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REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

“Mulheres do Nosso Bairro” - 2021 

 

 
A ENGIE BRASIL ENERGIA S.A., empresa com sede na Rua Paschoal Apostolo Pitsica, n° 

5.064, Agronomica, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 02.474.103/0001-19 

(“ENGIE”), e INSTITUTO CONSULADO DA MULHER, ação social da Consul, com sede na Rua 

Olympia Semeraro n° 675, Jd. Santa Emília, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 

07.131.028/0001-07 (“CONSULADO DA MULHER”), doravante denominadas em conjunto 

como ORGANIZADORES, propõem a 2ª Edição do Projeto de Responsabilidade Social 

“Mulheres do Nosso Bairro” (“Projeto”), no intuito de fortalecer os valores humanos e sociais 

nas comunidades onde atuam, com foco em empreendimentos e/ou iniciativas liderados por 

mulheres cisgêneros e transgêneros que gerem renda ou pretendam gerar renda para as 

comunidades, nos estados de atuação dos ORGANIZADORES e conforme municípios listados 

no ANEXO I, nos termos do presente Regulamento. 

 

 
1. OBJETIVOS GERAIS 

 
1.1. O presente Regulamento tem por objetivo: 

 

a) Selecionar e apoiar empreendimentos e iniciativas de lideranças de mulheres 

cisgêneros e transgêneros que gerem renda ou pretendam gerar renda, nos estados de 

atuação dos ORGANIZADORES e municípios listados no ANEXO I, mediante a 

premiação com recursosfinanceiros diretos, desde que alcançados os requisitos 

elencados no Regulamento. Para efeitos deste Regulamento, estes empreendimentos 

serão doravante denominados como EMPREENDIMENTOS. 

 
b) Selecionar e apoiar organizações não governamentais e sem fins lucrativos, 

legalmente constituídas, prioritariamente nos estados de atuação dos 

ORGANIZADORES e municípios listados no ANEXO I, mediante a doação de recursos 

financeiros diretos a serem utilizados para a implementação da metodologia de gestão 

de empreendimentos populares do CONSULADO DA MULHER, junto a grupos 

produtivos ou redes de empreendimentos liderados por mulheres. Para efeitos deste 

Regulamento, estas organizações não governamentais e sem fins lucrativos serão 

doravante denominadas como MULTIPLICADORAS. 

 
 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderá participar do Projeto na categoria EMPREENDIMENTOS: 

 
- Pessoa jurídica ou física com sede/domicílio ou comprovada atuação nos estados 

de atuação dos ORGANIZADORES e municípios listados no ANEXO I. 
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- Os EMPREENDIMENTOS que figurarão como pessoa física ou os responsáveis pelas 

pessoas jurídicas deverão ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 

2.2. Poderão participar do Projeto na categoria MULTIPLICADORAS: 

 
- Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída e registrada 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica há pelo menos 2 (dois) anos. 

- A MULTIPLICADORAdeverá ter, no mínimo, 12 (doze) meses de experiência prática 

comprovada atuando com pequenos empreendimentos (coletivos ou individuais), 

preferencialmente liderados por mulheres. A organização deverá garantir a aplicação da 

Metodologia de Gestão de Empreendimentos Populares desenvolvida pelo CONSULADO 

DA MULHER para, no mínimo, 25 (vinte e cinco) nanoempreendimentos. Para os fins do 

Regulamento, nanoempreendimento se refere a pequenas atividades empresariais, que 

tenham ou não CNPJ, com atuação no ramo do empreendedorismo 

(“NANOEMPREENDIMENTOS”). 

 

2.3. Os EMPREENDIMENTOS ou as MULTIPLICADORAS que sejam apoiados por outras 

empresas privadas, órgãos públicos, entidades sem fins lucrativos, agências de fomento, 

dentre outros, poderão se inscrever, sem qualquer impedimento, entretanto, as atividades a 

serem eventualmente contempladas com os recursos deste Projeto devem ser claras e 

passíveis de verificação por parte dos ORGANIZADORES, não se sobrepondo às outras 

atividades já apoiadas por terceiros. 

 

2.4. Não serão considerados no processo de seleção contemplado por este Regulamento os 

participantes que, ao exclusivo critério dos ORGANIZADORES, se enquadrem em um ou 

mais dos critérios abaixo: 

 
a) sejam desenvolvidos por pessoas jurídicas de direito público interno (a União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, as autarquias e as demais 

entidades de caráter público criadas por lei); 

b)  sejam desenvolvidos por serviços sociais autônomos (por exemplo, do Sistema “S” 

(SENAI, SESI, SESC, SESI, SEBRAE); 

c) beneficiem órgãos públicos (previsão de aquisição de bens materiais ou benfeitorias 

em equipamentos e espaços públicos); 

d) coloquem em risco ou prejudiquem a imagem dos ORGANIZADORES; 

e) sejam desenvolvidos por instituição que explore o trabalho infantil, escravo ou 

degradante; 

f) incitem qualquer forma de violência; 

g) causem ou possam vir a causar impacto negativo ao meio ambiente; 

h) cuja organização ou projeto de empreendedorismo evidencie discriminação racial, de 

credo, de orientação sexual ou preconceito de qualquer natureza; 

i) tenham caráter religioso-doutrinário; 

j) tenham caráter político-partidário; 

k) tenham caráter sindical ou classista (iniciativas que tenham como objetivo organizar, 
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representar e dirigir a luta dos trabalhadores, na defesa dos seus interesses imediatos 

e históricos); 

l) sejam desenvolvidos por instituições que tenham, em seus órgãos de administração 

(Diretoria, Conselhos e outros equivalentes), empregados dos ORGANIZADORES ou 

de suas subsidiárias, controladas e empresas onde possui participação societária e/ou 

de seus parentes (pais, irmãos, filhos e cônjuges); 

m) sejam desenvolvidos por integrantes da Comissão Avaliadora do Projeto e/ou de seus 

parentes (pais, irmãos, filhos e cônjuges). 

