
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Of. CPL/ EXT/RFJ/16/2020

Belo Horizonte, 29 de julho de 2020.

ASSUNTO: LICITAÇÃO SP 01/2020-RDC 
PROCESSO N.º 01-034.100/20-00
OBJETO: Execução das obras e serviços de recuperação estrutural das paredes e lajes de piso e teto da galeria
do Córrego do Leitão

À RFJ Construção e Engenharia Ltda.

Prezada Senhora,

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de
Belo Horizonte, nomeada pela portaria conjunta SMOBI/SUDECAP Nº 080/2020, no uso de faculdades previstas no
art.  7º,  §1º  do  decreto  7.581/2011,  vem através  deste  solicitar  esclarecimentos  sobre  informações  contidas  nos
atestados de qualificação técnica apresentados, no âmbito da licitação SP 01/2020-RDC, conforme descritos a seguir:

1) No item 12.1.3.3.1 do edital  solicita-se a comprovação de execução de serviços de Concreto de Alto
Desempenho (CAD), fck igual ou superior a 50Mpa em quantidade igual ou superior a 1.500m3. No
atestado de Serviços e obras de recuperação estrutural das paredes e lajes das galerias do Córrego da
Serra, Zoo e São José (arquivo 14 - e - 432 – Jj) contabiliza-se 1.145,60m3 com descrição idêntica à
solicitada no edital.

Tendo em vista que a quantidade contabilizada é inferior ao mínimo e a ausência deste serviço em outros
atestados, favor informar quais atividades foram considerados para atendimento da quantidade mínima do
item indicando os respectivos atestados e as considerações acerca da complexidade similar à atividade
exigida no edital. 

2) No item 12.1.3.3.3 pede-se comprovação  de serviços  de  preparo  e aplicação  de argamassa  projetada
aditivada com sílica ativa (quantidade mínima: 300m3). No atestado de Serviços e obras de recuperação
estrutural das paredes e lajes das galerias do Córrego da Serra, Zoo e São José  (arquivo 14 - e - 432 - Jj)
é informada a execução de 133,81m3. 

Favor indicar quais os serviços e os respectivos atestados que foram considerados para comprovação de
execução da quantidade mínima exigida no edital. Apresentar as considerações de similaridade entre a
atividade do atestado e do edital.

3) No  item  12.1.3.3.6  (Injeção  de  resina  epóxi  ou  gel  de  poliuretano)  os  atestados  somados  totalizam
364,30m, sendo 150m no atestado Obras e serviços de recuperação de estruturas de concreto armado
dos filtros e da caixa de mistura da Estação de Tratamento de Águas do Sistema Serra Azul na cidade de
Juatuba/Mg (arquivo 14 - a jj 002.621-11 – 183) e 214,3m no atestado Serviços de ampliação do Sistema
de Abastecimento de Água, no município de Varginha/MG (arquivo 14 - b - 271 - 008.163-09). O edital
solicita a comprovação deste item em Kg (mínimo 150kg). Apresentar comprovação de equivalência entre
o total identificado nos atestados e o mínimo exigido no edital.

4) Os atestados apresentados estão em nome da empresa Comim Construtora EIRELI e não em nome da
licitante RFJ Construção e Engenharia LTDA. Verifica-se na última alteração contratual apresentada que
houve  cessão  do  acervo  técnico  e  de  dois  equipamentos  daquela  para  esta.  No  entanto,  a  mera
transferência  do  acervo  e  de  apenas  dois  equipamentos  não  comprova  a  efetiva  transferência  da
capacidade técnica-operacional para a RFJ. Dessa forma, manifestar-se acerca da transferência de acervo
técnico efetuado juntando documentos comprobatórios da efetiva transferência  de know-how entre as
empresas (equipamentos, pessoal, estrutura administrativa, contratos, etc). Juntar ainda laudo de avaliação
contábil relativo à avaliação do acervo técnico transferido, utilizado no aumento do capital social.

Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP
                                           Rua Guajajaras, 1107 – Bairro: Lourdes

  Belo Horizonte - MG



A manifestação da empresa deverá ocorrer no prazo de dois (02) dias úteis a contar do recebimento deste
ofício, através do e-mail cpl.sudecap@pbh.gov.br , sob pena de inabilitação no certame.

Atenciosamente,

Kely Cristina Santos Venier
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº.080/2020

À Senhora
Ivana Assis Pereira
RFJ Construção e Engenharia Ltda.
Rua Piauí, nº 361, sala 801, Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG
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Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

Rua Guajajaras, 1107 – Bairro: Lourdes
                                                                                                 Belo Horizonte - MG
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Ilma. Sra. Kely Cristina Venier – Presidente da Comissão de Licitações 

SMOBI/SUDECAP 

 

LICITAÇÃO SP 01-2020 - SUDECAP  

 

OFÍCIO CPL/EXT/RFJ/16/2020 

 

Em atendimento aos esclarecimentos solicitados, em que pese no item 1 do ofício 

epigrafado, essa CPL ter considerado que teria se comprovado a execução do 

quantitativo de 1.145,60 m³, com descrição idêntica solicitada ao edital, no item 

12.1.3.3.1, cabe ressaltar que para atendimento a referido item, não se pode considerar 

exclusivamente o quantitativo apresentado na CAT  com registro de atestado de número 

1420170006145.  

 

O quantitativo total solicitado no Edital é atendido pela CAT 003.618/08, que contém o 

volume de concreto de 956,00 m³, com a seguinte descrição “recuperação das partes 

desgastadas na laje de fundo com a recomposição, utilizando microconcreto usinado 

bombeável resistente a desgaste por abrasão FCK maior/igual 40MPa, Consumo de 

cimento Duracem AD300 = 350kg/m3; Cimento Silimax = 150kg/m3; areia artificial = 

548kg/m3; brita 0 gnaisse = 1129kg/m3; água 185L; aditivo MBT Rheobuild 1000 B = 

3,0 L/m3; fator água/cimento = 0,37; Slump= 7+1cm; resistência 24horas = de 22 a 25 

MPa ”.  

 

O concreto utilizado para atendimento do item tem característica semelhante ao 

solicitado no edital, pois utiliza cimento duracem AD300, que é cimento de alto 

desempenho com pega acelerada para ambientes agressivos, utiliza também o cimento 

silimax, composto com sílica ativa, totalizando um consumo de cimento de 500kg/m3, 

utiliza ainda o aditivo superplastificante que ajuda na trabalhabilidade do concreto sem 

alterar seu tempo de pega, e tem um fator água /cimento de 0,37, semelhante ao do 

concreto solicitado no edital. 

 

Além da semelhança na composição com o concreto do edital, outro fator que 

demonstra a similaridade, é a metodologia para aplicação do mesmo, que se dá através 
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do bombeamento do concreto, do lançamento, vibração, sarrafeamento, acabamento e 

cura.  

 

Em complementação aos quantitativos apresentados, esta licitante também demonstrou 

no atestado de CAT 004.828/10 volume de concreto de 780,00 m³, com idêntica 

descrição do traço demonstrado nos parágrafos anteriores.  

 

Sendo assim, temos o quantitativo de 1.145,60 m³ no atestado da CAT 1420170006145, 

956,00 m³ no atestado da CAT 003.618/08 e 780,00m³ no atestado da CAT 004.828/10, 

totalizando volume de 2.881,60 m³ de concreto com característica e complexidade 

idêntica em sua maioria, ao solicitado no Edital, e similar em parte.  

