
 

 
 
FIEG divulga pesquisa sobre exclusividade de produção e fornecimento 
de bem industrial para emissão de Atestado de Produtor e Fornecedor 
Exclusivo. 

Por solicitação da CNI, Confederação Nacional da Indústria, nos termos do acordo com o 
disposto no artigo 8º da Resolução de Diretoria da CNI 01/2012, de maio de 2012, que 
trata da emissão de Atestado de Produtor e Fornecedor Exclusivo, a Federação das 
Indústrias realiza pesquisa em suas bases de dados das indústrias, sobre a existência de 
possíveis fabricantes do bem industrial descrito abaixo, de acordo com as especificações 
da empresa solicitante. 

A FIEG conta com a colaboração dos empresários goianos quando da manifestação sobre 
o conhecimento da existência de empresa(s) que fabrica(m) igual(is) produto(s) conforme 
as especificações abaixo e, se for o caso, contestem a solicitação de exclusividade. Prazo 
máximo para manifestação de 3 (três) dias desta publicação, por meio do e-mail 
claudiohenrique@sistemafieg.org.br ou por telefone (62) 9 9973.1923. 

Ref. Data 01/10/2021 (em curso) 

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social ANILHAS PARA PÁSSAROS E AVES CAPRI IND. E COM. LTDA - EPP 

Nome Fantasia ANILHAS CAPRI 

Endereço Rua Visconde de Taunay, 731 - Vila Cruzeiro - São Paulo / SP 

CNPJ 96.403.977/0001-29 

DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem Industrial 
Anilhas com sistema anti-falsificação e/ou antiadulteração 
para identificação de pássaros e aves 

Breve Descrição Técnica 

Anilha cilíndrica em alumínio ou aço inox com 
diâmetros e altura de acordo com a espécie a ser 
identificada, com sistema anti-falsificação composto 
por dois processos de gravação, sendo o primeiro a 
“marca d’ água” e o segundo os códigos de controle dos 
pássaro; e/ou sistema anti-adulteração com área de 
sensibilidade retilínea e longitudinal (4), a qual toma 
visível a tentativa de expansão interna ao chegar no 
máximo de 0,3 mm.   

NCM 7608.20.90 

TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação  Renovação X 

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do Produto Sim  x Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim  x Não   

  

mailto:claudiohenrique@sistemafieg.org.br


 
 

 

Ref. Data 17/09/2021 (finalizado) 

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social ELISEU KOPP & CIA LTDA 

Nome Fantasia KOPP TECNOLOGIA 

Endereço 
Rua Ernesto Wild nº 2.100, Distrito Industrial, Vera Cruz / RS CEP: 
96.880-000 

CNPJ 93.315.190/0001-17 
DADOS DO PRODUTO 
Nome do Bem Industrial Escolinha de Trânsito Móvel 

Breve Descrição Técnica 

A Escolinha de trânsito móvel pertence ao setor de 
tecnologia do trânsito, trata-se de um conjunto móvel de 
equipamentos, dentre eles, semáforo e lombada eletrônica 
com dimensões reduzidas, faixa de pedestre, fita zebrada, 
cones de sinalização, e placas de sinalização de trânsito, 
organizados na forma de circuito, em que se cria um espaço 
para educação interativa entre indivíduos e permite a 
inserção  das crianças dentro do ambiente do tráfego  de 
trânsito através de uma simulação fiel do sistema viário com 
situações adversas como, trânsito de pedestres, ciclistas e 
passageiros. Pode ser montada em diversas disposições, 
permitindo instalação de acordo com as condições do local, 
tendo seus módulos eletrônicos alimentados por bateria 12V 
e estrutura injetada em poliamida, além de sinalizadores 
com tecnologia LED e compreendem: mini semáforo com 
grupo focal principal e de pedestre estruturado em 
dimensões totais de 145cm x 22cm x 10cm, sendo a 
transição entre os focos e o controle das fases semafóricas 
feito manualmente através de controle remoto e, mini 
lombada eletrônica, composta por dispositivo intermitente 
de indicação de local e display indicador de velocidade, 
disposta em dimensões totais de 145cm x 22cm x 10cm 
utilizando para medição das velocidades um sensor de radar 
(antena) doppler. 