 
 

3. DAS PROPOSTAS 

 
3.1. Serão atendidos pelo Projeto na categoria EMPREENDIMENTOS, ressalvadas as demais 

exigências descritas no Regulamento, propostas de empreendimentos já existentes e ideias 

de novos empreendimentos/iniciativas. 

 

3.2. Na categoria EMPREENDIMENTOS, as propostas devem ter como focos principais a 

inclusão produtiva e geração de renda. Caso o participante seja contemplado com o prêmio 

elencado no item 9.1, o valor recebido deverá ser utilizado para as finalidades abaixo: 

a) Aquisição de equipamentos; 

b) Aquisição de insumos/matéria prima; 

c) Construção/reforma; 

d) Treinamentos e; 

e) Outras despesas, desde que devidamente justificadas e relacionadas ao 

empreendimento. 

3.3. Na categoria EMPREENDIMENTOS, a proposta de empreendimento poderá ser 

desenvolvida na própria instituição proponente, caso exista, ou em qualquer espaço físico 

público ou privado, desde que comprovada a devida autorização, quando necessário. 

3.4. Na categoria EMPREENDIMENTOS, a proposta de empreendimento deverá ser executada 

em até 12 (doze) meses, contados da premiação. 

 

3.5. Na categoria MULTIPLICADORAS a proposta deverá ser executada em no máximo 7 (sete) 

meses, contados da premiação. 

 

3.6. Na categoria MULTIPLICADORAS a proposta deve garantir a aplicação da Metodologia de 

Gestão de Empreendimentos Populares desenvolvida pelo Consulado da Mulher para no 

mínimo 25 (vinte e cinco) NANOEMPREENDIMENTOS por cada MULTIPLICADORA. 

 

3.7. Na categoria MULTIPLICADORAS, as organizações que tiverem suas propostas 

selecionadas receberão treinamento online de 24 (vinte e quatro) horas aula, com duração 

aproximada de 01 (uma) semana, para que seja feito o repasse e assimilação da Metodologia 

de Gestão de Empreendimentos Populares do CONSULADO DA MULHER. Após este 

período as organizações terão acesso ao CONSULADO DA MULHER via telefone, e-mail 

e outros meios para que possam compartilhar planos de ação e sanar 
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dúvidas de aplicação do método ao longo dos 7 (sete) meses. 

 

 
4. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO DOS NANOEMPREENDIMENTOS 

 
4.1. Os NANOEMPREENDIMENTOS que receberão a metodologia aplicada pelas 

MULTIPLICADORAS devem: 

a) Atuar no segmento de negócios da alimentação; 

b) Ter lideranças femininas atuantes e ser composto por, no mínimo, 70% (setenta por 

cento) de mulheres cisgêneros e transgêneros; 

c) Demonstrar, pelo menos, 70% (setenta por cento) do grupo com renda familiar per 

capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo mensal. 

 
 

5. DA INSCRIÇÃO 

 
5.1. Cada participante poderá enviar uma única proposta de empreendimento. Caso seja 

submetida mais de uma proposta, será analisada apenas a última submissão, sendo 

desconsideradas as anteriores. 

 

5.2. O período de inscrição das propostas de empreendimento terá início em 19 de outubro de 

2021 às 18h e se encerrará em 05 de novembro de 2021, às 18h (horário de Brasília). O 

prazo poderá ser prorrogado a qualquer tempo por determinação dos ORGANIZADORES. 

 

5.3. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada através da Plataforma “PROSAS”. O link de 

acesso a este Regulamento, bem como à plataforma estarão disponíveis no site 

www.mulheresdonossobairro.com.br. 

5.3.1. Para acessar a plataforma “PROSAS”, devem ser utilizados os navegadores 

Google Chrome, Firefox ou Internet Explorer v.11. 

 
5.4. A inscrição somente será efetivada mediante o preenchimento de todas as perguntas e 

declarações contidas na plataforma “PROSAS” e encaminhamento dos documentos de 

habilitação descritos nos itens 5.6 e 5.7 do Regulamento. 

5.5. O participante declara conhecer e pautar suas condutas nos “Códigos de Ética” dos 

ORGANIZADORES, disponíveis no ANEXO II deste Regulamento. 

 
5.6. A documentação de habilitação necessária para os participantes à categoria 

EMPREENDIMENTO compreende: 

 

 
a) No caso de se tratar de Pessoa Jurídica 

• Cópia do cartão de CNPJ; 

• Cópia do contrato social*; 

• Cópia do CPF do responsável legal; 

• Comprovante de endereço do responsável legal. 

http://www.mulheresdonossobairro.com.br/
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* Nos casos de MEI não haverá necessidade de apresentação do Contrato Social. 

 
 

b) No caso de se tratar de Pessoa Física 

• Cópia do CPF; 

• Comprovante de endereço. 

