
                                     
 

 
 

CARTA-CONVITE e REGULAMENTO 2018 
  

 

 

1. O Shopping D e o Instituto CCP 
 

 

O Shopping D, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 1100, em São Paulo – SP, foi 

inaugurado em 6 de outubro de 1994. O empreendimento faz parte dos ativos da 

Cyrela Commercial Properties (CCP), uma das principais empresas de 

desenvolvimento, aquisição, locação, venda e administração de imóveis comerciais 

do Brasil.  

 

O Instituto Cyrela Commercial Properties (ICCP) é uma organização social sem fins 

lucrativos, criada e mantida pela CCP para a gestão das ações de responsabilidade 

social da companhia. Todo ano, 1% do lucro líquido da CCP é doado ao ICCP para 

que as iniciativas de investimento social sejam realizadas. O foco de atuação do 

Instituto é o desenvolvimento das comunidades do entorno dos empreendimentos 

da CCP, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem 

nesses locais.  

 

O Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) é parceiro 

técnico do ICCP e do Shopping D para a realização do processo de seleção de 

organizações da sociedade civil a serem apoiadas no âmbito do Projeto Envolver. 

 

 

2. Convite 
 

 

O Projeto Envolver é uma iniciativa do Shopping D em parceria com o ICCP. Tem 

como objetivo premiar em 2018 um projeto transformador de uma organização da 

sociedade civil comprometida em promover melhorias na qualidade de vida das 

pessoas em situação de vulnerabilidade social.  

 

O Shopping D convida organizações da sociedade civil, que operam no seu entorno, 

a participarem do Projeto. 

 

Podem participar do edital organizações da sociedade civil que atuam na região do 

entorno do Shopping D, definida pelo perímetro das ruas destacadas no mapa, que 

pode ser acessado através do link: 

 

https://drive.google.com/open?id=19EY4YayL6OFjLnpvQL2kkTR-

g8CEBlLB&usp=sharing  

 

https://drive.google.com/open?id=19EY4YayL6OFjLnpvQL2kkTR-g8CEBlLB&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19EY4YayL6OFjLnpvQL2kkTR-g8CEBlLB&usp=sharing


                                     
 

 
 
A organização vencedora receberá um prêmio de R$ 100.000 (cem mil reais), para 

executar um projeto inédito ou para potencializar sua atuação em um projeto já 

existente, durante o prazo de até 12 (doze) meses. 

 

 

3. Critérios para participação 
 

3.1 Instituição  

 

São requisitos para a participação: 

 

 Ser uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos formalmente 

constituída no Brasil com pelo menos 3 (três) anos de existência; 

 Estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas; 

 Atuar na região do município de São Paulo definida pelo perímetro do mapa 

abaixo: 

 

 
 

Atenção! A organização da sociedade civil proponente não precisa estar sediada na 

cidade de São Paulo, mas precisa atuar dentro do perímetro do mapa indicado 

acima. 

 

 



                                     
 

 
 
3.2 Projeto 

 

O projeto deve conter os seguintes componentes: 

 

 Objetivo: o projeto deve ter como proposta de valor uma transformação 

social que possa ser mensurada; 

 Público-alvo: os beneficiários do projeto deverão ser pessoas em situação 

de vulnerabilidade social (independentemente de idade, gênero, raça, etc.); 

 Prazo máximo para execução do projeto: até 12 (doze) meses após o 

recebimento do recurso; 

 Investimento total: o orçamento do projeto deve estar limitado ao valor do 

prêmio de R$ 100.000 (cem mil reais). 

 

Atenção! Projetos de caráter religioso ou político não se enquadram na proposta 

deste processo de seleção do Projeto Envolver e serão desclassificados.  

 

 

4. Inscrição  

 
Os candidatos deverão realizar os seguintes passos para a inscrição: 

 
4.1 Ler a carta-convite do prêmio 

 

Recomendamos a atenta leitura da carta-convite antes de efetuar a inscrição. 

