SANTA

CRTJZ
MARCÀS & PÂTENTES

Blumenau, SC, 18 de novembro de 2019.

A
VANTEC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA

Prezados Senhores:

Em anexo, estamos enviando-lhes

o

Certificado

de Registro de

Marca
conÍorme processo requerido junto ao lnstituto Nacional da Propriedade lndustrial- l.N.P.l. - sob
número 916075389, 913824151 e 913824194.

Cumpre-nos inÍormar que o registro efetuado por aquele órgão terá um prazo
de validade de 10 (dez) anos, contados a partir da data de expediçáo do CertiÍicado anexo.

lnformamos ainda que, no decorrer da sua vigência, a marca estará sujeita
eventuais processos administrativos e 0u judiciais de nulidade, bem como caducidades por
pafte de terceiros. Para tanto, mantemos em nosso escritório uma equipe totalmente voltada ao
acompanhamento dos processos com registro de marcas concedidos. Assim, ocorrendo
qualquer publicaçáo de intervençáo de terceiros, entraremos em contato.
ATENÇÂ0: Pedimos ainda que, caso seja Íeita alguma alteraçáo de endereç0,
teleÍone, sócios ou razão social, nos seja inÍormado para tomarmos as devidas providências.
Sendo só 0 que nos resta para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor
para quaisquer esclarecimentos, aproveitando o ensejo, para lhes enviar nossas mais cordiais
saudaçoes.
Atenciosamente,
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Registros no Brasil e no exterior
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
lnstituto Nacional da Propriedade lndustrial
Diretoria de Marcas, Desenhos lndustriais e lndicaçôes Geográficas

Certificado de registro de marca
Processo no: 916075389
O lnstituto Nacional da Propriedade lndustrial, 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:

WYÂHTEc

Data de depósito:
Data da concessão:
Fim da vigência:
Titular:
CNPJ:
Endereço:

Apresentação:
Natureza:

cFE(a):
NCL(11):
Especificação:
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15t10t2018

23t07t2019
23t07t2029
VANTEC - TNDUSTRTA DE MAQUTNAS LTDA tBR/SCl
81

55069í 0001 07

Avenida La Salle, 2040 - lndústria - Nossa Senhora de Fátima,
89820-000, Xanxere, SANTA CATARINA, BRASIL
Mista
Marca de Produto

26.3.5,26.4.4 e 27.5.1
7

Abafadores de som para motores e máquinas; Acionadores de partida
para motores e máquinas; Acoplamentos de eixos [máquinas];
Agitadores; Alimentadores [partes de máquinas], Ancinhos
[máquinas]; Aparelhos de corte a arco elétrico; Aparelhos elétricos
para vedar materiais plásticos [embalagem]; Aparelhos
eletromecânicos para preparação de alimentos; Aparelhos
eletromecânicos para preparar bebidas; Aparelhos para manuseio de
carga e descarga; Aparelhos para soldagem a gás; Aparelhos para
vulcanização; Armações para máquinas; Atomizadores [máquinas];
Bobinas para máquinas; Bombas [máquinas]; Brocas [peças de
máquinasl; Buldôzeres; Cabrestantes; Cárteres para máquinas e
motores; Ceifeiras; Rolamentos [partes de máquinas]; Compressores
Imáquinas]; Correias para motores e máquinas; Cortadores
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministerio da Economia
lnstituto Nacional da Propriedade lndustrial
Diretoria de Marcas, Desenhos lndustriais e lndicações Geográficas

Certificado de registro de marca
Processo no: 9í6075389
[máquinas]; Dispositivos antipoluentes para motores e máquinas;
Dispositivos economizadores de combustível para motores e
máquinas; Eixos de máquinas; Elevadores; Embutidoras [máquinas
de embutir]; Empacotadoras [máquina]; Enfardadeiras; Ferramentas
[partes de máquinas]; Máquinas-ferramentas; Ferros de solda,
elétricos; Filtros [partes de máquinas ou motores]; Filtros-prensas;
Foles [partes de máquinas]; Guindastes; Junçôes [peças de motor];
Laminadores; Lâminas [paúes de máquinas]; Macacos [máquinas];
Máquinas agrícolas; Máquinas de distribuição automática; Máquinas
de galvanização; Máquinas de manuseio automático; Máquinas
elétricas para soldagem; Máquinas empacotadoras; Máquinas fresas;
Máq u inas misturadoras; Máq u inas moedoras; Máqu nas para Íazer
massas; Máquinas para indústria têxtil, Máquinas para laticínios;
Máquinas para o processamento de plásticos; Máquinas para
selecionar de uso industrial; Mecanismos de controle para máquinas
e motores; Moinhos [máquinas]; Moldes [partes de máquinas];
Peneiras [máquinas ou partes de máquinas]; Picadores de carne
[máquinas]; Pistões [peças de máquinas e motores]; Portaferramentas [partes de máquinasl; Prensas; Pulverizadores
*;
[máquinas]; Roldanas Semeadoras [máquinas]; Serras [máquinas];
Tornos mecânicos [máquinas-ferramentas]; Transportadores
[máquinas]; Trituradores; Chaves de fenda, elétricas; Pressurizador
elétrico; Carro para fundição [parte de máquina]; Afiadora [máquina
para aÍlar ferramental; Amortecedor para máquina; Aparelho para
agrupar a colheita; Aparelho para esterilizaçâo ou conservação do
leite de uso industriale comercial; Aparelho para ordenha mecânica;
Aparelho para pulverizaçâo de produto químico para uso
agroindustrial; Batedeira agrícola [máquina]; Bomba de uso industrial;
i