 
5.7. A documentação de habilitação necessária para a inscrição das organizações à categoria 

MULTIPLICADORAS compreende: 

• Cópia do cartão de CNPJ; 

• Cópia do estatuto ou contrato social; 

• Cópia da Ata de eleição de Diretoria, e/ou procuração caso o Contrato de Parceria 

seja assinado por procurador do CPF do responsável; 

 

5.8. Os ORGANIZADORES se reservam ao direito de solicitar, a qualquer tempo, documentos 

adicionais aos participantes, caso identifiquem ser necessário. 

 

5.9. A não apresentação ou inverdade de quaisquer documentos, declarações ou informações 

necessárias para participação no Projeto poderá acarretar a desclassificação doparticipante, 

a critério dos ORGANIZADORES. 

 

5.10. Os ORGANIZADORES não se responsabilizam por problemas de conexão de internet e 

outros problemas técnicos não relacionados ao funcionamento da plataforma de inscrição, 

que não permitam a conclusão da inscrição do Projeto no prazo previsto no Regulamento. 

 

5.11. As despesas com eventuais emissões de documentos para a participação neste Projeto 

são de exclusiva responsabilidade dos participantes. 

 

5.12. Não serão aceitas ou analisadas propostas de EMPREENDIMENTOS entregues fora do 

prazo estabelecido no item 5.2 deste Regulamento. 

 
 

6. DAS FASES DE SELEÇÃO 

 
6.1. A escolha das propostas para a categoria EMPREENDIMENTOS será composta das 

seguintes fases: 

 
a) Primeira Fase (Eliminatória) – Análise Documental: verificação de conformidade e 

compatibilidade do participante e respectiva proposta de empreendimento inscrita com os 

requisitos e especificações constantes neste Regulamento, bem como a validação de 

todos os documentos exigidos no item 5.6 e 5.7. 

 
b) Segunda Fase (Classificatória) – Análise Técnica: todas as inscrições serão analisadas 

pela Comissão Avaliadora Local, considerando os seguintes critérios orientadores: 

 
• GERAÇÃO DE RENDA: o empreendimento ou iniciativa aumentará a renda das 
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pessoas diretamente envolvidas. Há novas pessoas exercendo atividades laborais 

com o empreendimento, tendo chance de aumentarem suas receitas. 

 
• VIABILIDADE ECONÔMICA: é possível prever a manutenção/continuidade do 

empreendimento, após o aporte financeiro deste edital. Há sinalização de clientes 

(atuais e futuros) para os produtos e serviços ofertados. 

 
• SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE: o empreendimento contribui de alguma 

forma para a melhoria das condições do meio ambiente e tem relação positiva com 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 
• COMUNIDADE: há sinais de que o empreendimento contribui para o 

desenvolvimento da comunidade em que atua, gerando benefícios adicionais à 

geração de renda. 

 
• LIDERANÇA: o empreendimento/ideia é liderado por mulheres cisgêneros e 

transgêneros. 

 
c) Terceira Fase (Classificatória) – Análise Técnica: todas as inscrições serão analisadas 

pela Comissão Avaliadora Nacional, considerando os mesmos critérios orientadores da 

fase anterior. 

 

6.2. A escolha das propostas para a categoria MULTIPLICADORAS será composta das 

seguintes fases: 

 
a) Primeira Fase (Eliminatória) – Análise Documental: verificação de conformidade e 

compatibilidade da organização e respectiva proposta inscrita com os requisitos e 

especificações constantes neste Regulamento, bem como a validação de todos os 

documentos exigidos no item 5.7. 

 
b) Segunda Fase (Classificatória) – Análise Técnica: todas as inscrições serão analisadas 

pela Comissão Avaliadora Nacional, considerando critérios a serem divulgados na 

plataforma Prosas, em área específica deste Regulamento. 

 

 
7. DOS CRITÉRIOS E AVALIAÇÃO 

 
7.1. Serão constituídas tantas comissões de avaliação local quanto os ORGANIZADORES 

julgarem necessárias, tomando por referência a distribuição geográfica das propostas 

submetidas. Em fase seguinte, as propostas serão avaliadas complementarmente por 

Comissão Avaliadora Nacional constituída por membros dos ORGANIZADORES e de 

convidados, especialistas e técnicos na área/objeto deste Projeto. 

 

7.2. No caso de ocorrer empate na seleção/avaliação final das propostas, o desempate será dado 
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conforme a avaliação pelas Comissões Avaliadoras Locais, considerando os critérios 

descritos no item 6.1 e 6.2. 

 

7.3. Não caberá recurso à apuração do resultado da seleção realizada pelas Comissões 

Avaliadoras ou de qualquer fase do processo de pré-seleção das propostas. 

 

7.4. Havendo desistência de qualquer proposta selecionada, caberá aos ORGANIZADORES 

analisar a viabilidade de substituição dos proponentes desistentes.. 

 
7.5. O resultado final da seleção será divulgado no site www.mulheresdonossobairro.com.br e na 

plataforma PROSAS, em área específica a este Regulamento. 

 

7.6. A pontuação final de cada organização não será divulgada, servindo tão somente para o 

controle interno dos ORGANIZADORES e das Comissões Avaliadoras. Também não serão 

fornecidas informações individualizadas por proposta do motivo da desclassificação em 

quaisquer fases de seleção. 