 

Para facilitar a compreensão, trazemos o quadro elucidativo:  

 

 

 

Em atenção ao item 2 da diligência, no qual se requer esclarecimentos acerca do 

atendimento do item 12.1.3.3.3 do Edital quanto a comprovação de serviços de preparo 

e aplicação de argamassa projetada aditivada com sílica ativa (quantidade mínima: 300 

m³), cabe elucidar que no atestado CAT 1420170006145 foi demonstrada a execução 

do volume de 133,81 m³, com descrição idêntica ao edital.  

 

Para complementar o quantitativo exigido, esta licitante apresentou atestado constante 

nas CAT´s 002.629/11 e 002.621/11, que contemplam o volume de argamassa 

projetada de 257,52 m³, com a seguinte descrição:  

 

“G.21.00.02.24 - Revestimento em argamassa aquosa de alta resistência 

mecânica para contato com água potável, fornecimento e aplicação manual ou 

por jateamento úmido - 12.876,00 m² ”, FOLHA 05 DO ATESTADO.  

“B.10.05.25.25 – Acabamento desempenado para concreto ou argamassa 

projetada – 12.876,10 m² ”. FOLHA 06 DO ATESTADO. 

Serviço Unid. Quant. CAT Nº Folha Nº

1420170006145

 04/11, 07/11 e 

10/11

003.618/08 Folha 01

004.828/10 Folha 03

Solicitado no Edital Comprovação

Concreto de alto desempenho  CAD, com fck igual ou 

superior a 50MPa, em quantidade igual ou superior a 

1500m3

m3 1.500,00   
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Quanto ao item executado contido no descritivo G.21.00.02.24 e no descritivo 

B.10.05.25.25, do atestado apresentado pela Licitante, cabe frisar que a execução de 

serviço de revestimento em argamassa e posterior acabamento em argamassa 

projetada, CONFIGURA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES ENTRE 

SI, tanto que apresentam quantitativos praticamente idênticos, quais sejam: 12.876,00 

m²  e 12.876,10 m², demonstrando assim o atendimento ao item 12.1.3.3.3 do edital: 

preparo e aplicação de argamassa projetada.  

 

Cabe ainda frisar que para cômputo do quantitativo exigido no certame, esta licitante 

utilizou metodologia de cálculo conservadora, ao considerar a espessura da camada de 

argamassa de 2 cm, em que pese variar geralmente de 2 a 5 cm.  

 

Ainda nesse sentido, cabe transcrição de cálculo utilizado para demonstrar que tanto 

utilizando a menor espessura, quanto a maior espessura, há o atendimento do item 

exigido no edital, vejamos:  

 

Considerando a menor espessura obtemos: 

12.876,10 m²   x 0,02m = 257,52 m³ 

Considerando a maior espessura obtemos: 

12.876,10 m²   x 0,05m = 643,81 m³ 

 

Desta feita, considerando a menor espessura como base de cálculo, temos o volume de 

257,52 m³ apresentado no atestado referente às CAT’s 002.629/11 e 002.621/11, 

somado ao volume de 133,81 m³ apresentado no atestado referente à CAT 

1420170006145, totalizando o volume de 391,33 m³ de argamassa projetada, superior 

ao solicitado no edital. 

 

 

 

Serviço Unid. Quant. CAT Nº Folha Nº

1420170006145

 04/11, 07/11 e 

10/11

 002.629/11 e 

002.621/11 

 Folha 03 e 

Folha 04 

Solicitado no Edital Comprovação

Preparo e aplicação de argamassa projetada aditivada 

com sílica ativa, em quantidade igual ou superior a 

300m3

m3 300,00      



 

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA. – Rua Piauí, 361, sala 801, Santa Efigênia, Belo Horizonte / MG, CEP 30150-320. 

CNPJ: 37.009.606/0001-06 Insc. Est.: 003719139.00-50 – Fone/Fax: (0xx31) 3048-2888 - e-mail: licitacao@rfjconstrucao.com.br 

 

No que tange a solicitação de diligência contida no tópico 3 do ofício, de que o item 

12.1.3.3.6 do Edital não teria sido atendido, pelos atestados apresentados terem 

contemplado apenas a execução de 364,30 m de injeção de resina epóxi ou gel de 

poliuretano.  

