
REGULAMENTO

Desafio Engeform // Landing Page Desafios Abertos - Chamada Pública

1. Objetivo

O Programa consiste na seleção de Participantes que apresentem as melhores soluções

tecnológicas aos desafios apresentados pelo(s) Organizador(es), nos termos da Cláusula 4

deste documento.

2. Organizadores

Este Processo Seletivo será promovido pela Engeform, sediada na Avenida Faria Lima, nº

1931, andar 4, Jardins, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01452 910, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 48.246.920/0001-10, (denominado “Organizador ou Engeform”), tendo como

objetivo exclusivo a seleção de participantes para o Desafio Engeform // Landing Page

Desafios Abertos - Chamada Pública.

3. Assessoria

3.1. A assessoria, durante todo o desenvolvimento do Programa Desafio Engeform // Landing

Page Desafios Abertos - Chamada Pública, será realizada pela empresa GROWTH

PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA (doravante denominada “Distrito”).

3.2. Fica estabelecido que ao Distrito cabe tão somente a função de assessoria ao Programa,

não lhe incumbindo responsabilidades relativas a qualquer perda e/ou dano diretos e indiretos,

lucros cessantes, perda de uma chance, decorrentes:

(i) da seleção final de soluções propostas pelos participantes, função esta que será

exercida a critério exclusivo dos Organizadores;

(ii) da participação no Processo Seletivo;

(iii) quaisquer decisões tomadas pelo Organizador, incluindo, mas não limitando a,

decisões de cancelamento e/ou alterações no/ou relativas ao Processo Seletivo, de

contratação ou não contratação dos participantes;

(iv) possíveis atrasos ou mudanças de datas decorrentes de ações e decisões dos

Organizadores;

(iv) falhas no Site do Programa.

4. Desafios

4.1. Os desafios são divididos em três focos dentre os quais segue a seguinte distribuição:

*A solução apresentada deve obedecer aos parâmetros mínimos de construção para com os
órgãos públicos.



a) Edificações

I. Processos construtivos – Estamos em busca de processos construtivos que agreguem

valor ao Know-how da Engeform Engenharia; 

Desafio 1 - Processos Construtivos*

O objetivo deste desafio é encontrar métodos construtivos que melhorem as operações
da Engeform no canteiro de obras, reduzindo custos e aumentando a produtividade das
construções.

Principais Áreas: Construção Civil, Edificação, Tecnologia

*Será considerado um diferencial soluções que visem solucionar problemáticas na
construção de edifícios hospitalares.

II. Resíduos da construção civil – Procuramos solução para reduzir, reutilizar, reciclar e

fazer a gestão de resíduos da construção civil. 

Desafio 2 - Resíduos de Construção Civil*

O objetivo deste desafio é encontrar soluções que ajudem a Engeform a reduzir,
reutilizar e/ou reciclar e/ou gerir os resíduos da construção civil.

Principais Áreas: Construção Civil & QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e
Saúde)

b) Saneamento

I. Rede de esgoto – alternativas para aumentar a produtividade na construção de

redes de esgotos, tanto por vala à céu aberto, quanto por métodos não

destrutivos. 

Desafio 3 - Redes de esgoto*

O objetivo deste desafio é encontrar alternativas (métodos ou tecnologias) para um
aumento na produtividade da construção de redes de esgotos, tanto por vala a céu
aberto, quanto por métodos não destrutivos.

Principais Áreas: Construção Civil, Saneamento, Redes de Esgoto, Produção.



II. Ramais – Buscamos métodos e/ou equipamentos que aumentem a produtividade

da construção de ramais; 

Desafio 4 - Ramais de esgoto

O objetivo deste desafio é encontrar métodos e equipamentos que aumentem a
produtividade da construção de ramais de esgoto e instalações intradomiciliares.

Principais Áreas: Construção Civil, Saneamento, Produção, Inovação & QSMS

c) Tecnologias Emergentes

I. Materiais alternativos – Estamos em busca de materiais alternativos para uso em

nossas obras, em substituição aos convencionais, que tenham vantagens de custo,

produtividade e sustentabilidade; 

Desafio 5 - Materiais alternativos

Buscamos soluções de materiais alternativos que tenham vantagens de custo e/ou
produtividade e/ou sustentabilidade como principais diferenciais sobre os materiais
convencionais utilizados na Construção Civil hoje.

Principais áreas: Construção Civil, Edificação, Saneamento, Materiais,
Sustentabilidade

II. Compactação de Solo – Estamos em busca de polímeros e/ou tratamento de solo

que otimizem a compactação.

Desafio 6 - Compactação de solo

O objetivo deste desafio é encontrar soluções e tratamentos que otimizem a
compactação de solo no processo construtivo.

Principais Áreas: Construção Civil, Produção

4.2. Eventuais atualizações sobre cada um dos desafios, como, mas não limitadas a
notas técnicas, correções e outras informações que se julguem necessárias para
melhor entendimento serão realizadas exclusivamente pelo site do Programa.



5. Como Participar

Os participantes interessados deverão realizar sua inscrição pelo site

https://materiais.distrito.me/URL_ENGEFORM

6. Período de Inscrição e Seleção

“Data de Início”: 28/09/2021

“Data de Término”: 28/10/2021

“Curadoria”: 29/10/2021 a 11/11/021

“Seleção”: 12/11/2021 a 25/11/2021

7. Critérios de Avaliação

7.1. Serão avaliadas as soluções propostas por cada participante, a maneira que essa solução

interage com outras propostas e se sua implementação é viável, respeitando requisitos

técnicos e específicos de cada desafio, definidos e julgados pelo Organizador, a seu exclusivo

critério.

7.2. Além disso, os participantes devem seguir critérios de maturidade, quais sejam: a. Possuir

negócio com produtos ou serviços lançados e/ou em fase de testes no mercado, com potencial

de desenvolvimento, não sendo admitidos negócios em fase de ideia. Exceto na categoria de

“Tecnologias Emergentes”, na qual admitiremos projetos de pesquisas em andamento.

7.3. Os participantes selecionados serão convidados para um Pitch da solução para a equipe da

Engeform.

7.4. O Programa tem previsão de término em: 25/11/2021.

8. Observações Gerais

8.1. Os participantes deverão se inscrever até a data indicada no item 6 deste documento,

mediante o preenchimento completo do formulário disponibilizado em link a ser acessado no

site: https://materiais.distrito.me/ URL_ENGEFORM

8.2. A participação neste Processo será gratuita e voluntária, não estando condicionada, em

hipótese alguma, à sorte, remuneração de qualquer forma, pagamento de preço, compra de

https://materiais.distrito.me/URL_ENGEFORM


produtos pelos participantes e/ou resposta a pesquisas, e não envolvendo a distribuição

gratuita de prêmios a título de propaganda, desse modo não devendo ser enquadrada em

qualquer modalidade de promoção ou concurso cultural. Ainda, a participação no Processo

Seletivo e o Processo Seletivo em si não criam qualquer promessa e expectativa de

contratação e/ou remuneração aos participantes.

8.3. O Distrito e o Organizador não serão responsáveis por quaisquer prejuízos, diretos ou

indiretos, decorrentes da não observação de datas pelo participante.


