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1. SOBRE O PROGRAMA 
 
1.1 NAVI Deep Tech Challenge é um portal de desafios no qual as empresas 
apresentam desafios ligados às novas tecnologias, as chamadas deep techs, a fim de 
buscar no mercado soluções inovadoras que visem a resolução dos desafios de 
negócios das empresas. 
 
1.2 O programa é separado em duas frentes: empresas e startups. Para empresas 
proponentes em participar do Programa está disponível o formulário Fale Conosco 
no endereço eletrônico do portal NAVI Deep Techs Challenge. Para startups 
interessadas estarão disponíveis os desafios na plataforma com suas respectivas 
informações e formulários para submissão. 
 
 
2. DO CADASTRO 
 
2.1 Conforme o item 1.2 aponta, empresas interessadas que entrarem em contato via 
formulário Fale Conosco serão respondidas pela equipe técnica do Hub NAVI, 
organizadora do Programa. Contatos individuais fora da plataforma serão analisados 
caso a caso. Para fins de cadastro iniciais das empresas serão necessárias 
informações para o Card e para a Página de Desafios, caso não possua uma página 
própria. Em relação ao Card na página inicial do Programa serão necessárias: 
Imagem 220px x 130px; Nome Fantasia Completo; Breve Descrição da Empresa ou 
Instituição; caso possua página própria de desafios, disponibilizar link para botão de 
acesso. Para a página de desafios no portal Deep Techs Challenge serão solicitados 
os seguintes dados: Imagem Capa 980px x 300px; Nome Completo Institucional 
ou Fantasia, utilizado para o título abaixo da Imagem Capa; Descrição da Empresa ou 
Instituição. Tais informações serão solicitadas via email pela equipe organizadora para 
a empresa. 
 
2.2 O cadastro das empresas para participações no presente Programa implica 
aceitação de todas as regras e condições deste Regulamento, pelo quais declaram 
que leram, compreenderam, têm total ciência e aceitam, irrestrita e totalmente, todos 
os itens deste Regulamento. 
 
2.3 Para a inserção dos desafios na Página de Desafio, serão necessárias as seguintes 
informações relativas a cada desafio, conforme disposto no Anexo I deste Termo: 
Título do Desafio, Principal Tecnologia Empregada, Breve Descrição, Material 
Complementar (Material completo com todas as informações necessárias para as 
startups interessadas) e Prazo. O código do desafio será atribuído pela equipe 
organizadora do Portal para fins de organização e identificação do item. 

https://insights.liga.ventures/deep-techs/imergindo-na-inovacao-deep-techs/
https://www.navi.com.ai/deep-techs-challenge
https://www.navi.com.ai/deep-techs-challenge


 

 

 
3. DA ELEGIBILIDADE 
 
3.1 São elegíveis startups de todo o Brasil e do exterior que atendam aos seguintes 
requisitos: 

- Ser uma Startup constituída conforme os seguintes termos da Lei 
Complementar Nº 182, de 1º de Junho de 2021: 

[...] 
 
I - com receita bruta de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de 
reais) no ano-calendário anterior ou de R$ 1.333.334,00 (um milhão, 
trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e quatro reais) 
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário 
anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, independentemente da 
forma societária adotada; 
 
II - com até 10 (dez) anos de inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil do Ministério da Economia; e 
 
III - que atendam a um dos seguintes requisitos, no mínimo: 
 

a) declaração em seu ato constitutivo ou alterador e utilização 
de modelos de negócios inovadores para a geração de 
produtos ou serviços, nos termos do inciso IV do caput do art. 
2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004; ou 
 
b) enquadramento no regime especial Inova Simples, nos 
termos do art. 65-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

 
§ 2º Para fins de contagem do prazo estabelecido no inciso II do § 1º 
deste artigo, deverá ser observado o seguinte: 
 

I - para as empresas decorrentes de incorporação, será 
considerado o tempo de inscrição da empresa incorporadora; 
 
II - para as empresas decorrentes de fusão, será considerado 
o maior tempo de inscrição entre as empresas fundidas; e 
 



 

 

III - para as empresas decorrentes de cisão, será considerado 
o tempo de inscrição da empresa cindida, na hipótese de 
criação de nova sociedade, ou da empresa que a absorver, na 
hipótese de transferência de patrimônio para a empresa 
existente. 

 
[...] 

 
- Com CNPJ válido e ativo na Receita Federal 

 
 
4. DOS DESAFIOS 
 
4.1 Os processos seletivos desenvolvidos para os desafios perante o interesse das 
startups são de totais e exclusivas responsabilidades das empresas proponentes. 
 
4.2 Toda e qualquer alteração nos desafios são de total e exclusiva responsabilidade 
da empresa proponente. A qual deverá comunicar posteriormente o Hub NAVI as 
devidas alterações para fins de atualização da plataforma. 
 
4.3 Termos e Condições para cada desafio são de inteira e única responsabilidade 
da empresa proponente. A Startup ao manifestar interesse fica sujeita às condições 
normativas respectivas daquele desafio. Fica o Hub NAVI isento de toda e qualquer 
norma, condição, regra, diretriz ou delimitação por parte do desafio disponibilizado. 
Portanto, é recomendada a análise prévia dos Termos por parte da startup quanto ao 
desafio. Os Termos e Condições estarão disponíveis para download na seção de 
Materiais Complementares de cada desafio. 
 
