
 

                  
 
 

O EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS 
 
 
O Instituto LafargeHolcim, inscrito no CNPJ 04.876.037/0001-39, denominada como financiadora, 
torna público, para conhecimento dos interessados, o Edital de Seleção de projetos no estado de 
Minas Gerais. 
 
 

1. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 
 
As atividades dos projetos devem ser realizadas integralmente no município de Barroso, Montes 
Claros ou Pedro Leopoldo (MG). 
 

2. EIXOS TEMÁTICOS PRIORITÁRIOS  
 
Serão priorizados, os projetos que promovam:  
 

• Atividades de Educação. 
• Educação Profissionalizante e estímulo ao empreendedorismo local. 
• Educação ambiental. 
• Infraestrutura para as comunidades: habitação digna, mobilidade, água, saneamento, 

resíduos e espaços compartilhados. 
 

3. QUEM PODE PARTICIPAR  
 
Poderão concorrer ao presente Edital pessoas jurídicas de direito privado legalmente constituídas 
sem fins lucrativos com atuação comprovada na área social.  
 

3.1. Proponentes não habilitados a participar: 
 
Funcionários da financiadora; parente direto de colaborador que faça parte da banca examinadora 
dos projetos; Pessoas físicas; políticos;  organizações e partidos políticos; sindicatos em geral; ou 
organizações com fins lucrativos; organizações que tenham poderes legislativos, executivos ou de 
emissão de licenças para a financiadora; intituições que evidenciem discriminação de raça, gênero, 
credo, orientação sexual ou preconceito de qualquer natureza. 
 
 

3.2. Questões e atividades não permitidas:  
 
Atividades de natureza política, incluindo, mas não se limitando à partidos políticos, incluindo 
financiamento para partidos políticos, candidatos e / ou campanhas. 
 
Atividades de natureza e cunho religioso.  
 
Atividades de natureza individual que beneficiam indivíduos que pleiteiam apoios ou aportes para o 
desenvolvimento particular de suas atividades. 
 



 

                  
 

Atividades comerciais que não tenham ligação com o fim social do projeto.  
 
Qualquer atividade ou iniciativa que possa infringir a lei local ou as políticas e normas da 
financiadora. 
 

4. DOS RECURSOS 
 

Esse edital disponibilizará um recurso total no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) sendo 
divididos da seguinte forma: 
 
 

Barroso R$ 100.000,00 

Montes Claros R$ 50.000,00 

Pedro Leopoldo R$ 50.000,00 
  
Os projetos não poderão ultrapassar o valor máximo de repasse de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil 
reais). 
O valor total do repasse deverá ser distribuído conforme os semestres do projeto e terá seu repasse 
atrelado a prestações de contas semestrais. 
 
 

5. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
O proponente, responsável pelo projeto, deverá se inscrever no link até o dia 24 de junho de 2022, 
às 17 horas (Horário de Brasília). 
 
Dúvidas e informações técnicas a respeito do Edital, entrar em contato pelo e-mail 
tatiana.nogueira@lafargeholcim.com. 
 

5.1. Inscrição do Projeto  
 
A inscrição somente será efetivada mediante o envio de todas as informações/questões obrigatórias 
e documentos solicitados neste Edital.  
 
Cada proponente pode indicar 01 (um) projeto para o Edital, no valor máximo de repasse de R$ 
50.000,00 (Cinquenta mil reais), como descrito no item 4. O projeto deverá ter a duração máxima de 
2 (dois) anos de execução. 
 
Ao realizar a inscrição, o proponente:  
 
a) reconhece e declara automaticamente que aceita as regras e condições estabelecidas neste 
Edital. 
 
b) reconhece e declara automaticamente que aceita as decisões do Comitê de Análise da 
financiadora para dirimir questões omissas. 
 

https://forms.gle/McUewFgxDVdQEkjD6
mailto:tatiana.nogueira@lafargeholcim.com
mailto:tatiana.nogueira@lafargeholcim.com
mailto:tatiana.nogueira@lafargeholcim.com


 

                  
 

c) responsabiliza-se legalmente pela veracidade e legitimidade dos documentos e materiais 
apresentados.  
 

6. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 
Os projetos submetidos serão avaliados pelo Comitê de Análise da financiadora. 
 