NCM 8530.8010 

TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação  Renovação X                  

DOCUMENTO ANEXADO PARA  PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do Produto Sim 
 

X 
Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim X Não   

                

 

Ref. Data 23/08/2021 (finalizado) 



 
DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social VeRSis Tecnologia LTDA EPP 

Nome Fantasia VeRSis Tecnologia 
Endereço Rua Mogi Guaçu,1723 - Jardim Flamboyant - Campinas/SP 
CNPJ 06.133.475/0001-32 
DADOS DO PRODUTO 
Nome do Bem Industrial Localizador de Defeitos VeRSis 

Breve Descrição Técnica 

Ferramenta para diagnóstico de defeitos em placas 

eletrônicas, utilizando o método de comparação de curvas 

características entre a placa defeituosa e uma placa igual sem 

defeito (placa boa). 
O sistema é composto pelo software VRS-LAB e por um 

módulo de aquisição USB, modelos VRS-565 Turbo III e VRS-

675 Ultra III. 
O módulo de aquisição é responsável pela medição das 

curvas características de maneira estável e livre de ruídos e 

espúrios, incluindo ajustes de escala e acondicionamento de 

sinal.  
Interface com usuário feita através do software VRS-Lab, que 

também auxilia na análise das medições e diagnóstico dos 

defeitos através de seu algorítimo detector de erro e relatórios 

em formatos texto e gráfico. 
Principais funcionalidades: comparação direta entre duas 

placas através dos 02 canais de medição; teste automático de 

até 40 pontos; criação de Placa Boa Virtual, salvando as 

informações de placa boa em arquivo; Placa Boa Virtual com 

múltiplas faces; acesso ao Banco de Curvas (acervo de placas 

boas virtuais);  algorítimo detector de erro 

com tolerância ajustável; visualização de múltiplas curvas de 

tela; explorador de arquivos com filtros de busca; funções de 

acessibilidade (alteração de cores, alerta sonoro, auxílio por 

voz); estatística teste; relatório texto; relatório gráfico; auxílio 

contextual ao usuário; tutoriais integrados no software; 

interface com usuários multi-idiomas 
NCM 90308910 

TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação  Renovação X 

DOCUMENTO ANEXADO PARA  PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do Produto Sim X Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim X Não   

                

 

Ref. Data 28/07/2021 (finalizado) 

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social AUTOLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Nome Fantasia Autolabor 

Endereço 
AV. CAETANO SILVEIRA, 651, BREJARÚ. PALHOÇA/SC. CEP: 
88.133-520. 



 
CNPJ 01.726.000/0001-36 
DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem Industrial 
Ambulatório Compacto Móvel - AUTOMED - "Mesa 
multifuncional para exames e procedimentos ambulatoriais" 

Breve Descrição Técnica 

AMBULATÓRIO COMPACTO MÓVEL -AUTOMED – 
“MESA MULTIFUNCIONAL PARA EXAMES E 
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS”- Equipamento 
montado com estrutura de sustentação em aço, com 
pintura epóxi, apoiada em quatro rodízios  giratórios com 
freio em sua base, acabamento com carenagens em 
PSAI/ABS de 04 mm, moldadas pelo processo de “vacuum 
forming”. Na parte superior possui uma mesa articulada 
multifuncional que se transforma em cadeira com três 
níveis de encosto e dois níveis para as pernas, feita em 
estrutura de aço, articulada com dobradiças e travas em 
aço inox, com estofamento revestido em courvin com 
espuma de densidade 33. A lateral dispõe de oito gavetas 
para a acomodação de conjunto de materiais 
e equipamentos para uso médico ambulatorial, com 
fechaduras metálicas cromadas e puxadores em aço inox. É 
dotada de pia e torneira temporizada em aço inox. Possui 
dois reservatórios de água com capacidade de 16 litros 
cada. Um de água limpa bombeada com opção de dois 
sistemas (elétrico e mecânico) e outro de água servida, 
com sistema de drenagem dotado de registro para 
eliminação de água residual. Suporte para soro, suporte 
para pernas, peseiras, pega mão para facilitar o 
deslocamento e para- choques. O equipamento dispõe de 
um painel de controle do sistema elétrico e hidráulico 
composto por interruptor liga/desliga, bomba d’água, uma 
tomada 110vac e uma tomada 220vac, com blindagem e 
aterramento do sistema elétrico. Com sistema ininterrupto 
de energia UPS (no-break), com baterias acopladas e 
autonomia de até seis horas. Extintor de incêndio classe 
ABC e suporte com tubo de oxigênio medicinal com 
capacidade de 5,1L/6,8 Kg, com válvula e fluxômetro. 
Acompanha manual de orientação e uso do equipamento. 