 

7.7. Na hipótese de ser identificada fraude em quaisquer das etapas de seleção ou até mesmo 

após a seleção, as propostas beneficiadas por tais ações serão desclassificadas ou poderão 

ter a parceria rescindida unilateralmente pelos ORGANIZADORES. 

 
 

8. DA SELEÇÃO 

 
8.1. Os ORGANIZADORES designarão tantas Comissões Avaliadoras Locais que julgarem 

necessárias e uma Comissão Avaliadora Nacional. 

 

8.2. As Comissões Avaliadoras serão formadas por profissionais da iniciativa privada (inclusive, 

empregados dos ORGANIZADORES), poder público e/ou do terceiro setor dos municípios 

contemplados por este Projeto. Os ORGANIZADORES poderão, também, a seu exclusivo 

critério, convidar ou contratar profissionais para participar de quaisquer das fases de seleção 

das propostas. 

 

8.3. A participação nas Comissões Avaliadoras deverá ser imparcial, sendo vedado participar 

dessas Comissões qualquer pessoa que: I. Tenha participado ou colaborado na elaboração 

ou desenvolvimento das propostas inscritas; II. Tenha parentesco (pais, irmãos, filhos e 

cônjuges) com os participantes e/ou com seus representantes legais; III. Esteja litigando 

judicial ou administrativamente com os participantes e/ou com seus representantes legais. 

 
9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
9.1. A divulgação dos resultados será feita pelas páginas https://mulheresdonossobairro.com.br/ 

e https://consuladodamulher.org.br/ no dia 03/12/2021. 

http://www.mulheresdonossobairro.com.br/
https://mulheresdonossobairro.com.br/
https://consuladodamulher.org.br/
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10. DA PREMIAÇÃO 

 
10.1. Os 25 (vinte e cinco) EMPREENDIMENTOS eleitos pelas Comissões Avaliadoras, nos 

termos da cláusula 6, serão premiados com a doação no valor individual de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), bem como acompanhamento por especialistas do CONSULADO DA MULHER para a 

gestão de negócios. 

 

10.2. As 3 (três) MULTIPLICADORAS eleitas pela Comissão Avaliadora, nos termos da cláusula 

6, serão premiadas com a doação do valor individual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para 

que façam a replicação do conteúdo de gestão de negócios populares do CONSULADO DA 

MULHER, nas condições abaixo: 

 

- O conteúdo do CONSULADO DA MULHER deverá ser replicado para, no mínimo, 25 (vinte 

e cinco) NANOEMPREENDIMENTOS. 

- Dentre os NANOEMPREENDIMENTOS assessorados pelas MULTIPLICADORAS: (i) até 

75 (setenta e cinco) que concluírem satisfatoriamente a formação aplicada pelas 

MULTIPLICADORAS poderão ser eleitos para receber R$2.000,00 (dois mil reais); e (ii) até 

24 (vinte e quatro) NANOEMPREENDIMENTOS que tiverem o melhor desempenho durante 

a etapa de formação, sendo 8 (oito) de cada MULTIPLICADORA, poderão receber 02 (dois) 

eletrodomésticos da marca CONSUL cada, sendo um deles da lista de produtos Categoria A 

e o outro da lista Categoria B, conforme descrito abaixo. 

- CATEGORIA A: Geladeira, Freezer, Forno de Embutir e Cooktop 

 
- CATEGORIA B: Fogão, Micro-ondas e Purificador de Água 

 
10.2.1. A seleção acima será feita com base nos indicadores repassados pelas 

MULTIPLICADORAS aos ORGANIZADORES, sendo que tal seleção será de atribuição exclusiva 

dos ORGANIZADORES. 

 

10.3. Serão financiados, no máximo, 75 (setenta e cinco) NANOEMPREENDIMENTOS, os quais 

serão definidos pelas MULTIPLICADORAS selecionadas. 

 
 

11. DO CRONOGRAMA 

 
11.1. Os prazos de cada etapa deste Projeto estão previstos no quadro abaixo, podendo ser 

alterados a qualquer tempo, a critério dos ORGANIZADORES. A divulgação das referidas 

alterações será feita através do site www.mulheresdonossobairro.com.br e na plataforma 

PROSAS, em área específica a este Regulamento. Caso estas alterações ocorram após a fase de 

inscrição, serão informadas diretamente aos participantes, através de e-mail informado no 

formulário de inscrição. 

 
• 19/10 às 18h a 05/11/2021 às 18h (horário de Brasília) - Período de Inscrições; 

• 26/10/2021 - Evento virtual com participantes para dúvidas; 

http://www.mulheresdonossobairro.com.br/
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• 08/11 a 19/11/21 - Pré-seleção das propostas de empreendimento pelas Comissões 

Avaliadoras Locais; 

• 22/11 a 30/11/2021 - Seleção das propostas de empreendimento pela Comissão 

Avaliadora Nacional; 

• 03/12/2021 - Divulgação das propostas de empreendimento selecionadas; 

• 07/12/2021 - Evento virtual de Apresentação das propostas de empreendimento 

selecionadas; 

• 14/12/2021 - Encontro virtual de Orientação sobre execução e prestação de contas; 

• Até 28/12/2021 – Repasse dos recursos no montante de R$ 520.000,00 (quinhentos 

e vinte mil reais) para os participantes vencedores; 

• Ao longo de 2022 - Repasse de eletrodomésticos da marca CONSUL, para até 24 

NANOEMPREENDIMENTOS. 