O Comitê analisará o mérito de cada projeto segundo as diretrizes das políticas da financiadora e os 
seguintes critérios:  
 

a) Localidade de execução: apenas projetos com atividades realizadas integralmente no 
município de Barroso, Montes Claros ou Pedro Leopoldo (MG) serão considerados. 
 

b) Relevância e adequação social: serão analisados os aspectos sociais do projeto, como o 
público beneficiado e o seu perfil, a adequação e relevância do escopo do projeto para a 
comunidade na qual o projeto será executado. 
 

c) Viabilidade operacional e financeira: será analisado se a proposta é exequível do ponto de 
vista financeiro e das atividades propostas ao longo do tempo de execução.  
 

d) Valor e carga horária per capta proposto: serão priorizados os projetos com maior coerência 
entre o valor total do projeto e os seus beneficiários diretos, sendo avaliado a carga horária e 
custo per capta. 
 

e) Clareza e coerência entre os objetivos propostos, as ações previstas, a metodologia 
empregada e os resultados esperados.  
 

f) Clareza na descrição e no detalhamento dos itens de investimento e de custeio de despesas.  
 

g) Capacidade do proponente: serão analisados a experiência, a capacidade técnica, a 
reputação e o reconhecimento demonstrados pelo proponente para executar a proposta e 
atuar sobre a temática.  
 

h) Escalabilidade: serão analisadas as contrapartidas oferecidas pelo proponente (financeira 
e/ou técnica), bem como o número de beneficiários versus recurso investido e divulgação do 
projeto. 
 

i) Serão priorizados proponentes naturais de Barroso, Montes Claros e Pedro Leopoldo (MG). 
 

j) Serão priorizados os proponentes que assumirem o compromisso de priorizar a contratação 
de mão de obra local e fornecedores de Barroso, Montes Claros e Pedro Leopoldo para a 
aquisição de bens e serviços. 

 
 

6.1. Documentação exigida  
 
Para a inscrição é necessário o envio dos seguintes documentos:  
 
 



 

                  
 

6.1.1. Do Projeto 
• Roteiro de projetos do Instituto LafargeHolcim. 
• Planejamento financeiro (contendo a incidência de todos os tributos e demais 

encargos e obrigações previstos em lei). 
• Plano de ação. 
• Apresentação do Projeto em powerpoint ou PDF. 

 
 

Clique aqui e baixe os 
documentos 

 
 

6.1.2. Do Proponente, cópias dos documentos:  
• RG e CPF do representante legal. 
• Estatuto Social. 
• Comprovante de Situação Cadastral do CNPJ.  
• Declaração de Conflito de Interesses preenchida e assinada pelo proponente.  

 
 

6.2. Etapa eliminatória  
 
Serão eliminadas automaticamente as propostas que atendam a qualquer dos itens abaixo:  
 

a) Projetos não realizados no município de Barroso, Montes Claros ou Pedro Leopoldo (MG); 
 

b) Projetos que não estejam alinhados com os eixos temáticos previstos no item 2; 
 

c) Projetos que possuam como atividade-fim a realização de evento ou ações pontuais de baixo 
impacto social; 

 
d) Proponentes que não tenham registro comprovado há, pelo menos, 2 anos, conforme 

documentação comprobatória; 
 

e) Proponentes que não apresentem todos os dados e documentações solicitadas para a 
indicação do projeto, conforme previsto no item 6.1; 
 

f) Proponentes que realizem sua inscrição fora do prazo previsto no item 7; 
 

g) Proponentes que não cumpram com os demais requisitos presentes neste edital; 
 

h) Outras situações não previstas neste edital que configurem irregularidade, não aderência aos 
valores e princípios do Instituto LafargeHolcim ou má-fé identificadas pelo Instituto 
LafargeHolcim a seu exclusivo critério, a qualquer tempo. 

 
Poderá ser solicitada complementação de documentos nesta etapa. 

 
 

https://www.trespontozero.com.br/institutolafargeholcim/roteiro-planodeacao-planfinanceiro.zip
https://www.trespontozero.com.br/institutolafargeholcim/roteiro-planodeacao-planfinanceiro.zip
https://forms.gle/QoSEzCZGRJ7sXzRL6


 

                  
 

 
 

6.3. Compliance  
 
O Proponente passará por uma análise de Compliance que avaliará a regularidade e validade das 
documentações e informações apresentadas no projeto.  
 