Robô industrial [máquina]; Charrua [arado]; Chocadeira; Conexão
para máquina industrial; Cortadeira de papel [máquina]; Dispositivo
automático para alimentação de animal; Distribuidor de fertilizante
[máquinas agrícolas, exceto as operadas manualmente];
Equipamento para separação e classificação de produto; Esteira de
transporte; Grampeador para uso industrial; Grampo para
grampeador industrial; Máquina injetora; Máquina para adubagem e
plantio; Máquinas hidráulicas de carga; Moedor industrial;
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Certificado de registro de marca
Processo no: 9í6075389
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
lnstituto Nacional da Propriedade lndustrial
Diretoria de Marcas, Desenhos lndustriais e lndicaçôes Geográficas

Certificado de registro de marca
Processo no: 913824í5í
O lnstitüto Nacional da Propriedade lndustria!, para garantia da propriedade e do uso exclusivo,
certifica que a marca abaixo reproduzida encontrase registrada nos termos das normas legais e
regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:

GRUPO VANZIN

Data de deposito:
Data da concessão:
Fim da vigência:
Titular:
CNPJ:
Endereço:

Apresentação:
Natureza:
NCL(11):
Especificação:
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19t02t2029

VANTEC - TNDUSTRTA DE MÁQUTNAS LTDA tBR/SCl
81550691000107

Avenida La Salle, 2040 - lndústria - Nossa Senhora de Fátima,
89820-000, Xanxere, SANTA CATARINA, BRASIL
Nominativa
Marca de Produto
12

Airbag [dispositivos de segurança para automóveis]; Alarme antiroubo para veículos; Amortecedores para automóveis; Apoios de
cabeça para assentos de veículos; Aros para rodas de veículos;
Assentos para veículos; Atrelagem de reboque para veículos; Calotas
das rodas; Capôs para veículos; Carrinhos de transporte *; Chassi de
veículos; Cintos de segurança para assentos de veículos; Discos de
freio para veículos; Dispositivos antiderrapantes para pneus de
veículos; Eixos para veÍculos; Engrenagem para veÍculos terrestres;
Estribos de veículos; Freios para veículos; Limpadores de pára-brisa;
Luzes direcionais para veículos; Molas amortecedoras para veículos;
Motores para veículos terrestres; Pára-choques de veículos; Páralamas; Pneus, Portas para veículos; Raios para rodas de veículos;
Rodas de veículo; Spoilers para veículos; Volantes para veículos;
Arranque de motor para veículo terrestre; Banco para veículo;
Câmbio [componente de veículo]; Escapamento para veículo;
Excêntrico [peça de veículo]; Filtro de óleo e combustível para
veículo; Silenciosos para veículos;
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministérro oa Economia
lnstituto Nacional da Propriedade lndustrial
Diretorja de Marcas, Desenhos lndustriais e lndicações Geográficas

Certificado de registro de marca
Processo no: 913824194
O hrstihrto Nacional da Propriedade lndustrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo,
certifica que a marca abaixo reproduzida encontrase registrada nos termos das normas legais e
ngularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:

GRUPO VANZIN

Data de deposito:
Data da concessão:
Fim da vigência:
Titular:
CNPJ:
Endereço:

Apresentação:
Natureza:
NCL(1 1):

Especificação:

01t12t2017
19t02t2019
19t12t2029

VANTEC - |NDÚSTRTA DE MAOUTNAS LTDA tBR/SCl
81550691000107

Avenida La Salle, 2040 - lndústria - Nossa Senhora de Fátima,
89820-000, Xanxere, SANTA CATARINA, BRASIL
Nominativa
Marca de Serviço
35

Comércio (através de qualquer meio) de ferramentas manuais;
Comércio (através de qualquer meio) de instrumentos agrícolas não
manuais; Gomércio (através de qualquer meio) de máquinas;
Comércio (através de qualquer meio) de máquinas distribuidoras
automáticas; Comércio (através de qualquer meio) de máquinas
Íerramentas; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; Comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; Comércio (através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos; Comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metalcomum;

aio de 1 996.
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