NCM 9402.90.90 

TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação  Renovação X                  

DOCUMENTO ANEXADO PARA  PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do Produto Sim X Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim X Não   

                
  

Ref. Data 15/07/2021 (finalizado) 

 

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 



 

Razão Social 
EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 

Nome Fantasia ELROI MEDICAL 

Endereço Rua Brasilpinho, n.281, Kobrasol, São José/SC CEP: 88.102-300 

CNPJ 10.335.819/0001-63 
DADOS DO PRODUTO 
Nome do Bem Industrial SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES 

Breve Descrição Técnica 

Sistema para execução do procedimento de 
higienização de pacientes  temporariamente ou 
permanentemente incapacitados, doentes, idosos e 
deficiente físicos, aquecimento instantâneo , controle 
digital e  instantâneo de temperatura durante o banho, 
autonomia de 40 higienizações, pia reversível, porta 
acessórios, alarmes e sensores, formato carro 
funcional, carro reservatório e 95% do equipamento 
em aço inox 304. 

NCM 9021.39.99 

TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação  Renovação X                

DOCUMENTO ANEXADO PARA  PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do Produto Sim 
 

X 
Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim  X Não   

                

 

Ref. Data 12/07/2021 (finalizado)  

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP 

Nome Fantasia LICS SUPER ÁGUA 
Endereço LINHA CRISTAL, S/N° 
CNPJ 04.857.522/0001-65 
DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem Industrial 
EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MICROBIOLÓGICO E 
FUORETAÇÃO DE ÁGUA - MODELO GUTWASSER 

Breve Descrição Técnica 

Estação compacta para tratamento microbiológico o e 
fluoretação de água para consumo humano. Opera de forma 
mecânica, sem uso de energia elétrica, com liberação 
automática de insumos sólidos em tabletes de acordo com a 
vazão e a pressão hidrostática da rede de abastecimento. A 
estação é produzida totalmente em material atóxico e 
anticorrosivo "polietileno e PVC", incluindo proteção própria de 
seus instrumentos de regulagem e medição, dispensando 

construção de abrigo.  

NCM 84212100 
 

TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação  Renovação X 

DOCUMENTO ANEXADO PARA  PESQUISA 



 
Descrição Técnica Detalhada do Produto Sim X Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim X Não   

                

 

Ref. Data 09/07/2021 (finalizado)  

 

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social BETTAHIDROTURBINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Nome Fantasia Betta Hidroturbinas 

Endereço R. Alfredo Tosi, 1.500/1.600 - N/A Alpha-Franca/SP CEP: 14403-180 

CNPJ 53.358.495/0001-91 
 

DADOS DO PRODUTO 
Nome do Bem Industrial Turbina refutora de pressão - Modelo TRP Betta 

Breve Descrição Técnica 

A TRP (Turbina Redutora de Pressão) foi criada para ajudar o 
setor de saneamento no controle de perdas e eficiência 
energética ao possibilitar um controle de pressão e geração 
de energia em um único equipamento autônomo, trazendo os 
benefícios de telemetria e comando remoto para melhorar o 
monitoramento e administração das redes de distribuição de 
água. o que não ocorre com as válvulas redutoras de pressão 
que apenas dissipam a pressão, desperdiçando energia 
potencial que pode ser convertida em energia elétrica.   