4.4 Eventuais despesas relacionadas a submissão da Startup em quaisquer desafios 
disponibilizados na plataforma será de responsabilidade única e exclusiva da Startup. 
 
 
5. DA ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO E SUSPENSÃO DO 
PROGRAMA  
 
5.1 O Hub NAVI e seus associados poderão a qualquer momento e sem aviso prévio 
realizar alterações no presente Regulamento. Sendo comunicado posteriormente a 
decisão nas mídias do Hub NAVI. 
 



 

 

5.2 O presente Programa poderá a critério exclusivo do Hub NAVI a qualquer 
momento e sem aviso prévio ser interrompido, suspenso ou cancelado. Sendo 
comunicado posteriormente a decisão nas mídias do Hub NAVI. 
 
 
6. DOS DIREITOS DE IMAGEM 
 
6.1 Empresas e startups autorizam o uso de suas logomarcas, imagens, nomes, 
websites, Facebook, Twitter e outros canais de redes sociais, depoimentos e qualquer 
material de mídia produzido durante o Programa, ou fornecido pelos participantes, 
sem nenhum ônus ou obrigação para fins de publicação das atividades relativas ao 
programa Deep Techs Challenge. 
 
6.2 Ao Hub NAVI é vedada toda e qualquer publicação de informações que possam 
impactar negativamente a imagem das empresas e startups e que possam 
comprometer a relação entre empresa e startup. Ainda, o Hub NAVI se compromete 
a resguardar dados confidenciais que porventura configurem a relação entre 
qualquer um dos participantes do Programa. 
 
 
7. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE 
 
7.1 Todo e qualquer documento e dado (descrição da empresa, e-mail, localização, 
mercado e setor) fornecidos pelos participantes serão de inteira responsabilidade dos 
autores. 
 
7.2 As informações fornecidas para a plataforma ficarão sob domínio do Hub NAVI 
e poderão ser utilizadas para contatos, análises e referências para a equipe do Hub e 
rede de parceiros NAVI, assim como tais informações podem ser aproveitadas para 
uso de imagens descritas no item 6.1 deste Termo. 
 
7.3 O Hub NAVI e seus parceiros não se responsabilizam pela segurança da 
propriedade intelectual e confidencialidade dos desafios disponibilizados por 
componentes não previsíveis da possível exposic ̧ão em razão da participac ̧ão no 
Programa, a exemplo da exposic ̧ão em mídia e contato com terceiros.  
 
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 A manifestação de interesse na plataforma não garante à Startup a contratação 
por parte do Hub NAVI e suas empresas parceiras. 

https://www.navi.com.ai/deep-techs-challenge


 

 

 
8.2 Eventuais contatos com as participantes na plataforma serão realizados via 
contato telefônico, e-mail, mídia social ou qualquer outra informação disponibilizada 
para a plataforma para fins de contato. 
 
8.3 A plataforma Deep Techs Challenge é uma intermediária entre a exposição dos 
desafios por empresas e soluções inovadoras das deep techs. Portanto, após a 
manifestação de interesse da startup por determinado desafio, a relação se torna 
direta com a empresa autora. 
 
8.4 Em caso de dúvidas referentes ao presente documento e Programa podem ser 
encaminhados para o seguinte email: institucional@navi.com.ai. 
  

https://www.navi.com.ai/deep-techs-challenge
https://insights.liga.ventures/deep-techs/imergindo-na-inovacao-deep-techs/
mailto:institucional@navi.com.ai?subject=institucional@navi.com.ai


 

 

ANEXO I – MODELO DE INFORMAÇÕES PARA DESAFIOS 
 
 

TÍTULO DO DESAFIO 1 
 
TECNOLOGIA EMPREGADA 
Seguintes opções: Inteligência Artificial, Blockchain, Realidade Virtual, Computação Quântica, 
Internet das Coisas (IoT), Realidade Aumentada, Biotecnologia, Visão Computacional. 
 
Breve descrição do desafio para que a startup interessada possa ter um resumo do 
desafio apresentado. Sugerimos nesse texto inserir o objetivo, a razão do desafio e o 
resultado esperado. 
 
 

Material Complementar que 
será disponibilizado via link 
para download ou página 
própria. O material deve ser o 
mais completo possível. 

Prazo (exemplo): 25/07/2022 até 
29/11/2022 ou Indeterminado. 

 
 

 
TÍTULO DO DESAFIO 2 
 
TECNOLOGIA EMPREGADA 
Seguintes opções: Inteligência Artificial, Blockchain, Realidade Virtual, Computação Quântica, 
Internet das Coisas (IoT), Realidade Aumentada, Biotecnologia, Visão Computacional. 
 
Breve descrição do desafio para que a startup interessada possa ter um resumo do 
desafio apresentado. Sugerimos nesse texto inserir o objetivo, a razão do desafio e o 
resultado esperado. 
 
 

Material Complementar que 
será disponibilizado via link 
para download ou página 
própria. O material deve ser o 
mais completo possível. 

Prazo (exemplo): 25/07/2022 até 
29/11/2022 ou Indeterminado. 

 
 