Poderá ser solicitada complementação de documentos nesta etapa. 
 

7. PRAZOS DESTE EDITAL 
 
 

Data Atividade 

Até 24 de junho Inscrições dos projetos 

19 de julho 
 

Seleção do(s) projetos(s) pelo Comitê de Análise 

21 de julho Divulgação do(s) projeto(s) aprovado(s) 

Até 29 de julho Abertura de conta, específica para o projeto 

05 de agosto Assinatura de contrato 

 
 
As datas acima poderão sofrer alteração, sem aviso prévio da financiadora.  
 

8. DESTINAÇÃO DE RECURSOS AOS PROJETOS  
 
Os proponentes selecionados serão notificados até o dia 21 de julho e convocados para a 
assinatura de Contrato. O cronograma de desembolsos deverá seguir os seguintes prazos (até o 
segundo desembolso para projetos de 1 ano e até o quarto desembolso para projetos de 2 anos de 
duração): 
 

 
Desembolso Prazo 

1º Após abertura da conta e assinatura do contrato 

2º Após aprovação da primeira prestação de contas 
(semestral) 

3º Após aprovação da segunda prestação de contas 
(semestral) 

4º Após aprovação da terceira prestação de contas (semestral) 



 

                  
 

 
 
Os proponentes, no ato de inscrição de projetos para esse Edital, devem estar cientes e de acordo 
com a utilização do modelo padrão de Contrato da LafargeHolcim S.A a ser informado após a 
seleção do projeto. 
 
 

9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E OUTRAS QUESTÕES  
 
Ao aceitar participar do Edital, as partes concordam: 
 

a. A financiadora realizará o acompanhamento e a fiscalização de todos os atos do presente 
Edital, podendo tomar providências cabíveis, a qualquer tempo, em caso de constatação de 
eventuais irregularidades. 
 

b. O descumprimento das obrigações previstas neste Edital e/ou eventuais irregularidades 
relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, ensejarão a 
desclassificação do proponente. 
 

c. O proponente reconhece e declara automaticamente que aceita as regras e condições 
estabelecidas neste Edital. 
 

d. O proponente e seu representante legal serão os únicos responsáveis pela veracidade dos 
documentos encaminhados, isentando a patrocinadora de qualquer responsabilidade civil ou 
penal. 
 

e. O proponente reconhece e declara automaticamente que aceita as decisões do Comitê de 
Análise da financiadora, responsável pela análise das propostas, que deverá dirimir questões 
omissas do presente Edital. 
 

f. O proponente deverá abrir uma conta exclusiva para o projeto. 

 
g. O proponente deverá apresentar relatórios parciais de acompanhamento dos projetos, 

incluindo prestação de contas físico-financeira, contendo ainda demonstrativo das aplicações 
e respectivas evidências, como fotos, filmagens, listas de presença, material de comunicação 
e demais documentos comprobatórios. 
 

h. O proponente se responsabiliza em, ao final do convênio, para os projetos apresentados que 
contemplem a aquisição de equipamentos ou bens móveis, necessários para a realização das 
ações previstas, manter os referidos bens empregados nas finalidades para as quais foram 
adquiridas, admitindo-se o emprego em outras finalidades sociais da entidade apoiada ou 
doação para outra entidade que lhes dê destinação social, com o consentimento da 
financiadora.  
 

i. Na hipótese de alguma alteração no presente Edital, a financiadora informará sua decisão 
pelos mesmos meios utilizados para divulgação deste instrumento, conferindo, caso aplicável, 
prazo adicional para novas inscrições ou modificações das inscrições já realizadas. 
 



 

                  
 

j. A financiadora se compromete que todos os dados e documentos inseridos neste Edital são 
confidenciais e não serão divulgados. 

 
k. As situações não previstas neste Edital deverão ser decididas pelo Comitê de Análise da 

financiadora.  
 

l. Não caberá recurso sobre as decisões tomadas pelo Comitê de Análise do presente Edital.  
 

m. No caso de qualquer dúvida o proponente deverá entrar em contato pelo e-mail 
tatiana.nogueira@lafargeholcim.com. 

 

 

 

www.lafargeholcim.com.br 
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