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PROPOSTA 
 

DATA:   
 

 

1. DADOS CADASTRAIS  
1.1. PROJETO 
Título:  

 
Período de realização:  Local de desenvolvimento do trabalho/ município/UF:  

  
Valor Total do Projeto:  

R$  
Recursos da FUNDAÇÃO:  Recursos do Proponente : Recursos de Terceiros:  

R$  R$  R$  

1.2. PROPONENTE 
Nome da Entidade:  CNPJ:  

  
Endereço (rua, número, bairro):  

 
Cidade:     UF:    CEP:      
   
Forma Jurídica  (vide cartão 
cnpj:  

DDD/Telefone:  DDD/Fax:  E-mail : 

    

Nome do Representante legal:  Cargo:  Vigência do mandato:  

   
CPF: Nº RG/Órgão emissor/UF : Estado Civil : Profissão:  

    
DDD/Telefone:  DDD/Fax:  

  
Responsável pelo Acompanhamento do Projeto : Cargo:  CPF 

   
DDD/Telefone:  DDD/Celular:  DDD/Fax:  E-mail : 

    

1.3. AGÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 
Nome/UF:  Prefixo:  CNPJ:  

   
Nome do Gerente:  

 
Estado Civil:  CPF: Número RG/Órgão emissor/UF:  

   
Funcionário  responsável pelo 
Projeto: 

DDD/Telefone:  DDD/Fax:  E-mail:  
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2. INTRODUÇÃO  

 
A presente iniciativa visa apoiar a organização logística da Rede XXXXXXXXXXXXX a partir do incremento da capacidade de coleta da 
sua sede operacional e de suas organizações de catadores associadas, mediante a dotação de XXXXX caminhões (baú, caçamba ou 
outros – especificar). 
 
Relacionamos abaixo os empreendimentos (associações, cooperativas, etc.) interligados à Rede:  

 

Nome do empreendimento Município de localização Bairro ou região de atuação Quantidade de 
Cooperados 

    
    
    
    
    
    
    

 
    

 
 

3. APRESENTAÇÃO DA PROPONENTE   

Tecer comentários sobre a instituição proponente, tais como: finalidade, local de funcionamento, tempo de atividade, número de beneficiários já atendidos direta e indiretamente pelos projetos executados 
e outras informações julgadas apropriadas. Quando se tratar de uma rede formal, informar no quadro principal os dados referentes à rede, considerando como número de cooperados a soma da 
quantidade de associados de todas as organizações integrantes da mesma. Adotar o mesmo critério para os campos referentes ao volume produzido e faturamento observado. 

 

A Cooperativa XXXXXXXXXXXXX foi fundada no ano de XXXXX, localiza-se no município XXXXXXXXXXXXX e conta, atualmente, 
com XXX cooperados (informar a quantidade de associados ou cooperados). 
 
De acordo com o estatuto social, o objetivo da Cooperativa é XXXXXXXXXXXXX (descrever conforme o estatuto da Rede ou 
cooperativa). 
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Apresentamos a seguir, breve quadro resumo com informações da Proponente:  
 

Cooperativa XXXXXXXXXXXXXXX (informar o nome) Quantidade de cooperados: 
Nome do dirigente: Telefone: (    ) 
Município ou região de atuação  
Forma de atuação (coleta, triagem, processamento, comercialização)  
Faturamento anual bruto: R$ Renda média mensal dos cooperados: R$ 
Produção atual (material processado e vendido) em 
toneladas/mês) 

Sim Não Quantidade Produção esperada após a aquisição do(s) caminhão(ões). Material 
processado e vendido (em toneladas/mês) 

Papelão     
Vidro     
Plásticos     
Metais     
Outros     
Conta com assessoria técnica     
Infraestrutura e equipamentos disponíveis Sim Não Quantidade Descrever e informar tamanho ou capacidade 
Sede própria     
Galpão próprio     
Prensas     
Caminhões     
Carrinhos para transporte     
Outros     
     
     
Finalidade do(s) caminhão(ões) Coleta (   ) Comercialização (   )  Ambos (   ) 
Custo médio anual de manutenção do caminhão (projetado) R$ 
Faturamento anual bruto da cooperativa (projetado) R$ 
Renda mensal dos cooperados (projetada) R$ 

 
Quanto aos aspectos operacionais, a REDE XXXXXXXXXXXXX abrange (informar se é formalmente ou informalmente) as seguintes 
organizações:  
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Cooperativa XXXXXXXXXXXXXXX (informar o nome) Quantidade de cooperados: 
Nome do dirigente: Telefone: (    ) 
Município ou região de atuação  
Forma de atuação (coleta, triagem, processamento, comercialização)  
Faturamento anual bruto: R$ Renda média mensal dos cooperados: R$ 
Produção atual (material processado e vendido) em 
toneladas/mês) 

