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O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, 
certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e 
regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:

  
Data de depósito: 19/12/2020

Data da concessão: 08/02/2022
Fim da vigência: 08/02/2032

 
Titular: BOTAFOGO CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO LTDA. 

[BR/RJ] 
CNPJ: 37180829000123

Endereço: Rua Bambina, 141, Fte 3 Andar, Botafogo, Rio de Janeiro / RJ, 
22251050 , Rio de Janeiro, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto/Serviço

CFE(4): 24.1.3, 27.5.8 e 27.5.17 
NCL(11): 37 

Especificação: Aplicação de tinta e impermeabilizante;Asfaltamento;Assentamento 
de tijolos;Assessoria, consultoria e informação em aluguel de 
equipamentos para construção;Assessoria, consultoria e informação 
em construções;Assessoria, consultoria e informação em pintura de 
prédios;Assessoria, consultoria e informação em supervisão de 
construção;Assessoria, consultoria e informações sobre 
montagem/construção de estrutura predial;Automação industrial 
[instalação e manutenção de máquinas];Colocação de piso e 
pedra;Conserto de bomba;Conserto de extintor;Conserto e 
manutenção de equipamentos de refrigeração;Conserto e 
manutenção de máquinas de lavar;Conservação de campo de 
esporte;Conservação de piscina para a prática de 
esporte;Conservação de quadra para a prática de 
esporte;Conservação e manutenção de container;Construção 
*;Construção de estante para feira, exposição e loja;Construção de 
fábrica;Construção de fábricas;Construção de porto;Construção de 
portos;Construção de quebra-mar;Construção de 
vedação;Construção e manutenção de oleoduto;Construção e 
reparação em colocação de alvenaria;Construção e reparação em 
colocação de calha;Construção e reparação em colocação de cerca 
de arame;Construção e reparação em colocação de 
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esquadria;Construção e reparação em colocação de piso;Construção 
e reparação em colocação de tela;Construção e reparos de 
armazém;Construção naval;Construção subaquática;Construção 
submarina;Consultoria na área de construção civil;Consultoria técnica 
em coleta [seleção] de materiais;Dedetização;Demolição de 
edificações;Desentupimento e limpeza de cano e 
tubulação;Desinfecção;Desinfecção e limpeza de 
piscina;Dragagem;Envernizamento;Estimulação de poço e de 
controle de areal e água;Exterminação de animais nocivos exceto 
para agricultura, aquacultura, horticultura e silvicultura;Extração de 
pedras [pedreira];Extração mineral;Ferramentaria manual [reparação, 
montagem e construção];Impermeabilização de 
edificações;Impermeabilização em obra civil;Instalação de 
cabos;Instalação de equipamentos de cozinha;Instalação de portas e 
janelas;Instalação de serviços básicos de infraestrutura em locais de 
construção;Instalação e conserto de ar condicionado, inclusive de 
veículo;Instalação e conserto de rádio-comunicação;Instalação e 
manutenção de instalações a gás;Instalação e manutenção de 
instalações elétricas;Instalação e manutenção de instalações 
hidráulicas;Instalação e reparo de alarme antifurto;Instalação e reparo 
de alarmes de incêndio;Instalação e reparo de aparelhos de ar 
condicionado;Instalação e reparo de aparelhos elétricos;Instalação e 
reparo de dispositivos de irrigação;Instalação e reparo de 
elevadores;Instalação e reparo de equipamentos de 
aquecimento;Instalação e reparo de equipamentos de proteção contra 
inundações;Instalação e reparo de equipamentos de 
refrigeração;Instalação, manutenção e conserto de aparelhos 
domésticos a gás;Instalação, manutenção e reparo de estrutura de 
letreiro e de painel elétrico e eletrônico, inclusive de 
veículo;Instalação, manutenção e reparo de máquinas;Instalação, 
manutenção e reparo de máquinas e equipamentos de 
escritório;Lavagem;Lavagem a seco;Lavagem a vapor;Limpeza de 
chaminé;Limpeza de fachada de edificações;Limpeza de interiores de 
edifícios;Limpeza de janelas;Limpeza de rua;Limpeza e reparo de 
caldeira;Limpeza, reparo, e manutenção de rede de esgoto;Lixamento 
[areamento];Lustrador de artigo de madeira e do mobiliário 
[manutenção];Manutenção de mobiliário;Manutenção de 
piscinas;Manutenção de veículos;Manutenção e reparo de 
aeronaves;Manutenção e reparo de caixas-fortes;Manutenção e 
reparo de cofre;Manutenção e reparo de queimadores;Maquete 
[construção de protótipos, maquetes e miniaturas para projetos 
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de acordo com 
projeto];Mineração;Montagem de andaimes;Montagem de estandes 
de feira de exposições e lojas;Montagem de estruturas metálicas para 
eventos;Pavimentação de estrada;Pavimentação de rua;Perfuração 
de poços;Perfuração de poços profundos de petróleo ou de 
gás.;Perfuração do solo;Pintura ou reparo de letreiros;Pintura, de 
interior e de exterior;Provimento de informações sobre 
construção;Provimento de informações sobre 
reparos;Rebitagem;Recarga de cartuchos de toner;Recarga de 
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veículos elétricos;Recondicionamento de máquinas desgastadas ou 
parcialmente destruídas;Recondicionamento de motores desgastados 
ou parcialmente destruídos;Reconstrução de edificações 
[reedificação];Recuperação de arma e equipamento bélico;Remoção 
de neve;Reparação de equipamento de gás [serviço de manutenção 
e reparo];Reparação de monumento [serviço de manutenção e 
reparo];Reparação e manutenção da estrutura de letreiro e painel não 
elétrico;Reparo de fechadura;Reparo de fechaduras de 
segurança;Reparo de guarda-chuvas;Reparo de linhas de 
transmissão de energia;Reparos subaquáticos;Restauração de 
afresco [serviço de restauração de obra artística];Restauração de 
mobiliário;Restauração de obra sacra e histórica [serviço de 
restauração de obra artística];Restauração de obras de arte;Serviço 
de controle de pragas, exceto para agricultura, aquicultura, 
horticultura e silvicultura;Serviços de alvenaria;Serviços de cobertura 
de telhado;Serviços de eletricistas;Serviços de encanamento;Serviços 
de fraturamento hidráulico [fracking];Serviços de isolamento para 
edificações;Serviços de pedreiro;Serviços de pinturas viárias;Serviços 
de reboco;Serviços de sinalização [instalação, manutenção e 
construção];Serviços domésticos [serviços de limpeza];Supervisão de 
trabalhos de construção civil;Supressão de interferência em 
aparelhos elétricos;Terraplanagem;Tratamento 
antiferrugem;Tratamento, limpeza e conserto de 
couro;Zelador;instalação, reparo e manutenção de equipamentos de 
calefação;serviços de bombeiro hidráulico;serviços de conservação e 
limpeza em campo de esporte;serviços de construtor (da classe 37) 

1
Rio de Janeiro, 08/02/2022

 

Felipe Augusto Melo de Oliveira
Diretor

A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no art. 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
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