 

4.2 Preencher o Formulário de Inscrição (Word) e o Plano de Ação (Excel) 

 

O proponente deverá preencher todos os campos de ambos documentos. 

 

O orçamento é parte integrante do plano de ação (Excel). Esse processo de seleção 

prevê a obrigatoriedade do uso de, no mínimo, 90% dos recursos 

exclusivamente para a execução do projeto. Portanto, as despesas administrativas 

(como aluguel, telefone, conta de luz, etc.) estão limitadas a 10% do orçamento 

total do projeto.  

 

4.1 Ler a carta-
convite do 
prêmio 

4.2 Preencher o 
Formulário de 
Inscrição (Word) 
e tabela do 
Plano de Ação 
(Excel) 

4.3 Providenciar 
os documentos 
da organização 

4.4 Efetivar a 
inscrição 



                                     
 

 
 
Atenção! Serão desclassificados os candidatos que não preencherem integralmente 

ambos os documentos e/ou que não atendem ao limite orçamentário estabelecido. 

 

4.3 Providenciar os documentos da organização 

 

O proponente deverá apresentar documentos institucionais junto ao formulário de 

inscrição e plano de ação. São eles:  

 

A. Documentos básicos: 

 Versão vigente do Estatuto Social, registrado em cartório; 

 Ata que elege o representante legal atual, membros da diretoria em 

exercício, membros do conselho administrativo em exercício e 

membros do conselho fiscal em exercício, registrada em cartório; 

 Última demonstração contábil (Balanço Patrimonial – BP e 

Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE são obrigatórios), 

preferencialmente auditada; 

 Certificações de utilidade pública (estadual e/ou municipal); ou 

qualificação como OSCIP; ou qualificação como entidade beneficente 

de assistência social; ou cópia da inscrição em conselhos municipais, 

estaduais e federais (se houver). Obs.: Ainda que o envio de 

certificações não seja obrigatório, ele será um diferencial relevante no 

momento da seleção das inscrições. 

B. Documentos complementares (obrigatórios somente no caso de 

projetos que envolvem a execução de obras civis): 

 

B1) Caso a organização possua terreno próprio: 

  Escritura pública ou matrícula do imóvel; e 

  Capa do IPTU. 

 

OU 

 

B2) Caso a organização possua terreno cedido ou alugado: 

  Contrato de locação ou cessão, se houver; e 

  Declaração (modelo anexo) assinado pelo representante legal 

com firma reconhecida em cartório. 

 

Observação: caso a organização possua o espaço cedido pelo mantenedor, são 

necessários os mesmos documentos descritos acima, exceto o contrato de cessão. 

 

Atenção! Serão desclassificados os candidatos que não apresentarem os 

documentos do item A e, no caso de projetos que envolvem a execução de obras 

civis, dos itens B1 ou B2.  

 



                                     
 

 
 
A organização pode enviar fotos e/ou vídeos para ilustrar o projeto a ser 

realizado ou, no caso de execução de obra civil, fotos do local que terá a 

intervenção. 

 

4.4 Efetivar a inscrição 

 

Após a conclusão das etapas anteriores o candidato estará pronto para efetivar a 

sua inscrição da seguinte forma: 

 

Encaminhar, em formato eletrônico, até às 18h do dia 28 de setembro de 

2018, o Formulário de Inscrição (Word) e o Plano de Ação (Excel) integralmente 

preenchidos acompanhados dos documentos institucionais para o e-mail 

lguimaraes@idis.org.br, informando no assunto “Projeto Envolver [nome da 

organização proponente]”. 

 

Atenção! 

  

 Cada proponente só poderá inscrever um projeto.  

 Os vencedores de todas as edições do Projeto Envolver (realizados e futuros) 

estão limitados a 2 premiações do Envolver, não sendo considerados em 

processos de seleção após serem contemplados por 2 vezes. 