Sim Não Quantidade Produção esperada após a aquisição do(s) caminhão(ões). Material 
processado e vendido (em toneladas/mês) 

Papelão     
Vidro     
Plásticos     
Metais     
Outros     
Conta com assessoria técnica     
Infraestrutura e equipamentos disponíveis Sim Não Quantidade Descrever e informar tamanho ou capacidade 
Sede própria     
Galpão próprio     
Prensas     
Caminhões     
Carrinhos para transporte     
Outros     
     
     
Finalidade do(s) caminhão(ões) Coleta (   ) Comercialização (   )  Ambos (   ) 
Custo médio anual de manutenção do caminhão (projetado) R$ 
Faturamento anual bruto da cooperativa (projetado) R$ 
Renda mensal dos cooperados (projetada) R$ 
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Cooperativa XXXXXXXXXXXXXXX (informar o nome) Quantidade de cooperados: 
Nome do dirigente: Telefone: (    ) 
Município ou região de atuação  
Forma de atuação (coleta, triagem, processamento, comercialização)  
Faturamento anual bruto: R$ Renda média mensal dos cooperados: R$ 
Produção atual (material processado e vendido) em 
toneladas/mês) 

Sim Não Quantidade Produção esperada após a aquisição do(s) caminhão(ões). Material 
processado e vendido (em toneladas/mês) 

Papelão     
Vidro     
Plásticos     
Metais     
Outros     
Conta com assessoria técnica     
Infraestrutura e equipamentos disponíveis Sim Não Quantidade Descrever e informar tamanho ou capacidade 
Sede própria     
Galpão próprio     
Prensas     
Caminhões     
Carrinhos para transporte     
Outros     
     
     
Finalidade do(s) caminhão(ões) Coleta (   ) Comercialização (   )  Ambos (   ) 
Custo médio anual de manutenção do caminhão (projetado) R$ 
Faturamento anual bruto da cooperativa (projetado) R$ 
Renda mensal dos cooperados (projetada) R$ 
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4. JUSTIFICATIVA  
A justificativa é a resposta do porquê da realização do projeto e a razão pela qual se acredita que é importante apoiá-lo. Abordar as origens dos problemas e suas consequências, as alternativas para 
solucioná-las (medidas práticas) e o resultado que se pretende atingir com a implantação do projeto. Informar sobre a existência de outros parceiros na execução do projeto. 

 
O volume atual de produção da REDE é de aproximadamente XXXX toneladas / mês, resultando num faturamento anual de R$ XXXXXXX , o que 
tem proporcionado aos cooperados renda média mensal de R$ XXXXXX, excluídas as despesas de manutenção e administração. 

No entanto, é sabido que o crescimento econômico verificado no Brasil nos últimos anos tem aumentado significativamente o potencial de 
consumo das famílias de todos os segmentos sociais, o que se traduz em maior produção de resíduos e gera demanda ao segmento dos 
catadores que necessitam, por consequente, de melhor estruturação do processo produtivo de modo a serem capazes de absorver a demanda. 

Atualmente, identificamos no processo produtivo as seguintes dificuldades: 

1 – (informar em sequência os pontos críticos do processo produtivo) 

2 –  

O aumento da capacidade produtiva de (informar se será de coleta e/ou comercialização) da cooperativa XXXXXXXXXXXXX e de suas associadas 
será decisivo para manutenção e incremento de postos de trabalho, faturamento, renda per capita e fortalecimento da mesma.  
 
A presente proposta se complementará com projeto subsequente, no âmbito do Convênio MTE/SENAES/FBB de formação e assessoramento em 
logística que consistirá em: 
 

a)  capacitação em logística  - 80h (para 03 dirigentes por empreendimento integrante da Rede); 
b)  capacitação em noções de logística  - 20 horas (para todos os associados). 

 
Também visando construir e consolidar as condições de sustentabilidade, a Cooperativa XXXXXXXXXXXXX compromete-se a receber o 
assessoramento técnico em logística da rede, e participar dos seminários estaduais e nacionais do projeto visando à troca de experiências.   
 

A capacitação dos dirigentes em logística habilitará a Cooperativa XXXXXXXXXXXXX (informar o nome da proponente) a fazer bom uso dos 
caminhões, melhorando os processos produtivos da Rede. 
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5. OBJETIVO GERAL  
Definir claramente o objetivo geral do projeto, ou seja, aquilo que se pretende alcançar.  

Aumentar a capacidade de produtiva da REDE XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com incremento de faturamento, renda e inclusão de novos postos de 
trabalho. 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
 

6. PÚBLICO-ALVO 
Descrever os aspectos sociais, econômicos, culturais etc., do público-alvo participante. Especificar se o público pertence aos segmentos: mulheres, crianças, adolescentes, quilombolas, assentados, 
catadores, indígenas. etc. 