NCM 8410.11.00 
TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação X Renovação  

DOCUMENTO ANEXADO PARA  PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do Produto Sim X Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim X Não   

 

 

Ref. Data 22/06/2021 (finalizada)  

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão  Social     GlobalTec Tecnologias Educacionais Ltda 

Nome Fantasia GlobalTecEducacional 

Endereço 
Av. Cl. Colares Moreira, N. 07, Sala C, Cond. Empresarial Vinicius 
de Morais. Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-160 

CNPJ  

DADOS DO PRODUTO 



 
Nome do Bem 
Industrial 

 

Breve Descrição 
Técnica 

Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF Ultra, com 3 cm de espessura, 
na cor branca, composta por 8 módulos, sendo: 4 módulos literários com 
2.000 livros físicos e 2.000 livros digitais (ebooks, livros em braille, áudio 
books e tecnologias assistivas), 1 módulo tecnológico com 52 itens (40 
tablets, 4 desktops, 1 notebook, Smart Tv Led, Impressora, Datashow, 
etc.), 1 módulo mural de notícias e 2 módulos para comunicação 
institucional;  apoiados sobre chassi e rodízios.  Medindo cada módulo 
expositor: 1,70m de altura x 1,60m de largura x 0,30m de 
profundidade.  Um módulo mural de notícias medindo 1,65m de altura x 
1,60m de largura e 0,15m de profundidade; 02 módulos para 
comunicação institucional medindo cada um 1,65m de altura x 0,30m de 
largura e 0,15m de profundidade, uma mapoteca e uma mesa 
tecnológica com 8 estações de trabalho (sendo 5 são equipadas com 
hardware).  Capacitação em: Gestão de Bibliotecas, Pesquisa Escolar, 
Contação de Estórias, Iniciação à Informática, e Leitura e Produção de 
Literatura de Cordel. 

NCM 94036000 

TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação 
 
 X 

Renovação  

  

                        

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do 
Produto         

Sim X Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim X Não   

 

Ref. Data 22/06/2021 (em curso)  

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão  Social     SUNEW FILMES VOLTÁICOS IMPRESSOS S.A 

Nome Fantasia SUNEW 

Endereço 
Av. José Cândido da Silveira, 2000, bairro Horto Florestal, CEP 31.035-
536, em Belo Horizonte/MG 

CNPJ 19.703.227/0001-21 

DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem 
Industrial 

Miotool USB/Wireless 

Breve Descrição 
Técnica 

Painel fotovoltaico, pertencente à terceira geração da tecnologia de 
células solares (“organic photovoltaics” – OPV), composto por 



 

camadas poliméricas orgânicas capazes de converter energia solar 
em energia elétrica. O painel é semitransparente, flexível, de baixa 
densidade de massa e customizável a diversas aplicações. A 
topologia básica do painel consiste em polímeros orgânicos 
impressos em um substrato de PET, no processo "roll-to-roll", 
apresentando uma tensão de circuito aberto de 24,5 V e corrente de 
curtocircuito de aproximadamente 160 mA. A partir dessa topologia 
básica, o painel é impresso com a quantidade de módulos 
necessários em paralelo, para atender a cada projeto a ser 
empregado. Após sua impressão, o painel fotovoltaico é encapsulado 
em filmes de barreira de base plástica, fornecendo proteção contra 
oxidação, isolando-o do contato com água, ar e umidade. 

NCM 85414032 

TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação 
 
 X 

Renovação  

  

                        

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do Produto         Sim X Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim X Não   

 
  

 

Ref. Data 17/06/2021 (finalizado)  

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão  Social     Miotec Equipamentos Biomédicos Eireli. 