 

11.2. Os ORGANIZADORES promoverão um evento virtual de apresentação das propostas de 

empreendimento selecionadas, com o intuito de possibilitar que os participantes 

contemplados conheçam as outras propostas de empreendimento selecionadas no Projeto. 

O horário, local e formato do evento serão confirmadas posteriormente e enviadas para o e- 

mail dos referidos participantes. A data prevista do evento é 30/11/2021. É obrigatória a 

participação de ao menos 1 (um) representante de cada proposta de empreendimento 

selecionada. 

 

11.3. Não obstante, será obrigatória a participação de ao menos 1 (um) representante de cada 

proposta de empreendimento selecionada no encontro virtual de orientação sobre execução 

e prestação de contas cuja data prevista de realização é 07/12/2021. 

 
 

12. DO APOIO AOS PROJETOS SELECIONADOS 

 
12.1. Os ORGANIZADORES reservam o direito de solicitar aos participantes o ajuste das 

propostas de empreendimento selecionadas, inclusive da planilha financeira e/ou 

cronograma físico-financeiro, de forma a dar o máximo de transparência possível sobre 

atividades onde os recursos serão utilizados. 

 

12.2. Os ORGANIZADORES celebrarão um termo de doação com os participantes 

selecionados. 

 

12.3. Para a categoria EMPREENDIMENTOS o valor da premiação será pago em parcela única, 

em até 30 (trinta) dias, após a efetivação dos termos de doação. O pagamento será realizado 

por meio de depósito bancário, em conta corrente da pessoa jurídica selecionada ou no caso 

de pessoa física, em conta corrente de instituição incubadora, conforme detalhado no item 

abaixo. 

 

12.4. A conta corrente para recebimento do apoio financeiro deverá estar em nome da pessoa 

jurídica selecionada. No caso da selecionada ser uma pessoa física, se fez necessário que 

o apoio financeiro seja efetivado por meio de uma instituição denominada incubadora, 
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indicada pelo participante premiado. Os ORGANIZADORES se reservam o direito de avaliar 

casos específicos de repasse financeiro, atendendo as regras da Política de 

Responsabilidade Social Corporativa dos ORGANIZADORES. 

 

12.5. Para a categoria MULTIPLICADORAS o valor da premiação será pago em parcela única, 

em até 30 (trinta) dias, após a efetivação dos termos de doação. O pagamento será realizado 

por meio de depósito bancário, em conta corrente da pessoa jurídica selecionada. 

 

12.6. Os ORGANIZADORES não se responsabilizam por atrasos no prazo acima mencionado, 

quando ocasionados por inconsistências apresentadas na documentação encaminhada pela 

respectiva pessoa física ou instituição participante, que eventualmente não tiverem sido 

identificadas no decorrer do processo de análise dos Projetos inscritos. 

 

12.7. Em caso de inconsistência documental, o participante será notificado pelos 

ORGANIZADORES e terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para regularizar sua situação. 

Caso o problema em questão não seja sanado no prazo estabelecido, o participante será 

desclassificado, deixando, assim, de fazer jus ao recebimento do recurso financeiro previsto 

no Regulamento. 

 

12.8. As organizações cujas propostas forem selecionadas deverão apresentar os relatórios de 

prestação de contas parciais de 60 (sessenta) em 60 (sessenta) dias e o relatório final de 

prestação de contas até 30 (trinta) dias após a finalização da proposta. 

 

12.9. As MULTIPLICADORAS terão como obrigação coletar e enviar dados dos 

NANOEMPREENDIMENTOS e nano empreendedoras mensalmente para o CONSULADO 

DA MULHER durante o período de execução do projeto, conforme modelo de Ficha de 

Inscrição – Nanoempreendimentos disponibilizado como ANEXO III ao Regulamento. 

 

12.10. No momento da execução da proposta de empreendimento, caso haja qualquer 

alteração nos valores dos itens/serviços apresentados na proposta de empreendimento, a 

instituição ou pessoa física deverá informar tais alterações previamente aos 

ORGANIZADORES, obtendo sua anuência por escrito. 

 

12.11. Os ORGANIZADORES terão até 20 (vinte) dias, contados a partir do comunicado da(o) 

responsável pela proposta de empreendimento, para responder a solicitação, seja seu 

parecer favorável (ou não) e poderá a qualquer tempo pedir mais esclarecimentos acerca do 

que está sendo pedido, sendo acrescido mais 05 (cinco) dias corridos para que a(o) 

responsável possa esclarecer tais dúvidas. 

 

12.12. As instituições ou pessoas físicas que não apresentarem a prestação de contas poderão 

ser inabilitadas para participar de editais futuros dos ORGANIZADORES, bem como de 

celebrar contratos e parcerias com empresas do Grupo, sem prejuízo da adoção de medidas 

administrativas e judiciais cabíveis. 

 

12.13. Os ORGANIZADORES reservam o direito de solicitar, durante a vigência do instrumento 

jurídico celebrado com as instituições selecionadas, informações sobre o andamento das 
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ações e o uso dos recursos. 

 
12.14. Caso estejam previstas atividades de comunicação e divulgação das propostas, os 

ORGANIZADORES deverão ser divulgados como apoiadores, sendo que o material 

publicitário produzido deverá ser previamente aprovado por escrito pelos 

ORGANIZADORES. 

