EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – 104 Challenge Hospital da Baleia
1.
INTRODUÇÃO
O CentroeQuatro e o Hospital da Baleia tornam público o presente chamamento e convida os
interessados a fazerem sua inscrição para participação no 104 Challenge Hospital da Baleia,
um evento em formato hackathon, com a proposição de um desafio para aumentar a
captação de recursos pelo Hospital da Baleia, nos termos aqui estabelecidos.
2.
OBJETIVO
2.1.
O presente chamamento tem por objetivo selecionar, dentre os inscritos,
empreendedores, nacionais ou estrangeiros, que queiram propor soluções para o desafio, e
eventualmente, desenvolvê-las como um produto para o Hospital da Baleia, mediante
contrapartida financeira oferecida pelo Hospital.
2.2.

104 Challenge Hospital da Baleia tem como objetivos:

a) Aproximar a comunidade empreendedora e startups do Hospital da Baleia aproveitando
o poder de comunidade para ajudar o Hospital a superar o desafio de aumentar a sua
arrecadação de doações permitindo que o Hospital continue a prestar um bom serviço à
sociedade;
b) Selecionar, ao final do evento, uma solução, tal como, mas não se restringindo a,
produto, plataforma, campanha, com potencial para aumentar em 50% (cinquenta por
cento) a captação de recursos financeiros pelo hospital. Por mês o Hospital arrecada, por
diversos meios, cerca de R$ 1.000.000 (um milhão de reais), portanto a meta é elevar a
arrecadação para R$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil reais) mensais.
2.3.

Para os fins do presente chamamento, serão observadas as seguintes definições:

Hackathon: maratona com o objetivo de propor, planejar e avaliar tecnologias inovadoras a
partir de um desafio específico lançado pelo Hospital;
a) Participante: empreendedores, estudantes, criativos, profissionais e comunidade no
geral que estejam envolvidos e engajados com inovação em diversas áreas, selecionados
para participação no evento, seja nas modalidades individual ou equipe;
b) Inscrição individual: modalidade de inscrição restrita à participação de uma pessoa
física;
c) Inscrição de Equipe: modalidade de inscrição de pessoa jurídica e/ou pessoa física, em
grupos formados por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) participantes;
d) Execução: período subsequente ao Hackathon, será firmado contrato comercial entre a
proposição vencedora e o Hospital da Baleia para desenvolvimento da solução;
e) Comitê técnico: grupo formado por representantes do CentoeQuatro, Hospital da
Baleia, patrocinadores, mentores selecionados no ecossistema empreendedor.
3.

PARTICIPANTES ELEGÍVEIS

3.1.
São considerados elegíveis ao presente chamamento aqueles que satisfaçam os
seguintes requisitos:
a) Ter idade mínima de dezoito anos;
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro em condição de permanecer no
Brasil por, no mínimo, o período de participação no programa.

3.2.
Os inscritos deverão apresentar potencial para contribuir com o desenvolvimento de
solução que atenda à demanda da proposição do programa 104 Challenge Hospital da
Baleia, e, caso selecionados, participar presencialmente das etapas do programa hackathon
e em alguns encontros presenciais na fase de desenvolvimento da solução na cidade de
Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, caso a proposta seja a escolhida.
3.3.
Ao se inscreverem, os inscritos declaram, automaticamente, que têm conhecimento
e estão de acordo com todas as regras e condições estabelecidas neste edital e assumem o
compromisso de manter, durante o programa, todos os requisitos estabelecidos neste
chamamento.
3.4.
As soluções propostas pelos participantes
desenvolvimento no prazo de 90 (noventa) dias.
4.