Nome Fantasia Miotec 

Endereço Av. Taquara, 375, sala 502 - Petrópolis - Porto Alegre - RS 

CNPJ 05.245.225/0001-21 

DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem 

Industrial 
Miotool USB/Wireless 

Breve Descrição 

Técnica 

Sistema de coleta de sinais fisiológicos. Quantifica o nível de contração muscular 

recrutada durante uma atividade funcional aos tratamentos que envolvem 

fisioterapia. As informações captadas pelo equipamento são transmitidas para o 

software MiotecSuite, possibilitando a análise dos dados e emissão de laudo. A 

manutenção dos produtos produzidos pela Miotec só podem ser realizadas pela 

assistência técnica da própria empresa. Características: - até 8 canais disponíveis; - 



 
sensores de EMG de alta precisão; - funcionamento através de conexão USB ou 

wireless; - Resolução: 14 ou 16 Bits; - taxa de amostragem: 2000 hz; - autonomia de 

8h contínuas; - peso: 80g; - dimensões: 110mm x 68mm x 28mm - equipamento 

energizado internamente, IPX0, tipo BF acessórios: Os acessórios utilizados com o 

Miotool permitem quantificar índices de força, ângulo entre outras medidas. - Sonda 

Uroginecológica manométrica (vaginal e anal); - célula de carga - Dinamômetros 

(manual, escapular, dorsal, vaginal, anal e de mordida); - Goniômetro bucal; - 

sincronismo isocinético; - acelerômetro tridimensional; - cinta torácica; - 

espirometro; - sensor de pressão pulmonar; sonda uroginecológica de eletromiografia 

(vaginal/anal); sensores de goniometria. 

NCM 9018.19.80 

TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação  Renovação X 

  

                        

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do Produto         Sim X Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim X Não   

 

  

 

(Finalizado). 

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social SANTA BARBARA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 

Nome Fantasia SANTA BARBARA SOLUÇÕES 

Endereço Rua 5 N° 691 Sala 814 Setor Oeste CEP: 74115-060 Goiânia - GO 

CNPJ 03.573.939/0001-33 
 

DADOS DO PRODUTO 
Nome do Bem Industrial CONFIGURAÇÃO APLICADA EM COLETE DE SEGURANÇA 

Breve Descrição Técnica 

CONSTITUI-SE MONTAGEM DE DISPOSIÇÃO E 
COMPARTIMENTO PARA EXPOSIÇÃO DE MÍDIA PUBLICITARIA 
EM COLETE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS, EFETUADA A 
COBERTURA ATRAVES DE FORRO PLASTICO-TRANSPARENTE, 
FIXADO AO COLETE PELAS LATERAIS E CONTENDO NA BORDA 
INFERIOR UM ZIPER TAMBEM FIXADO AO COLETE, 
PERMITINDO A ABERTURA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE 
MIDIAS PUBLICITARIAS E AMBOS COM APLICAÇÃO DE ALÇAS 
LATERALMENTE FIXADAS A ESTRUTURA DO COLETE POR MEIO 
DE REBITAMENTO COM PINOS DE FIXAÇÃO DE ALTA 
RESISTENCIA PARA USO EM MOTOCICLETA.    

NCM 6307.90.90 
TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação  Renovação X 

DOCUMENTO ANEXADO PARA  PESQUISA 



 
Descrição Técnica Detalhada do Produto Sim X Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim X Não   

 

(Finalizado) 

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social Autolabor Indústria e Comércio Ltda. 

Nome Fantasia Autolabor 

Endereço 
AV. CAETANO SILVEIRA, 651, ÁREA INDUSTRIAL. PALHOÇA/SC. 
CEP: 88.133-520. 

CNPJ 
  

01.726.000/0001-36 
 

DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem Industrial Laboratório Didático Móvel 

Breve Descrição Técnica 

LDM – Gabinete monobloco de cor branca, 

fabricado em laminado de fiberglass (fibra de vidro) 

e protegido com gel coalt do tipo NPG, com 

proteção UV. O Gabinete é sustentado por quatro 

rodízios, sendo dois fixos e dois giratórios com 

freios e é dotado de pega-mão na parte traseira 

para permitir a sua locomoção. Na parte superior 

esquerda (lado da pia) do gabinete encontra-se um 

suporte, que dará abrigo a uma lousa branca 

removível dotada de flip chart; O gabinete em sua 

parte superior externa é dotado de pia com torneira 

temporizada, e superfície plana para bancada de 

experimentos didáticos. No seu flanco direito o 

gabinete é provido de duas portas superiores, uma 

frontal e uma porta inferior (ventiladas), todas 

confeccionadas em PSAI/ABS na cor azul/cinza nitro, 

sendo todas dotadas de fechaduras c/ chaves. 

