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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 

email claudiohenrique@sistemafieg.org.br ou por telefone (62)  9 9973.1923;. 

 

Produto 1 

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 

 

Produto 2: 

mailto:claudiohenrique@sistemafieg.org.br
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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 
 

 

Produto 3:  

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); - 
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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 

 

Produto 4: 

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 para identificação de pássaros e aves. 

Breve Descrição 

Técnica 

Anilhas de diâmetro interno 1,8 até 100mm em alumínio ou 

aço inox, nos acabamentos polido, colorido (anodizdo) ou 

folheado a ouro, sendo utilizadas para identificação de 

pássaros e aves em cativeiro ou livres na natureza. 

NCM 7608.20.90 

 

Produto 5:  

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A 

Nome Fantasia HELPER TECNOLOGIA 

Endereço 
RUA VALENZA 135-B, CONJ INSD. MAUA, COLOMBO-PR                    CEP 

83413-576 

CNPJ 13.644.990/0001-42 

DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem Industrial 
Sistema de repressão, monitoramento e atendimento a 

emergências. 

Breve Descrição Técnica 

Sistema de repressão, monitoramento e atendimento a 

emergências caracterizado por compreender um 

equipamento dotado de um corpo (1) principal provido de 

portas articuladas para acesso aos compartimentos que 

servem de alojamento e proteção para os dispositivos 

eletroeletrônicos internos e que encerra os componentes: 

botão de acionamento de emergência (2); câmeras de vídeo 
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com cobertura de 360° (3); módulo intercomunicador de 

áudio bidirecional (4); módulo de gravação de vídeo, áudio e 

dados (5); módulo de transmissão de vídeo, áudio e dados 

(6); sistema de alto-falante (7); sistema de iluminação (8); 

sistema de alerta com luzes coloridas (9); sirene (10); sensor 

de temperatura (11); painel indicador de temperatura (12); 

sensor de umidade relativa do ar (13); painel indicador de 

umidade relativa do ar (14); sensor do índice de poluição do 

ar (15); painel indicador do nível de poluição (16); sensor 

sismológico (17); sensor de inundação (18); sensor de fluxo 

de veículos (19); central de controle (20) dotada de software 

de análise inteligente de vídeo, áudio e dados, sendo que o 

dito equipamento responde automaticamente aos eventos 

detectados e envia as informações coletadas a uma central 

de atendimento, recebendo informações da referida central 

de atendimento para divulgação local.  

NCM 8543.70.99 
 

 

Produto 6:  

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social METALURGICA LCM CONSTRUTORA E INCORP. LTDA ME 

Nome Fantasia METALÚRGICA LCM 
 

Endereço RUA GERALDO JAIME, 48 JARDIM GOIÁS CEP: 75906-270 RIO VERDE - GO 

CNPJ 12.886.603/0001-11 

DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem Industrial PENITENCIÁRIA  

Breve Descrição Técnica 

Construção de presídios Inovável e Auto-construtivo 

industrializado: Masculino, feminino, educativo e de 

segurança máxima. Composto por celas, definida por piso, 

paredes, fechamento superior e dotada de: Porta de 

segurança, abertura gradeada de ventilação e iluminação 

natural, bacia sanitária, cela construída sobre baldrame de 

concreto armado e incorpora construção de segurança de 

aço compreendida: Por vigas de piso de aço, o piso formado 

por camada de chapa de aço, por malha de aço, e por 

camada de concreto para piso, as paredes são de aço e 



   

 

Federação das Indústrias do Estado de Goiás  
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova – CEP 74645-070 – Goiânia-GO                                                                                                

Fone: (62) 3219-1300 – Fax: (62) 3224-0677 – www.sistemafieg.org.br 

compreendidas por chapas de aço paralelas e por perfilados 

de aço de enriquecimento. Dita parede externa tem painel 

isolante de viga de respaldo de aço. A abertura é formada 

por barras de aço paralelas verticais. A estrutura 

compreende colunas de aço cuja extremidades inferiores 

ligam-se ao baldrame por meio de chumbador e as 

extremidades superiores ligam-se à viga de respaldo por 

meio de conjunto de parafusos e porcas de flanges todos 

embutidos sem acesso. 

As vantagens em relação a construção civil se dá, ao tempo 

de execução da obra ( Presídio para 400 detentos pronto em 

60 dias, podendo ser construído várias unidades ao mesmo 

tempo), conta com sistema ecológico, acústico, térmico, anti-

chamas, auto-sustentável, elaborado dentro das normas 

nacionais, pensando na baixa manutenção, utilizando 

recursos naturais como energia solar e tratamento de esgoto 

ecológico, com reaproveitamento da água e seus resíduos. 

Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de 

fundação, projeto de prevenção, projeto de meio ambiente m 

projeto de cálculo, projeto hidráulico, projeto hidro-sanitário, 

projeto de prevenção, projeto anti incêndio.   

NCM 7308.90.10 

 

Produto 7:  

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 

 

Produto 8:  
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DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

Razão Social PHARNUTRI P&D INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E BIOTECNOLOGIA - EIRELI 

Nome Fantasia PHARNUTRI 

Endereço RUA JACINTO SCAGIONE, 784, JD PORTO SEGURO, CONCHAL, SP 

CNPJ 17.457.396/0001-01 

DADOS DO PRODUTO 

Nome do Bem Industrial BIONUTRI - AR1  

Breve Descrição Técnica 

Alimento balanceado nutricionalmente, em pó, de uso oral, a 

base de trigo, centeio, soja e milho fermentados. Obtido 

através de processo de biotecnologia exclusivo, que contribui 

para a recuperação do estado nutricional, para organismos 

debilitados, na desintoxicação e restauração do sistema 

imunológico. Hipocalórico, hiperprotético com fibras (fontes 

vegetais), alto teor de micronutrientes, com vitaminas, 

minerais, ômegas 3 e 6, isoflavonas, 17 aminoácidos (8 

essenciais, três de cadeia ramificada. É rico em selênio e B - 

glucanas 1,3 -1,6 e fito compostos. 

NCM 2106.90.30 

 