 
Catadores e catadoras de materiais recicláveis. 
 

6.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 
Participantes diretos: ______ catadores. 

Participantes indiretos: _____ familiares. 
 
 
 
 

7. METAS  

Meta é a quantificação do objetivo. Estabeleça as metas a serem alcançadas pelo projeto e, para cada uma destas metas, um ou mais resultados esperados. Atentar para que tanto 
as metas, quanto os resultados, estejam de acordo com o objetivo geral proposto e com a justificativa apresentada pelo projeto. Por exemplo: se o objetivo do projeto for "aumentar 
a renda das famílias", a meta seria "aumentar a renda familiar em xx% ou em R$ xx até o mês xx. 
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NR META(S) RESULTADO(S) ESPERADO(S) 

1. Aumentar em ____ % o volume de resíduos processados 

Ampliação do volume de resíduos coletados e/ou transportados pela 
Cooperativa 

2. Elevar o faturamento bruto da Cooperativa em ____ % 

3. Gerar ____ postos de trabalho 

 
 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO  

24 meses contados a partir da assinatura do convênio. 
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9. PLANO DE TRABALHO   
Para atingir cada uma das metas descritas no item 7, a proponente deverá informar, na sequência, uma ou mais ações propostas, quem fará a execução, o valor destinado no orçamento para a execução 
destas ações e o prazo de execução das mesmas. Se necessário, acrescentar as observações pertinentes. 

METAS AÇÕES RESPONSÁVEL ORÇAMENTO (R$) PRAZO OBSERVAÇÕES 

1.      

      

2.      

      

3.      

      

4.      

      

      

      

      

      

      

      

VALOR TOTAL ORÇADO  R$   
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10. DECLARAÇÕES  

 Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Fundação Banco do Brasil que: 
 

a) Para efeitos e sob as penas da lei, em especial o contido no artigo 299 do Código Penal, que inexiste qualquer débito em mora ou 
qualquer situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Direta ou 
Indireta, em nome do proponente, que impeça a transferência de recursos oriundos da Fundação Banco do Brasil para o projeto 
apresentado; 

b) não contamos com outras fontes de recursos para as mesmas despesas custeadas pela Fundação Banco do Brasil, Petrobras e BNDES 
neste projeto; 

c) Inexistem, no corpo diretivo da Proponente, integrantes do conselho curador, da diretoria executiva ou do conselho fiscal da Fundação 
Banco do Brasil, em caráter efetivo ou suplente; 

d) Inexistem, no corpo diretivo da Proponente, de representantes do Banco do Brasil; 

e) esta instituição não pratica ou aceita a exploração de trabalho escravo/degradante, a exploração sexual de menores ou a exploração de 
mão-de-obra infantil; 

f) assumimos o compromisso de participar, nos prazos definidos pelos parceiros, das seguintes atividades, que serão coordenadas e 
custeadas pela Fundação Banco do Brasil, sem custos para a Proponente: capacitação; assessoria técnica; e seminários, curso de 
habilitação de motorista, este se necessário. 

 
 Nestes termos, pede deferimento, 
 
 Local (UF), Data: ____ / ____ / ____ 

 
________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal pela proponente (Nome e cargo) 
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PAPEL TIMBRADO / IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARCERIA COM CONDOMÍNIOS 

RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, ESCOLAS, AUTARQUIAS, ÓRGÃ OS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GRANDES GERADORES E ASSOCIAÇ ÕES 

COMUNITÁRIAS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos para fins de prova junto a Fundação Banco do Brasil – FBB e em atendimento 

ao Edital de Chamamento Público nº 001/2012 – FBB/PETROBRAS/BNDES/MTE-

SENAES, no que tange à Parceria com ________________________, que a 

Cooperativa __________________________________________, com sede 

__________________________________________________, é parceira do(a)  

___________________________________________, CNPJ____________, por meio da 

coleta seletiva de materiais recicláveis. 

 

______________, _____ de __________de 2012. 

 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________________ 

Síndico do Condomínio ou Representante Máximo da Instituição 
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PAPEL TIMBRADO / IDENTIFICAÇÃO DA REDE OU FÓRUM 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REDES 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos para fins de prova junto a Fundação Banco do Brasil – FBB e em 

atendimento ao Edital de Chamamento Público nº 001/2012 – 

FBB/PETROBRAS/BNDES/MTE-SENAES, no que tange à participação em redes 

voltadas à coleta seletiva ou reciclagem, que a Cooperativa 

_______________________________________________, com sede 

_________________________________________________ participa da rede 

________________________________________________________________________, 

desde_______________ conforme registrado em ata de assembleia do empreendimento 

realizada em _______________.. 

 

______________, _____ de __________de 2012. 

 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________ 

Representante Máximo da Rede 

 