Tendo em seu flanco esquerdo um compartimento 

para um estojo de primeiros socorros. Na sua parte 

traseira o gabinete é provido de pega-mão, 

toalheiro, luz de emergência, extintor de incêndio 

classe ABC (1,0 Kg), e compartimento contendo um 

fogareiro e cartucho de gás tipo camping protegido 

por cadeado. O equipamento também é provido de 

medidor de nível de água graduado, instalado na 

parte central traseira do gabinete. 

O LDM – Laboratório Didático Móvel; É dotado de 

sistema elétrico e hidráulico, composto por bomba 



 
d’água, compressor de ar, interruptor e regulador de 

tensão, que aciona e controla a fonte de corrente 

contínua e alternada. No interior do gabinete estão 

instalados o compressor de ar e a bomba d’água, 

que são acionados por botão de comando 

localizado no painel de controle (no flanco direito 

superior externo do gabinete), blindagem e 

aterramento do sistema elétrico, o LDM é equipado 

com um No-Break (Fonte ininterrupta de energia 

UPS); Possuindo dois reservatórios com capacidade 

de 16 litros cada, sendo um para água limpa e o 

outro para água servida, sendo também dotado de 

sistema de drenagem com registro para eliminação 

da água residual, ligado a um medidor de nível 

indicando o consumo de água limpa. O sistema de 

ventilação das portas permite a eliminação de gases, 

vapores e odores quando for o caso. O interior do 

gabinete é provido de prateleiras dimensionadas e 

destinadas ao alojamento de um conjunto de 

materiais, acessórios e equipamentos especialmente 

desenvolvidos, de acordo com a BNCC, que 

acompanham o Laboratório para a realização de 

experimentos nas áreas das Ciências da Natureza, 

Química, Física, Biologia e Matemática, 

acondicionados em estojos, gaveta e maletas 

específicas e identificadas. Completam o 

equipamento: Manuais Técnicos e de Atividades 

Práticas nas áreas citadas, Manual e Mapa de 

Localização dos materiais e Manuais do Usuário. 

O LDM é protegido por um para-choque revestido 

de borracha em toda sua extensão. 
NCM 38.2200.90 

TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação  Renovação X 

DOCUMENTO ANEXADO PARA  PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do Produto Sim X Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim X Não   

                
 

        

(Finalizado)  
  

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP 



 
Nome Fantasia LICS SUPER ÁGUA 
Endereço LINHA CRISTAL, S/N° 
CNPJ 04.857.522/0001-65 
DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem Industrial 
EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MICROBIOLÓGICO E 
FUORETAÇÃO DE ÁGUA - MODELO GUTWASSER 

Breve Descrição Técnica 

Estação de tratamento mecânica, contendo aparelho dosador 
automático para aplicação de produtos sólidos (cloro ou cloro 
+ flúor), através do fluxo de água que é deslocada para o 
reservatório através da rede proveniente do poço ou fonte. A 
ETA não requer uso de energia elétrica e contém abrigo 
próprio com chave, dispensando a construção de proteção do 

mesmo.  