deverão

ser

passíveis

de

INSCRIÇÃO

4.1. Os interessados, pessoas físicas e/ou jurídicas, deverão se inscrever,
obrigatoriamente, por meio de formulário eletrônico de inscrição disponível no endereço
http://challengebaleia.centoequatro.org/ a partir das 18h00 (dezoito horas), horário de
Brasília, do dia 17 de outubro de 2017 até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove
minutos), horário de Brasília, do dia 30 de outubro de 2017.
4.2.
As inscrições obedecerão às seguintes limitações:
a) Não serão aceitas inscrições por qualquer outro meio, tampouco fora do prazo
estipulado no item 4.1;
b) As equipes inscritas poderão ter até 06 (seis) pessoas físicas para representá-la ao
longo do programa. Devido à limitação de participantes no hackathon (80 pessoas), os
organizadores reservam-se ao direito de limitar o número de participantes por equipe que
poderão comparecer ao evento;
c) A pessoa física ou equipe somente poderá realizar uma única inscrição;
d) No caso da inscrição por equipe, todos os integrantes devem se inscrever
individualmente pela plataforma informando o nome da equipe.
e) Não será permitido que qualquer inscrito seja integrante do Comitê Julgador;
f) Fica vedada a inscrição e participação no 104Challenge Hospital da Baleia de
funcionário do CentoeQuatro, Hospital da Baleia ou de entidade parceira na execução da
ação, bem como a seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta.
4.3.
O preenchimento correto do formulário eletrônico de inscrição, sob pena de
desclassificação, é de inteira responsabilidade do participante.
4.4.
O inscrito receberá, por correspondência eletrônica, um comprovante da sua
inscrição.
4.4.1. A inscrição, por si só, não implica na automática participação no programa, o que
se dará mediante seleção conforme Seção 6 deste documento.
4.5.
Com a confirmação de inscrição, não serão admitidas quaisquer alterações nos
inscritos, como inclusão, troca ou exclusão de participantes, sob pena de desclassificação
no 104 Challenge Hospital da Baleia.
4.6.
Pedidos de esclarecimentos e dúvidas deverão ser encaminhadas, até 02 (dois)
dias úteis anteriores à data de encerramento do recebimento das inscrições para o e-

mail:104challenge@centoequatro.org
5.
DOS INSCRITOS
Cada inscrito deverá apresentar na inscrição, por meio do formulário eletrônico, as
seguintes informações:
5.1.
Dados pessoais e de contato;
5.2.
Qualificação acadêmica, técnica e histórico profissional;
5.3.
Participação em outros eventos da mesma natureza, nacionais ou internacionais,
se houver;
5.4.
Descrição da proposição de solução que responda ao desafio apresentado.
6.
SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
6.1.
A seleção dos participantes apresentados, em atendimento a este Chamamento,
será realizada por meio da avaliação dos inscritos de acordo com critérios estabelecidos
pelo Comitê Julgador.
6.2.

Serão selecionados até 80 (oitenta) participantes para o hackathon.

6.3.
O processo de seleção dos inscritos será feito por um Comitê composto por
membros do CentoeQuatro, Hospital da Baleia e ecossistema, todos com perfil e
experiência comprovadas e capazes de julgamento.
6.4.
Os membros do Comitê farão a seleção dos participantes, com autonomia de
avaliação e conforme seus indicativos e referências, levando em consideração:
i. Ideia apresentada (adequação a proposta, caráter inovador, capacidade de execução,
etc);
ii. Histórico da equipe ou pessoal;
iii. Capacidade técnica comprovada;
iv. Familiaridade com as novas tecnologias;
v. Outros dados e informações prestados nos formulários.
6.4.1. O Comitê terá a prerrogativa de estabelecer os critérios e meios que entender
adequados para seleção dos inscritos de forma a assegurar o atingimento dos
propósitos do evento, não cabendo recurso e questionamentos quanto a esta
seleção.
6.5.
As ideias apresentadas devem, necessariamente, possuir caráter inovador. Não
serão aceitas propostas de ações já realizadas pelo hospital para arrecadação de
recursos, dentre as quais:









Parcerias com concessionárias de água e luz;
Cashback;
Troco solidário em caixas de empresas (exclui-se aqui o uso de cartões de débito e
crédito);
Parceria com empresa de transporte público;
Financiamento coletivo (crowdfunding)
Doação via boleto
Doação direta de pessoa física e jurídica
Parceria com eventos (arrecadação de alimentos e participação na bilheteria)

