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PROGRAMA MULHERES INOVADORAS   
EDITAL PRÊMIO MULHERES INOVADORAS 
2ª EDIÇÃO  

 

20/08/2021 

Resultado Preliminar da 2ª Etapa do Processo de Seleção 

BANCA AVALIADORA 

 

 

Informações adicionais:  

1) A relação acima apresenta as 2 empresas de cada região, em ordem alfabética, classificadas 

preliminarmente para recebimento do Prêmio Mulheres Inovadoras 2021. Ressalta-se que o 

resultado final da 2ª etapa de seleção (Banca Avaliadora) será divulgado no dia 10/09/2021, 

após a avaliação de eventuais recursos, que podem ser interpostos pelas empresas até as 

18h do dia 25/08/2021 (horário de Brasília), conforme previsto no Cronograma do Edital. 

 

2) O recurso deverá obedecer aos requisitos dos artigos 58, inciso I, e 60, da Lei nº 9.784/1999, 

seguindo as orientações do item 6 do Edital. No texto do pedido de recurso, não serão aceitas 

informações adicionais de qualquer natureza que modifiquem a proposta original, nem o 

envio de documentos complementares àqueles originalmente encaminhados. Os recursos não 

terão efeito suspensivo, devendo ser apresentados somente por via eletrônica, no mesmo 

endereço em que a inscrição foi realizada - https://financiamento.finep.gov.br/, utilizando 

login e senha cadastrados para submissão da proposta.  

 

  

CNPJ Razão social Nome de fantasia UF

37.712.933/0001-11 GUIA EMPREENDIMENTOS INOVADORES LTDA GUIA COMMERCE GO

70.488.788/0001-02 SOFTSUL INFORMÁTICA LTDA SOFTSUL SISTEMAS MT

VENCEDORAS CENTRO-OESTE
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Informações adicionais:  

1) A relação acima apresenta as 2 empresas de cada região, em ordem alfabética, 

classificadas preliminarmente para recebimento do Prêmio Mulheres Inovadoras 2021. 

Ressalta-se que o resultado final da 2ª etapa de seleção (Banca Avaliadora) será 

divulgado no dia 10/09/2021, após a avaliação de eventuais recursos, que podem ser 

interpostos pelas empresas até as 18h do dia 25/08/2021 (horário de Brasília), conforme 

previsto no Cronograma do Edital. 

 

2) O recurso deverá obedecer aos requisitos dos artigos 58, inciso I, e 60, da Lei nº 

9.784/1999, seguindo as orientações do item 6 do Edital. No texto do pedido de recurso, 

não serão aceitas informações adicionais de qualquer natureza que modifiquem a 

proposta original, nem o envio de documentos complementares àqueles originalmente 

encaminhados. Os recursos não terão efeito suspensivo, devendo ser apresentados 

somente por via eletrônica, no mesmo endereço em que a inscrição foi realizada - 

https://financiamento.finep.gov.br/, utilizando login e senha cadastrados para submissão 

da proposta.  

  

CNPJ Razão social Nome de fantasia UF

28.625.033/0001-46 IN SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA IN SOLUÇÕES BIOLÓGICAS CE

27.707.958/0001-73 MED3D SOLUCOES MEDICAS LTDA MED3D PE

VENCEDORAS NORDESTE
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Informações adicionais:  

1) A relação acima apresenta as 2 empresas de cada região, em ordem alfabética, 

classificadas preliminarmente para recebimento do Prêmio Mulheres Inovadoras 2021. 

Ressalta-se que o resultado final da 2ª etapa de seleção (Banca Avaliadora) será 

divulgado no dia 10/09/2021, após a avaliação de eventuais recursos, que podem ser 

interpostos pelas empresas até as 18h do dia 25/08/2021 (horário de Brasília), conforme 

previsto no Cronograma do Edital. 

 

2) O recurso deverá obedecer aos requisitos dos artigos 58, inciso I, e 60, da Lei nº 

9.784/1999, seguindo as orientações do item 6 do Edital. No texto do pedido de recurso, 

não serão aceitas informações adicionais de qualquer natureza que modifiquem a 

proposta original, nem o envio de documentos complementares àqueles originalmente 

encaminhados. Os recursos não terão efeito suspensivo, devendo ser apresentados 

somente por via eletrônica, no mesmo endereço em que a inscrição foi realizada - 

https://financiamento.finep.gov.br/, utilizando login e senha cadastrados para submissão 

da proposta.  

  

CNPJ Razão social Nome de fantasia UF

16.836.555/0001-08 HIDROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EZSCIENCE BIOTECNOLOGIA AM

37.010.789/0001-71 M M MARTINS EIRELI KONIOCA AM

VENCEDORAS NORTE
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Informações adicionais:  

1) A relação acima apresenta as 2 empresas de cada região, em ordem alfabética, 

classificadas preliminarmente para recebimento do Prêmio Mulheres Inovadoras 2021. 

Ressalta-se que o resultado final da 2ª etapa de seleção (Banca Avaliadora) será 

divulgado no dia 10/09/2021, após a avaliação de eventuais recursos, que podem ser 

interpostos pelas empresas até as 18h do dia 25/08/2021 (horário de Brasília), conforme 

previsto no Cronograma do Edital. 

 

2) O recurso deverá obedecer aos requisitos dos artigos 58, inciso I, e 60, da Lei nº 

9.784/1999, seguindo as orientações do item 6 do Edital. No texto do pedido de recurso, 

não serão aceitas informações adicionais de qualquer natureza que modifiquem a 

proposta original, nem o envio de documentos complementares àqueles originalmente 

encaminhados. Os recursos não terão efeito suspensivo, devendo ser apresentados 

somente por via eletrônica, no mesmo endereço em que a inscrição foi realizada - 

https://financiamento.finep.gov.br/, utilizando login e senha cadastrados para submissão 

da proposta.  

 

  

CNPJ Razão social Nome de fantasia UF

23.279.752/0001-39 GOMEZ & GOMEZ LTDA. ME EPISTEMIC SP

21.046.624/0001-10
VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

CERÂMICOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA
VETRA SP

VENCEDORAS SUDESTE
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Informações adicionais:  

1) A relação acima apresenta as 2 empresas de cada região, em ordem alfabética, 

classificadas preliminarmente para recebimento do Prêmio Mulheres Inovadoras 2021. 

Ressalta-se que o resultado final da 2ª etapa de seleção (Banca Avaliadora) será 

divulgado no dia 10/09/2021, após a avaliação de eventuais recursos, que podem ser 

interpostos pelas empresas até as 18h do dia 25/08/2021 (horário de Brasília), conforme 

previsto no Cronograma do Edital. 

 

2) O recurso deverá obedecer aos requisitos dos artigos 58, inciso I, e 60, da Lei nº 

9.784/1999, seguindo as orientações do item 6 do Edital. No texto do pedido de recurso, 

não serão aceitas informações adicionais de qualquer natureza que modifiquem a 

proposta original, nem o envio de documentos complementares àqueles originalmente 

encaminhados. Os recursos não terão efeito suspensivo, devendo ser apresentados 

somente por via eletrônica, no mesmo endereço em que a inscrição foi realizada - 

https://financiamento.finep.gov.br/, utilizando login e senha cadastrados para submissão 

da proposta.  

CNPJ Razão social Nome de fantasia UF

26.710.379/0001-17 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA GOGENETIC PR

30.358.092/0001-47 TUMMI APLICATIVOS LTDA TUMMI RS

VENCEDORAS SUL