NCM 84212100 
 

TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação  Renovação X 

DOCUMENTO ANEXADO PARA  PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do Produto Sim X Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim X Não   

                
  
 

 
 

(Finalizado) 

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social 
Neovech Indústria e Comércio de Saneantes e Insumos Químicos e 

Biotecnológicos LTDA 

Nome Fantasia NEOVECH  

Endereço Alameda da Inovação, 270, Campo Bom -  RS 

CNPJ 23.286.102/0001-10 

DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem Industrial BIOVECH 

Breve Descrição Técnica 

O Biovech é um larvicida biológico liquido de uso doméstico 

apresentado em frasco PET borrifador de 500 mL. O produto é 

indicado para o combate de larvas de mosquitos, como o 

Aedes aegypti, sendo aplicado diretamente nos criadouros, 

com a finalidade de realizar um controle biológico de 

mosquitos. Sua formula é produzida utilizando a bactéria 

Bacillus thuringienisis, variedade israelenses (BTI), que contém 

os cristais da proteína Cry. Uma vez ingeridos pela larva do 

mosquito, os cristais provocam a sua morte, evitando que ela  

 



 
se torne um mosquito adulto transmissor de doenças. O modo 

de uso se baseia em aplicação de três borrifadas para cada 1 

litro de água parada. Reaplicar o produto semanalmente em 

caso de chuva fazer nova aplicação. 

NCM 38089191 

TIPO DE PEDIDO 

1ª. Solicitação  Renovação X                  

DOCUMENTO ANEXADO PARA  PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do Produto Sim 
 

X 
Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim X Não   

    

 

 

 

(Finalizado) 

 

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão 
Social 

EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI-ME 

Nome 
Fantasia 

REMODE 

Endereço 
Estrada para Moleque, 1010. Bairro Várzea Grande, Gramado-RS CEP: 
95670-000 

CNPJ 22.828.119/0001-90 

DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem 
Industrial 

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL ECOLÓGICA DE RÁPIDA INSTALAÇÃO 

Breve 
Descrição 
Técnica 

A ondulação transversal ecológica de rápida instalação é uma 
lombada física, utilizada para reduzir a velocidade em vias locais 
(públicas e privadas). É formada a partir da montagem de placas pré-
moldadas, amarradas umas às outras através de seus encaixes e 
fixadas ao solo. A matéria-prima utilizada para confecção das peças 
é exclusiva da EMK (composto de polímeros termoplásticos 100% 
reciclados e 100% recicláveis). 

NCM 39012029 

TIPO DE PEDIDO 



 
1ª. Solicitação   X Renovação                  

DOCUMENTO ANEXADO PARA  PESQUISA 

Descrição Técnica 
Detalhada do Produto 

Sim X Não   

Catálogo e/ou Desenho 
do Produto 

Sim X Não   

                

 

(Finalizado) 

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social Habto Objetos Ltda 

Nome Fantasia Habto 

Endereço Rua Conde de Leopoldina, 315A - São Cristóvão - Rio de Janeiro/RJ CEP: 

20930-460 

CNPJ 11.636.043/0001-84 

DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem Industrial Sistema Revoluti 

Breve Descrição Técnica Sistema de mesas giratórias para montagem de salas de aula 

informatizadas e colaborativas. Possui mesas giratórias que 

têm eixos fixados ao piso e giram integradas com a infra-

estrutura de cabeamento elétrico que fica embutida na sua 

estrutura. Esse sistema de mesa permite que, apesar do 

cabeamento de energia, as mesas tenham mobilidade e 

mantenham o fornecimento de energia contínuo permitindo o 

uso de computadores de diversos tipos em sala de aula, 

inclusive desktops. O sistema de rotação e a matriz de 

posicionamento das mesas criam uma estrutura dinâmica que 

permite a formação de diversos arranjos na sala de aula  de 

uma maneira fácil e rápida. O giro das mesas e do seu tampo 

permite que os tampos se encontrem formando uma superfície 

contínua que pode ser disposta de forma individual ou em 

grupos de 2, 3, 4 pessoas, entre outros. Esse sistema inovador 

permite a modificação do ambiente físico de acordo com a 

proposta pedagógica a ser desenvolvida pelo professor. 

NCM  

9403.20.00 

TIPO DE PEDIDO 



 
1ª. Solicitação X Renovação 

 

DOCUMENTO ANEXADO PARA PESQUISA 

Descrição Técnica Detalhada do Produto Sim  

x 

Não   

Catálogo e/ou Desenho do Produto Sim x Não   

 