6.6.
O Comitê poderá usar de entrevistas diretas com os participantes para maior
aprofundamento no conhecimento dos participantes e da capacidade de execução da
ideia.
6.7.
Durante o período de inscrição a equipe do 104 Challenge irá auxiliar os
participantes no aprimoramento das ideias de forma virtual.
6.8.
As ideias submetidas durante essa fase são de posse do proponente e a
organização se compromete a manter o sigilo das mesmas. As ideias podem ser
modificadas durante o processo de validação e mentoria do Hackathon.
6.9.
O resultado da seleção dos participantes será publicado na página do BMG
Challenge, no endereço http://challengebaleia.centoequatro.org/ a partir do dia 08 de
novembro de 2017.
6.9.1. Os selecionados receberão e-mail e deverão confirmar sua participação no
evento em até 48 (quarenta e oito) horas. Após esse prazo, na ausência da
confirmação, o convite será passado para outro inscrito.
6.9.2. O resultado será acompanhado de avaliação e nota da ideia proposta pelo
indivíduo ou equipe, bem como justifica no caso da não seleção.
7.

DA PREMIAÇÃO

7.1.
A equipe ou indivíduo melhor avaliada pelo comitê julgador do Hackathon será
agraciada com a premiação de R$ 10 mil (dez mil reais);
7.2.
A equipe ou indivíduo avaliada em Segundo lugar pelo comitê julgador do Hackathon
será agraciada com a premiação de R$ 5 mil (cinco mil reais);
7.3.
A equipe ou indivíduo avaliada como destaque pelo comitê julgador do Hackathon
será agraciada com a premiação de R$ 3 mil (três mil reais);
7.4.
A equipe mais bem avaliada poderá firmar contrato com o Hospital da Baleia para
desenvolver a solução apresentada no Hackhaton. O desenvolvimento da solução ficará a
critério do Hospital da Baleia. Após firmada a parceria o indivíduo ou equipe terão um prazo
de até 90 dias para desenvolver a plataforma. A proposta vencedora receberá, a título de
contrapartida financeira, uma participação na arrecadação gerada pela plataforma limitada a
R$ 100.000,00 (cem mil reais), em cotas mensais de 10% da receita bruta gerada.

8.
CANCELAMENTO DO CHAMAMENTO
8.1.
A qualquer tempo, o presente Chamamento poderá ser cancelado, no todo ou em
parte, seja por decisão unilateral dos organizadores do 104 Challenge, seja por motivo de
interesse público ou exigência legal, em decisão a ser publicada, sem que isso implique
direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.
8.2.
O cancelamento será publicado para conhecimento dos participantes nos sites de
vinculação do Chamamento e por e-mail enviado aos selecionados.
9.
9.1.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A qualquer tempo, os

organizadores

do

programa

poderão

suspender

temporariamente, alterar data, local de realização, cancelar em caráter total, parcial ou
definitivo, seja por motivo de interesse público, motivo de forma maior ou exigência legal,
em decisão a ser publicada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de
qualquer natureza.
9.2.
Aos organizadores reserva-se exclusivamente o direito de resolver os casos omissos
e as situações não previstas neste Edital.
9.3.
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da realização do 104 Challenge
Hospital da Baleia, o foro competente é o da Comarca de Belo Horizonte, com a exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2017.

ANEXO I - TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA
1.

DO PROGRAMA
1.1.

