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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: 27/10/2011
Data da concessão: 14/04/2015

Fim da vigência: 14/04/2025
 

Restrição: Sem direito ao uso exclusivo das expressões "INSTITUTO", 
"ENERGIA" e "MEIO AMBIENTE".

Titular: INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE [BR/SP] 
CNPJ: 08184933000198

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 1933, CONJUN TO 16, 
JARDIM PAULISTANO, 01452001, SAO PAULO, SÃO PAULO, 
BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Serviço

CFE(4): 1.3.2, 26.1.6 e 27.5.25 
NCL(9): 42 

Especificação: Assessoria, consultoria e informação sobre desenvolvimento de 
produtos - [Consultoria em];Assessoria, consultoria e informação 
sobre pesquisas científicas no campo da bioquímica e biotecnologia - 
[Consultoria em];Assessoria, consultoria e informações e pesquisas 
no campo biológico - [Consultoria em];Assessoria, consultoria e 
informações no campo de processos tecnológicos - [Assessoria 
em];Assessoria, consultoria e informações no campo de processos 
tecnológicos - [Consultoria em];Assessoria, consultoria e informações 
sobre catalisadores (química) - [Assessoria em];Assessoria, 
consultoria e informações sobre catalisadores (química) - [Consultoria 
em];Assessoria, consultoria e informações sobre gás (química) - 
[Assessoria em];Assessoria, consultoria e informações sobre gás 
(química) - [Consultoria em];Assessoria, consultoria e informações 
sobre pesquisas e análises bacteriológicas, biológicas, químicas e 
bioquímicas - [Consultoria em];Biológica (Pesquisa -) - [Consultoria 
em];Concepção de protótipo [elaboração de projeto] - 
[Serviço];Concepção de protótipo [elaboração de projeto] - 
[Assessoria em];Concepção de protótipo [elaboração de projeto] - 
[Consultoria em];Consultoria em proteção ambiental - 
[Serviço];Consultoria em proteção ambiental - [Assessoria 
em];Consultoria em proteção ambiental - [Consultoria em];Consultoria 
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em proteção ambiental - [Informação em];Consultoria na área de 
economia de energia - [Serviço];Consultoria na área de economia de 
energia - [Assessoria em];Consultoria na área de economia de 
energia - [Consultoria em];Controle ambiental de poluição do ar e 
sonora - [Serviço];Controle ambiental de poluição do ar e sonora - 
[Assessoria em];Controle ambiental de poluição do ar e sonora - 
[Consultoria em];Controle ambiental de poluição do ar e sonora - 
[Informação em];Economia de energia (Consultoria na área de - ) - 
[Assessoria em];Economia de energia (Consultoria na área de - ) - 
[Consultoria em];Estudos para projetos técnicos - [Serviço];Estudos 
para projetos técnicos - [Assessoria em];Estudos para projetos 
técnicos - [Consultoria em];Estudos para projetos técnicos - 
[Informação em];Fornecimento de mecanismos de busca para a 
obtenção, manutenção e distribuição de dados a partir de um banco 
de dados localizado em uma rede mundial de computadores (se o 
serviço for de desenvolvimento de um software/website para 
terceiros) - [Assessoria em];Fornecimento de mecanismos de busca 
para a obtenção, manutenção e distribuição de dados a partir de um 
banco de dados localizado em uma rede mundial de computadores 
(se o serviço for de desenvolvimento de um software/website para 
terceiros) - [Consultoria em];Fornecimento de mecanismos de busca 
para a obtenção, manutenção e distribuição de dados a partir de um 
banco de dados localizado em uma rede mundial de computadores 
[se for uma ferramenta de busca] - [Assessoria em];Fornecimento de 
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção e distribuição de 
dados a partir de um banco de dados localizado em uma rede 
mundial de computadores [se for uma ferramenta de busca] - 
[Consultoria em];Pesquisa no campo de proteção ambiental - 
[Serviço];Pesquisa no campo de proteção ambiental - [Assessoria 
em];Pesquisa no campo de proteção ambiental - [Consultoria 
em];Pesquisa no campo de proteção ambiental - [Informação 
em];Planejamento urbano - [Serviço];Planejamento urbano - 
[Assessoria em];Planejamento urbano - [Consultoria 
em];Planejamento urbano - [Informação em];Proteção ambiental 
(Pesquisa no campo de - ) - [Serviço];Proteção ambiental (Pesquisa 
no campo de - ) - [Assessoria em];Proteção ambiental (Pesquisa no 
campo de - ) - [Consultoria em];Proteção ambiental (Pesquisa no 
campo de - ) - [Informação em]; 
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Rio de Janeiro, 14/04/2015
 

Vinicius Bogéa Câmara
Diretor
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