 7.1 deste regulamento;
7.7
O proponente não precisa preencher todo o formulário de inscrição de uma única vez. É possível
preenchê-lo em etapas, caso prefira, para posterior finalização. Nesse caso, o proponente deverá
salvar periodicamente os dados inseridos clicando no botão “Salvar rascunho”, localizado na página
do formulário de inscrição. A finalização sempre deverá ocorrer no período de inscrição informado do
item 5.1 deste regulamento;
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7.8
Todo proponente cujo proposta foi efetivamente inscrito para participar deste edital receberá
um e-mail de confirmação do Prosas (no endereço de e-mail previamente cadastrado no Prosas). O
proponente também poderá checar a finalização da inscrição na página “meus projetos”, acessível a
partir do menu localizado no canto superior direito do perfil de empreendedor;
7.9
Não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e anexos após
finalizada a inscrição, exceto em casos de solicitação do próprio Instituto BRF, ou de consultoria
contratada por ele, e sendo observados os prazos de alteração e/ou complementação informados na
solicitação;
7.10 Ao realizar a inscrição, a organização proponente:
7.10.1 Reconhece e declara automaticamente que aceita as regras e condições estabelecidas
neste regulamento;
7.10.2 Reconhece e declara automaticamente que aceita as decisões do Instituto BRF para
solucionar questões não previstas no regulamento;
7.10.3 Responsabiliza-se legalmente pela veracidade e legitimidade dos documentos e materiais apresentados;
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7.10.4
atualizadas;

Responsabiliza-se pelas informações apresentadas no formulário como verídicas e

Regulamento | Edital Ecco Comunidades - OSCs

7.10.5 Concorda com a utilização e o tratamento de seus dados pessoais para a finalidade
determinada nesse edital e com o seu compartilhamento, nos termos do item 11.2 deste regulamento.
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
PARA A INSCRIÇÃO
8.1
Os documentos obrigatórios para envio da proposta, e que deverão ser anexados (preferencialmente no formato PDF) no formulário de inscrição no Prosas, são:
- Estatuto Social vigente, preferencialmente registrado em cartório;
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- Ata de eleição/nomeação da diretoria em exercício da organização, preferencialmente registrada em
cartório (onde consta a eleição do representante legal abaixo mencionado);
- RG e CPF do responsável legal da organização (geralmente é o presidente eleito, conforme Ata
enviada a este edital);
- Cartão CNPJ emitido há, no máximo, 3 meses;
8.2
A qualquer tempo, o Instituto BRF ou empresa contratada por ele, poderá solicitar às organizações inscritas documentos atualizados ou adicionais, inclusive vias originais, que deverão ser
encaminhados dentro do prazo informado na solicitação. Poderão ser solicitados documentos que
comprovem se há algum tipo de débito nas esferas municipal, estadual e/ou federal. O Instituto BRF
fará uma avaliação prévia das OSCs (espécie de due diligence ou checagem das informações) e em
caso de alguma pendência, serão avaliadas as condições de apoio à organização.
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RESULTADOS
9.1
Os resultados deste edital serão divulgados na página eletrônica: http://editaisibrf.prosas.com.
br/eccocomunidadesoscs.html;
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9.2
A pontuação final atribuída a cada proposta não será divulgada, servindo somente para o
controle interno da Comissão Avaliadora. Também não serão fornecidas informações individualizadas
por proposta sobre o motivo da desclassificação em quaisquer fases de seleção.
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DESCLASSIFICAÇÃO E
REPROVAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1 O Instituto BRF reserva-se no direito de reprovar ou desclassificar quaisquer propostas, a qualquer momento, nas seguintes situações:
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10.1.1 Propostas e/ou organizações proponentes que não atendam aos requisitos de participação descritos nesse regulamento;
10.1.2 Inscrição da proposta não concluída nos prazos descritos na tabela do item 5.1 deste
regulamento;
10.1.3 Ausência do envio da documentação obrigatória, conforme informada no item 7.1
deste regulamento, ou envio da documentação em situação irregular;
10.1.4 Envio de documentos ilegíveis;
10.1.5
Violação de quaisquer regras ou normas aplicáveis, bem como de direitos de
terceiros, inclusive de propriedade intelectual e de personalidade ou, ainda, do dever de sigilo e/ou de
confidencialidade;
10.1.6 Constatação ou suspeita de fraude, má fé e/ou prática abuso de qualquer natureza;
10.1.7 Desrespeito aos valores éticos do Instituto BRF e dissonância com as diretrizes
expressas no Manual de Transparência BRF e no Código de Conduta de Parceiros de Negócio da BRF.

19

11

CONFIDENCIALIDADE E
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
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11.1 O conteúdo das ideias e das propostas apresentados neste edital, assim como todos os documentos e informações de qualquer tipo fornecidos pela organização proponente serão tratados confidencialmente pelo Instituto BRF e pelo Prosas;
11.2 Ao submeter a proposta via formulário de inscrição, a organização proponente está ciente
de que o Instituto BRF, ou terceiros designados por ele, processarão e utilizarão suas informações
(incluindo dados pessoais) para o registro neste edital e para a análise da proposta e da organização
durante todo o processo de avaliação, aplicando todas as medidas razoáveis de segurança e confidencialidade para evitar alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado aos dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18).
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INFORMAÇÕES E DÚVIDAS
12.1 O Instituto BRF poderá alterar este edital, inclusive datas ou etapas de seleção, a qualquer
tempo e a seu exclusivo critério. Em caso de alterações, estas serão informadas na página eletrônica http://editaisibrf.prosas.com.br/eccocomunidesdesoscs.html conferindo, caso aplicável, prazo
adicional para novas inscrições ou alteração das inscrições já realizadas;
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12.2 Não caberá recurso sobre as decisões finais tomadas pelo Instituto BRF em relação às propostas
aprovadas ;
12.3 Para informações e esclarecimentos de dúvidas sobre o conteúdo deste edital, envie e-mail
para editaleccocomunidesdesoscs@prosas.com.br;
12.4 Para esclarecimentos de dúvidas técnicas, sobre a plataforma Prosas, acione o botão “Ajuda”
no canto inferior direito da tela do site Prosas em qualquer página ou envie e-mail para contato@
prosas.com.br.
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Realização

Apoiadores