Hackathon:
Evento com duração de 13 (treze) horas a ser realizado no dia 18 de novembro
de 2017, sábado, de 8h30 às 21h30.
Na abertura, a organização do Hackathon e a equipe do Hospital da Baleia irão
fazer uma abertura e boas-vindas ao evento.
Ao longo do dia, estão previstas palestras e mentorias práticas de profissionais
experientes na área que darão suporte às equipes para desenvolvimento das
ideias.
Ao final do dia, aproximadamente às 18h00, o comitê solicitará às equipes a
apresentação das proposições para, ao final, selecionar a equipe que apresentar
a melhor solução para o desafio do hospital.
Saliente-se que o Hackathon, por ser um evento aberto, realizado em local
público, em formato de brainstorming, não pode garantir sigilo dos assuntos e
ideias tratadas durante o evento. Desta forma, os participantes devem agir tendo
entendimento dessa situação.
O evento será realizado no Café CentoeQuatro, localizado na Praça Rui
Barbosa, nº 104, Bairro Centro, CEP: 30.160-000, Belo Horizonte/MG. Será
oferecido café da manhã, almoço, coffee break a tarde e encerramento.

1.2.

Execução:
Uma vez firmado contrato entre a proposição selecionada e o Hospital da Baleia,
dar-se-á a execução dos serviços. Essa fase terá duração máxima de 90
(noventa) dias.
Durante esta fase serão realizadas ações de acompanhamento e de
aconselhamento técnico, gerencial e estratégico, para assegurar o cumprimento
das metas para desenvolvimento da proposta selecionada.
Pela execução da proposição e sucesso no alcance da meta proposta, o
participante ou equipe receberá do Hospital da Baleia, a título de contrapartida
financeira, o valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem pagos em até
um ano.
As reuniões de acompanhamento de execução serão, prioritariamente,
realizados no Hospital da Baleia ou no CentoeQuatro ou em outro local a critério
dos organizadores. Os participantes serão informados previamente por meio de
correspondência eletrônica.

2. CRONOGRAMA
As atividades principais do 104 Challenge Hospital da Baleia obedecerão ao seguinte
cronograma:
Período

Atividade

17/10 a 30/10/2017 Inscrições para participação no Hackathon e suporte on-line na
concepção das ideias pelos interessados
31/10/2017 a
07/11/2017
08/11/2017

Divulgação do resultado dos participantes selecionados
para o Hackathon

18/11/2017

Realização do Hackathon –104 Challenge Hospital da Baleia

20/11/2017

3.

Seleção pelo comitê de seleção das melhores ideias e escolha
os participantes para o Hackathon

Inicio da execução

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1.
Os participantes comprometem-se, no ato de sua inscrição, a:
a) Comportar-se dentro dos melhores padrões de conduta, cooperação, moral e ética,
respeitando todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, além das
determinações legais aplicáveis.
b) Apresentar soluções livres e desembaraçadas que não envolvam em proteção
intelectual, sigilo de dados e informações, segredos comerciais.
c) No caso de sagrar-se vencedora da fase de Imersão, a formalizar, caso não possua,
pessoa jurídica para firmar contrato de execução com o Hospital da Baleia, no prazo
de 20 (vinte) dias.
3.2.
Os organizadores do 104 Challenge Hospital da Baleia comprometem-se a:
a) Comunicar toda e qualquer alteração nos cronogramas e formatos ou qualquer outra
alteração que impacte na participação dos inscritos;
b) Agir dentro dos melhores padrões de ética e com isenção;
c) Fornecer os apoios descritos neste termo de acordo com cada fase do programa,
dentro dos melhores padrões de mercado.

4.

SUSPENSÃO E TÉRMINO DA PARTICIPAÇÃO E DOPROGRAMA
4.1.
O Hospital da Baleia ou a entidade por ela designada poderá suspender ou
desclassificar participantes que não cumprirem com todos os termos previstos no
Edital, em especial os mencionados no item 3.1 acima.
4.2.

O Hospital da Baleia ou corpo técnico do programa poderá solicitar o término
antecipado da fase de imersão ou da execução nos seguintes casos, não
cabendo reclamatória dos participantes:
a) Inviabilidade da execução do projeto;
b) Impossibilidade de se alcançar os resultados esperados;
c) Não atendimento dos requisitos mínimos de participação;
d) Incapacidade de providenciar os recursos necessários à execução dos
serviços;
e) Superveniência de lei, ato ou fato que torne a execução do projeto
material ou juridicamente inexequível ou impraticável.

