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10/09/2021 

Resultado Final da 2ª Etapa do Processo de Seleção 

BANCA AVALIADORA 

 

 

Informações adicionais:  

1) Todos os recursos enviados pelas proponentes a esta financiadora foram verificados e os 

resultados das análises serão enviados por e-mail ao endereço que consta das propostas. 

2) O resultado acima é final e a decisão dos recursos tem caráter preclusivo no âmbito desta 

Financiadora. 

3) Renovamos nossos agradecimentos pela participação no Programa Mulheres Inovadoras. 

4) As vencedoras desta Chamada receberão em breve nosso contato, para recebimento dos 

prêmios.  

 

  

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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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

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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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

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


