#

Titulo do Projeto

Empresa brasileira

Empresa
israelense

Tema do Edital

Critério 1

Critério 2

Critétrio 3

Critério 4

Critério 5

Critério 6

1ª Chamada Pública Finep – Autoridade Nacional de Inovação Tecnológica do Estado de Israel (IIA) – 01/2018
Resultado do Processo de Seleção
(Divulgação de classificação preliminar da Finep)

Nota
Média

1

System for digital printing on
fabricated shaped aerosols

Brasilata
Embalagens
Metálicas S/A

Velox Pure
Digital Ltd.

3. Equipamentos
elétricos, eletrônicos e
nanotecnologia

2

3

5

5

4

5

4,00

999.300,00

Airfense
Solutions Ltd.

5. Indústria
aeroespacial e
automotiva

2

3

5

5

3

3

3,50

700.000,00

2

Advanced Drone Threats Detection
and Mitigation Applied to Defense and Neger Tecnologia e
Security with Enhanced Notification
Sistemas Ltda.
Capabilities

TOTAL

Nota Explicativa 1 - As empresas que apresentaram propostas no âmbito desta Chamada Pública e que não tiveram suas propostas classificadas,
conforme resultado preliminar divulgado na tabela acima, receberão uma mensagem eletrônica da Finep com os motivos que levaram à não classificação,
utilizando exclusivamente o endereço eletrônico do contato da empresa cadastrado na proposta original.

Nota Explicativa 2 - Conforme item 10 do edital, a empresa proponente poderá apresentar recurso administrativo ao resultado divulgado, com exposição
dos fundamentos do pedido de reexame, utilizando exclusivamente o endereço eletrônico do contato da empresa cadastrado na proposta original. O
recurso deverá vir como anexo à mensagem eletrônica encaminhada ao endereço chamadafinep-iia@finep.gov.br, devendo ser obrigatoriamente um
arquivo eletrônico com extensão Portable Document Format (pdf).
Nota Explicativa 3 - Conforme cronograma do edital, estabelecido na sua 4º Rerratificação, a data final para interposição de recurso administrativo à
Finep é 13 de setembro de 2019.
Nota Explicativa 4 - Será efetuada pela Finep a confirmação do recebimento da mensagem eletrônica relacionada a eventual solicitação de recurso
administrativo, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do envio do recurso, e caso a proponente não a receba, deverá comunicar-se imediatamente com a
Finep, por meio de mensagem eletrônica para o mesmo endereço (chamadafinep-iia@finep.gov.br).

Valor Solicitado
à Finep (R$)

1.699.300,00