 
 

13. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 
13.1. Serão observadas, nos termos deste Regulamento, todas as obrigações impostas de 

acordo com as diretrizes estabelecidas nas “Leis de Proteção de Dados Pessoais” que, para 

fins desta cláusula, significam todas as leis, regras, regulamentos, ordens, decretos, 

orientações normativas e autorregulamentações aplicáveis à proteção de dados pessoais, 

incluindo, sem limitação, a Lei nº 13.709/2018 (“LGPD”). 

 

13.2. Os dados pessoais tratados no âmbito do Projeto poderão ser compartilhados entre os 

ORGANIZADORES para a finalidade de atendimento às respectivas obrigações dos 

ORGANIZADORES, consecução do Projeto e execução do presente Regulamento, e estarão 

sujeitos às respectivas políticas de privacidade dos ORGANIZADORES, sendo certo que cada 

um dos ORGANIZADORES observará a LGPD, bem como todas as demais leis e 

regulamentos de proteção de dados aplicáveis, sem prejuízo de: 

 

a) atender aos padrões aplicáveis em seu segmento em relação ao tratamento de dados 

pessoais realizados, incluindo sem limitação, o exercício dos direitos de proteção de dados 

pelos respectivos titulares; 

 

b) não realizar qualquer tratamento de dados pessoais que exceda as condições e 

finalidades estritamente necessárias para seus objetivos, e suas políticas de privacidade; 

 

c) informar e instruir os seus respectivos colaboradores, associados, prestadores de 

serviços e/ou terceiros sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as 

condições aplicáveis; 

 

d) implementar medidas técnicas, administrativas e organizacionais adequadas e 

compatíveis com as atividades de tratamento de dados pessoais que realizar; devendo levar 

em conta os riscos que derivam do tratamento, em especial aqueles relacionados a 

incidentes de segurança; 

 

e) manter um plano de gestão de crises e incidente de segurança; 

 
f) manter um canal de comunicação com os titulares de dados e as autoridades aplicáveis, 

no que se relaciona à proteção de dados pessoais. 
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14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1. A participação no Projeto implicará na integral aceitação deste Regulamento. 

 
14.2. A participação no Projeto é voluntária e gratuita, não estando sujeita a qualquer espécie 

de cobrança ou à necessidade de desembolso por parte das participantes e/ou 

organizações. 

 

14.3. As participantes deste Projeto autorizam, de pleno direito e desde já, gratuita e 

expressamente, a utilização de seus nomes, imagens, voz em quaisquer meios de 

comunicação escolhidos pelos ORGANIZADORES, para a finalidade específica de 

divulgação deste Projeto, e pelo prazo máximo de 01 (um) ano a contar da data de 

divulgação dos resultados. 

 

14.4. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Projeto suspenso ou cancelado, 

mediante prévia comunicação aos EMPREENDIMENTOS e às MULTIPLICADORAS, por 

motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora do 

controle dos ORGANIZADORES e que comprometa o Projeto de forma a impedir ou 

modificar substancialmente a condução deste como originalmente planejado. 

 

14.5. As principais questões e respectivas respostas relativas ao presente Regulamento 

estarão disponíveis no documento “Perguntas frequentes”, disponíveis no site 

www.mulheresdonossobairro.com.br. 
 

14.6. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas sobre o Regulamento, o participante 

poderá acessar o chat da plataforma Prosas, com funcionamento de segunda-feira a sexta- 

feira, das 08h às 19h. Adicionalmente será realizado evento virtual para tira-dúvidas, 

conforme cronograma do Regulamento, cujo link será divulgado no site 

www.mulheresdonossobairro.com.br. 
 

14.7. Não serão respondidas questões que possam caracterizar análise prévia das propostas 

de empreendimento, privilégio ou vantagem indevida em relação às outras propostas de 

empreendimento inscritas. 

 

14.8. Todas as notícias e informações a respeito do Projeto e Regulamento serão divulgadas 

no site www.mulheresdonossobairro.com.br 
 

14.9. As Comissões Avaliadoras Locais e a Comissão Avaliadora Nacional serão responsáveis 

por avaliar eventuais situações não previstas no presente Regulamento. 

 

14.10. As Comissões Avaliadoras Locais e a Comissão Avaliadora Nacional poderão avaliar, 

decidir e deliberar sobre premiações extraordinárias a propostas não previstas neste 

regulamento, enquadrados numa categoria especial nomeada “Destaques”. 

 

14.11. Durante o período de avaliação das propostas de empreendimento, os 

ORGANIZADORES se reservam o direito de alterar a categoria do aporte selecionada pelo 

participante, se entender pela pertinência. 

http://www.mulheresdonossobairro.com.br/
http://www.mulheresdonossobairro.com.br/
http://www.mulheresdonossobairro.com.br/
http://www.mulheresdonossobairro.com.br/
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14.12. Os ORGANIZADORES realizarão o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização de 

todos os atos do presente Projeto, podendo tomar providências cabíveis, a qualquer tempo, 

em caso de constatação de eventuais irregularidades. Poderão ser fornecidos 

atestados/certificados de participação às instituições que forem contempladas com suas 

propostas. Para isto, a instituição ou pessoa física deverá fazer solicitação formal aos 

ORGANIZADORES, através do e-mail contato@mulheresdonossobairro.com.br. 