 O vencedor da última edição do Projeto Envolver - 2ª edição realizada em 

parceria com o Shopping Cerrado em Goiânia - não poderá participar desta 

edição, isto é, as organizações que foram premiadas na edição anterior não 

poderão, na sequência, participar do processo de seleção seguinte. 

 Não serão aceitas inscrições pelo correio ou outro formato que não o eletrônico. 

 Não serão aceitas inscrições realizadas após às 18h do dia 21 de setembro de 

2018.  

 

 

5. Etapas de Seleção 

 
 

O processo de seleção consistirá nos seguintes passos: 

mailto:lguimaraes@idis.org.br


                                     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Seleção eliminatória 

 

Serão desclassificados os proponentes e os projetos que não atenderem aos 

requisitos deste Regulamento. 

  

5.2 Seleção dos semifinalistas 

 

Os semifinalistas serão selecionados com base na originalidade e impacto dos 

projetos.  

 

5.3 Visita técnica aos semifinalistas 

 

O IDIS realizará visitas técnicas às organizações sociais semifinalistas e emitirá 

respectivos pareceres com base em critérios que serão observados pela Banca 

Examinadora Final. 

 

5.4 Seleção da organização social vencedora 

 

Uma Banca Examinadora, formada por especialistas do terceiro setor, selecionará a 

organização social e respectivo projeto vencedor. 

  

Atenção! Durante todo o processo de seleção, as organizações proponentes poderão 

ser contatadas pelo IDIS para que se esclareçam eventuais dúvidas sobre o 

formulário de inscrição, plano de ação e documentos institucionais. 

 

 

6. Premiação 

 
Será selecionado 01 (um) projeto de uma organização vencedora. 

 

O ICCP e o Shopping D poderão divulgar publicamente o nome da organização 

social e seu projeto vencedor.  

 

5.1. Eliminatória  5.2. Semifinalistas 5.3. Vencedor 



                                     
 

 
 

7. Execução 
 

Feita a divulgação da organização vencedora a ser premiada, as próximas etapas 

serão: 

 

 

 

 

 

 

7.1 Contrato e repasse do recurso 

 

Será firmado um contrato de doação entre o ICCP e a organização vencedora, ou 

seja, uma doação atrelada à execução do projeto e à prestação de contas. 

 

O recurso será repassado em parcelas ao longo da execução do projeto, para conta 

exclusiva da organização vencedora, sendo que a primeira parcela não poderá 

ultrapassar 30% do valor total do projeto (R$ 30 mil reais).  

 

O recurso do prêmio será depositado em conta bancária de titularidade da 

organização. 

  

7.2 Execução e prestação de contas 

 

É responsabilidade da organização social premiada utilizar os recursos conforme o 

planejado no projeto aprovado. Os repasses de recurso estão condicionadas a 

apresentação de formulário de prestação de contas (narrativo e financeiro) que a 

organização deverá enviar ao ICCP. Os formulários de prestação de contas serão 

enviados oportunamente pelo IDIS. 

 

8. Prazos 
 

 

Ação Data 

Recebimento das inscrições 03 a 28 de setembro 

Triagem das inscrições e seleção das 

organizações semifinalistas 
01 a 26 de outubro 

Visitas técnicas às organizações 

semifinalistas 
29 de outubro a 9 de novembro 

Divulgação do vencedor 16 de novembro 

 

7.1. Contrato e 
repasse do 
recurso  

7.2. Execução e 
prestação de 
contas 



                                     
 

 
 

9. Disposições Gerais 

 
A inscrição no Projeto Envolver implica na concordância e na aceitação de todas as 

condições previstas nesta Carta-Convite e Regulamento. 

 

Na ocorrência de eventuais situações não previstas nesta Carta-Convite e 

Regulamento, caberá ao ICCP deliberar. Suas decisões serão soberanas e 

irrecorríveis. 

 

Em caso de dúvidas entre em contato com Liliana de Paula Guimarães do IDIS – 

Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social – por meio do e-mail 

lguimaraes@idis.org.br.  

 

 

mailto:lguimaraes@idis.org.br

