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Informações adicionais:  
 

1) A relação acima apresenta as 3 empresas de cada região, em ordem alfabética, classificadas prelimi-

narmente para recebimento do Prêmio Mulheres Inovadoras 2022. Ressalta-se que o resultado final 

da 2ª etapa de seleção (Banca Avaliadora) será divulgado no dia 16/09/2022, após a avaliação de 

eventuais recursos, que podem ser interpostos pelas empresas até as 18h do dia 31/08/2022 (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, se-

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

ções adicionais de qualquer natureza que modifiquem a proposta original, nem o envio de documentos 

complementares àqueles originalmente encaminhados. Os recursos não terão efeito suspensivo, de-

vendo ser apresentados somente por via eletrônica, no mesmo endereço em que a inscrição foi rea-

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

proposta.  

 
  

CNPJ RAZÃO SOCIAL NOME DE FANTASIA UF

32.010.960/0001-29 BioGyn Soluções Entomológicas Ltda BioGyn Soluções Entomológicas GO

37.098.104/0001-90 CALCLAB DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA CalcLab DF

32.022.411/0001-74 M. S. Bebidas Fermentadas e Probióticas LTDA Brizze Kombuchas GO

VENCEDORAS CENTRO-OESTE
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Informações adicionais:  

 

1) A relação acima apresenta as 3 empresas de cada região, em ordem alfabética, classificadas prelimi-

narmente para recebimento do Prêmio Mulheres Inovadoras 2022. Ressalta-se que o resultado final 

da 2ª etapa de seleção (Banca Avaliadora) será divulgado no dia 16/09/2022, após a avaliação de 

eventuais recursos, que podem ser interpostos pelas empresas até as 18h do dia 31/08/2022 (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, se-

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

ções adicionais de qualquer natureza que modifiquem a proposta original, nem o envio de documentos 

complementares àqueles originalmente encaminhados. Os recursos não terão efeito suspensivo, de-

vendo ser apresentados somente por via eletrônica, no mesmo endereço em que a inscrição foi rea-

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

proposta.  

 
  

CNPJ RAZÃO SOCIAL NOME DE FANTASIA UF

20.558.423/0001-39 INOVENOW SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA Inovenow Creative Tech CE

38.112.676/0001-40 Microciclo Biotecnologia LTDA Microciclo Biotecnologia RN

28.123.190/0001-53 Selletiva - Soluções em Logística Reversa LTDA. Selletiva CE

VENCEDORAS NORDESTE
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Informações adicionais:  
 

1) A relação acima apresenta as 3 empresas de cada região, em ordem alfabética, classificadas prelimi-

narmente para recebimento do Prêmio Mulheres Inovadoras 2022. Ressalta-se que o resultado final 

da 2ª etapa de seleção (Banca Avaliadora) será divulgado no dia 16/09/2022, após a avaliação de 

eventuais recursos, que podem ser interpostos pelas empresas até as 18h do dia 31/08/2022 (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, se-

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

ções adicionais de qualquer natureza que modifiquem a proposta original, nem o envio de documentos 

complementares àqueles originalmente encaminhados. Os recursos não terão efeito suspensivo, de-

vendo ser apresentados somente por via eletrônica, no mesmo endereço em que a inscrição foi rea-

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

proposta.  

 

 

  

CNPJ RAZÃO SOCIAL NOME DE FANTASIA UF

40.651.244/0001-59 EPF MARAI CONSULTORIA E INOVACAO TECNOLOGICA LTDA CHEMICAL TREINAMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA AM

27.613.263/0001-22 T.SINIMBU LIMA ME JAMBU SINIMBU PA

26.323.656/0001-39 Santé Comida Saudável Restaurante Eireli Santé Comida Saudável AM

VENCEDORAS NORTE
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Informações adicionais:  

 

1) A relação acima apresenta as 3 empresas de cada região, em ordem alfabética, classificadas prelimi-

narmente para recebimento do Prêmio Mulheres Inovadoras 2022. Ressalta-se que o resultado final 

da 2ª etapa de seleção (Banca Avaliadora) será divulgado no dia 16/09/2022, após a avaliação de 

eventuais recursos, que podem ser interpostos pelas empresas até as 18h do dia 31/08/2022 (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, se-

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

ções adicionais de qualquer natureza que modifiquem a proposta original, nem o envio de documentos 

complementares àqueles originalmente encaminhados. Os recursos não terão efeito suspensivo, de-

vendo ser apresentados somente por via eletrônica, no mesmo endereço em que a inscrição foi rea-

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

proposta.  

 
  

CNPJ RAZÃO SOCIAL NOME DE FANTASIA UF

38.213.361/0001-99 Bioinn LTDA Bioinn SP

19.915.825/0001-64 N de Araujo Sellin Desenvolvimento de Sistemas Ltda Vixsystem Soluções em Tecnologia da Informação ES

33.750.904/0001-93 Recombine Biotecnologia LTDA Recombine Biotech MG

VENCEDORAS SUDESTE
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Informações adicionais:  

 

1) A relação acima apresenta as 3 empresas de cada região, em ordem alfabética, classificadas prelimi-

narmente para recebimento do Prêmio Mulheres Inovadoras 2022. Ressalta-se que o resultado final 

da 2ª etapa de seleção (Banca Avaliadora) será divulgado no dia 16/09/2022, após a avaliação de 

eventuais recursos, que podem ser interpostos pelas empresas até as 18h do dia 31/08/2022 (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, se-

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

ções adicionais de qualquer natureza que modifiquem a proposta original, nem o envio de documentos 

complementares àqueles originalmente encaminhados. Os recursos não terão efeito suspensivo, de-

vendo ser apresentados somente por via eletrônica, no mesmo endereço em que a inscrição foi rea-

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

proposta.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNPJ RAZÃO SOCIAL NOME DE FANTASIA UF

40.539.051/0001-00 C. PORTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA MS BIOSCIENCE PR

26.892.148/0001-71 fernanda knebel e cia ltda quiper fresh RS

27.880.713/0001-43 Raks Tecnologia Agrícola LTDA-ME Raks RS

VENCEDORAS SUL