 

14.13. O descumprimento das obrigações previstas neste Regulamento e/ou eventuais 

irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, 

poderão ensejar a imediata desclassificação da proposta de empreendimento inscrita. 

 

14.14. O participante assume total responsabilidade pela veracidade das informações e 

documentos encaminhados para a 2ª Edição do Projeto Mulheres do Nosso Bairro 

2021, sendo responsável por todo e qualquer ato ou omissão que possa gerar 

responsabilidade de natureza civil e/ou criminal, com expressa exclusão de toda a 

responsabilidade dos ORGANIZADORES, ainda que subsidiária, arcando com todos 

os custos, indenizações e compensações decorrentes de sua responsabilidade. 

 

14.15. É de responsabilidade exclusiva dos participantes ou organizações participantes a 

obtenção de todas as licenças, alvarás e autorizações relacionados a execução das 

atividades propostas. 

 

14.16. Os ORGANIZADORES reservam o direito de alterar as condições inicialmente previstas 

neste Regulamento a qualquer tempo, dando ciência das eventuais alterações no site 

www.mulheresdonossobairro.com.br. 
 

14.17. Esse Regulamento será regido, interpretado e executado de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

14.18. Fica, desde já, eleito o foro da comarca do Estado de São Paulo, com plena concordância 

de todas as Empreendedoras participantes, com exclusão de qualquer outro foro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida a respeito do presente Regulamento ou do 

Desafio a que ele se refere. 

 
 

Florianópolis, 19 de outubro de 2021. 

mailto:contato@mulheresdonossobairro.com.br
http://www.mulheresdonossobairro.com.br/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I – RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MUNICÍPIO ESTADO 

Manaus AM 

Ourolândia BA 

Sento Se BA 

Umburanas BA 

Trairi CE 

Cavalcante GO 

Colinas do Sul GO 

Minaçú GO 

Carolina MA 

Estreito MA 

Indianópolis MG 

Nova Ponte MG 

Sacramento MG 

Uberaba MG 

Uberlândia MG 

Sonora MS 

Itiquira MT 

Floresta do araguaia PA 

Anapú PA 

Paraubebas PA 

Pacajá PA 

Novo Repartimento PA 

Itupiranga PA 

Marabá PA 

Eldorado dos carajás PA 

Curionópolis PA 

Rio Maria PA 

Sapucaia PA 

Xinguara PA 

Candói PR 

Chopinzinho PR 

Espigão Alto PR 

Foz do Jordão PR 



 

 

Laranjeiras do Sul PR 

Mangueirinha PR 

Porto Barreiro PR 

Quedas do Iguaçú PR 

Rio Bonito do Iguaçú PR 

São João PR 

São Jorge D'Oeste PR 

Saudade do Iguaçú PR 

Sulina PR 

Virmond PR 

União da Vitória PR 

Guarapuava PR 

São Mateus do Sul PR 

Ivaí PR 

Campo Largo PR 

Ariranha do Ivaí, PR 

Balsa Nova PR 

Cândido Abreu PR 

Carambeí PR 

Castro PR 

Cruz Machado PR 

Imbituva PR 

Ipiranga PR 

Irati PR 

Manoel Ribas PR 

Palmeira PR 

Paula Freitas PR 

Paulo Frontin PR 

Pinhão PR 

Pitanga PR 

Ponta Grossa PR 

Porto Amazonas PR 

Prudentópolis PR 

Reserva PR 



 

 

São José do Triunfo PR 

Teixeira Soares PR 

Turvo PR 

Assu RN 

Aratiba RS 

Barracão RS 

Campinas do Sul RS 

Candiota RS 

Cruzaltense RS 

Entre Rios do Sul RS 

Esmeralda RS 

Hulha Negra RS 

Jacutinga RS 

Machadinho RS 

Marcelino Ramos RS 

Mariano Moro RS 

Maximiliano de Almeida RS 

Pinhal da Serra RS 

Pontão RS 

Quatro Irmãos RS 

Ronda Alta RS 

Severiano de Almeida RS 

Três Palmeiras RS 

Trindade do Sul RS 

Alto Bela Vista SC 

Anita Garibaldi SC 

Arabutã SC 

Biguaçu SC 

Campos Novos SC 

Capinzal SC 

Capivari de Baixo SC 

Celso Ramos SC 

Concórdia SC 

Florianópolis SC 



 

 

Ipira SC 

Itá SC 

Joinville SC 

Lages SC 

Laguna SC 

Palhoça SC 

Peritiba SC 

Pescaria Brava SC 

Piratuba SC 

São José SC 

Santo Amaro da Imperatriz SC 

Tubarão SC 

Zortea SC 

Pedregulho SP 

Pirassununga SP 

Pitangueiras SP 

Porto Ferreira SP 

Rifaina SP 

Santa Cruz das Palmeiras SP 

São Paulo SP 

Rio Claro SP 

Babaçulandia TO 

Barra de Ouro TO 

Darcinópolis TO 

Filadélfia TO 

Goiatins TO 

Itapiratins TO 

Palmeirante TO 

Palmeiras do Tocantins TO 

Palmeirópolis TO 

Paranã TO 

São Salvador do Tocantins TO 

Guaraí TO 

Araguaína TO 



 

 

Arapoema TO 

Bernardo Sayão TO 

Colmeia TO 

Tabocão TO 

Miranorte TO 

Miracema do Tocantins TO 

Pau D’arco TO 

Pequizeiro TO 

Presidente Kennedy TO 

Rio dos Bois TO 

Itaporã do Tocantins TO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II – CÓDIGO DE ÉTICA 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO 

NANOEMPREENDIMENTOS 
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FICHA DE INSCRIÇÃO - NANOEMPREENDIMENTOS 

 

Os participantes (“Participante(s)”) interessados em participar a 2ª Edição do Projeto de 

Responsabilidade Social “Mulheres do Nosso Bairro” (“Projeto”) deverão preencher esta Ficha 

de      Inscrição,      a      qual      está      atrelada      ao       Regulamento       disponível       no link 

(“Regulamento”) e cujas definições se aplicam neste instrumento, no período de 

de de até de de . 

 

A partir dessa Ficha de Inscrição, os Participantes serão avaliados e selecionados para fazer parte 

do Projeto com as organizações MULTIPLICADORAS eleitas nos termos do Regulamento. A 

seleção será feita exclusivamente por um comitê que contará com participação de integrantes das 

organizações MULTIPLICADORAS sendo a decisão soberana e não estando aberta para 

recursos e/ou argumentações. 

 
Os Participantes selecionados receberão acesso a metodologia do INSTITUTO CONSULADO 

DA MULHER sobre temas de empreendedorismo e gestão de negócios e a cada semana terão 

atividades para entrega, as quais contribuirão para seu processo de formação. 

 
Os Participantes têm ciência que ocorrerá a coleta e o tratamento dos dados pessoais informados 

por este formulário para a organização MULTIPLICADORA, controladora dos dados. Para o 

exclusivo fim da condução e análise dos dados atrelados ao projeto de assessoramento, a 

organização MULTIPLICADORA, compartilhará estes dados com o INSTITUTO 

CONSULADO DA MULHER, um projeto social apoiado pela Consul, marca registrada da 

Whirlpool S.A, doravante operadora dos dados e com a ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. 

 
Ainda assim, preocupados com a privacidade e proteção de dados pessoais dos participantes, a 

instituição MULTIPLICADORA incluirá um campo no formulário para que o participante possa 

consentir expressamente com a coleta das informações, uma vez que haverá a coleta de dados 

pessoais sensíveis. 

 
Esses dados serão armazenados pela organização MULTIPLICADORA em servidores da 

instituição e serão mantidos pelo período do assessoramento e por até 5 (cinco) anos após o 

término do Projeto. Do mesmo modo, o INSTITUTO CONSULADO DA MULHER garante 

o descarte seguro dos dados ao fim do mesmo período. 
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*Obrigatório 

1. Eu afirmo que empreendo há pelo menos 3 (três) meses. * 

Marcar apenas uma alternativa. 

◯ Sim 

◯ Não 

 

2. Tenho acesso ao Whatsapp. * 

Marcar apenas uma alternativa. 

◯ Sim 

◯ Não 
 

 
 

 

 

DADOS PESSOAIS 

 

3. Nome completo: * 
 
 

 

4. Número de telefone com Whatsapp * Exemplo 11 999999999 
 
 

 

5. Data de Nascimento: * Exemplo: 7 de janeiro de 2019 
 
 

 

6. Documentos 

 

6.1 CPF: * 
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6.2 RG* 
 
 

 

7. Escolaridade: * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 

◯ Não Alfabetizada 

◯ Ensino Fundamental 

◯ Ensino Médio 

◯ Ensino Superior 

 

8. Situação da Escolaridade: * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 

◯ Completo 

◯ Incompleto 

◯ Em andamento 

 

9. Considerando as categorias do IBGE, como você se autodeclara? * 

 

Caso você tenha consentido em nos informar esse dado, saiba que ele será utilizado somente para 

a execução do Projeto. Além disso, você pode revogar seu consentimento em relação ao uso desse 

dado a qualquer momento, enviando um e-mail para os canais indicados no tópico 17. 

Marcar apenas uma alternativa. 

 

◯ Negra 

◯ Parda 

◯ Branca 

◯ Amarela 

◯ Indígena 

◯ Não desejo declarar 
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10. Endereço * 
 
 

 

11. Cidade * 
 
 

 

12. Estado * 
 
 

 

13. Qual a renda mensal da sua família? * 
 
 

 

14. Quantas pessoas são sustentadas por essa renda, incluindo você? * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 

◯0  ◯1 ◯2 ◯3 ◯4 ◯5 ◯6  ◯7 ◯8 ◯9 ◯10 ou  + 
 

 
 

 

 

SOBRE O SEU TRABALHO 

 

14. Onde você trabalha? * 

Marcar apenas uma alternativa. 

 

◯ Em sua casa 

◯ No espaço próprio para o seu negócio 

◯ Outro: 

R$ 
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15. Quanto você tira por mês com o seu negócio? * 
 
 

 

16. Por que você tem interesse em participar do projeto? * 
 
 

 

17. Os dados que você fornece através deste formulário serão armazenados e tratados pela 

organização MULTIPLICADORA, para a finalidade exclusiva de condução do Projeto descrito 

no Regulamento, análise dos resultados e cumprimento de obrigações legais ou regulatórias. Em 

caso de dúvidas ou caso queira exercer algum direito relativo ao uso de seus dados, entre em contato 

com o e-mail * 

Para saber mais sobre como tratamos os seus dados, acesse nossa Política de Privacidade disponível 

em: 

 
☐ Ciente 

R$ 