 

Nesse sentido, cabe frisar que para a comprovação do atendimento do quantitativo total, 

necessitamos da conversão das medidas dos quantitativos executados.  

 

No atestado referente às CAT’s 002.629/11 e 002.621/11 foi apresentado quantitativo 

de 150 m (metros), e para comprovação da equivalência, apresentamos abaixo o cálculo 

que foi utilizado para atendimento aos termos solicitados no edital:  

 

Na folha 3 consta o item “G.22.00.00.04 – Tratamento rígido de trincas finas com 

injeção de resina epóxica – 100,00 m”, fazendo o cálculo abaixo: 

100m x 0,20m (profundidade) x 0,0006m (espessura) = 0,012m3 

 

Consultando o site de fabricantes de resina epóxi (https://www.mc-

bauchemie.com.br/assets/downloads/products/pt-BR/fichas_tecnicas/MC-

Injekt%201264%20compact.pdf), verificamos que a densidade do produto é de 1080 

kg/m3, e obtemos assim o peso de 12,96kg multiplicando a densidade pelo volume 

obtido. 

 

Na folha 3 consta ainda o item “G.22.00.00.05 – Tratamento flexível de trincas 

largas com injeção de resina poliuretânica – 50,00 m”, fazendo o cálculo 

abaixo: 

50m x 0,20m (profundidade) x 0,015m(espessura) = 0,15m3 

 

Consultando o site de fabricantes de resina poliuretanica (https://www.mc-

bauchemie.com.br/assets/downloads/products/pt-BR/fichas_tecnicas/MC-

Injekt%202300%20NV.pdf), verificamos que a densidade aproximada do produto é de 

1050 kg/m3, obtemos assim o peso de 157,50kg multiplicando a densidade pelo volume 

obtido. 

 

No atestado referente à CAT 008.163/09 foi apresentado quantitativo de 214,30 m 

(metros lineares), para comprovação da equivalência.  
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Nas folhas 05 e 06 do atestado citado acima, temos: “Injeção de poliuretano em 

fissuras de até 0,6mm, espessura da parede 20cm, sem grande fluxo de água 

– 100,70 e 113,60m”  

Apresentamos abaixo o cálculo que foi considerado: 

214,30m x 0,20m (espessura parede) x 0,0006m (trinca) = 0,0257m3 

 

Considerando a densidade do poliuretano de 1050kg/m3, obtivemos assim o peso de 

27,00 kg. 

 

Somando os pesos de epóxi e poliuretano injetados, conforme cálculos acima, 

obtivemos um total de 197,46 kg, volume superior ao solicitado no edital. 

 

Não obstante a comprovação de material nos exatos termos do exigido no edital, além 

do apresentado acima, também comprovamos a aptidão para execução por 

complexidade similar de acordo com o item código: “22.01.07 – Injeção de gel acrílico – 

6.484,75 L(litros)” constante no atestado referente à CAT 002.348/09, Folha 3 de 4. 

 

Haja vista que segundo o fabricante de gel acrílico (https://www.mc-

bauchemie.com.br/assets/downloads/products/pt-BR/fichas_tecnicas/MC-

Injekt%20GL95%20TX.pdf), a densidade do produto é de 1.100kg/m3 

aproximadamente, quando multiplicamos pelo volume injetado obtemos o peso de 

7.133,22kg. Volume muito superior ao solicitado no edital. 

 

A complexidade similar se dá devido ao método de aplicação dos produtos serem 

idênticos, limpando a estrutura antes da aplicação para não comprometer a qualidade 

do produto, fixando os bicos de injeção e utilizando bomba mono/bicomponente com 

compressor para injeção de resinas e gel (https://www.mc-

bauchemie.com.br/assets/Brasil/Downloads/Folder-

Sistemas%20de%20Injec%CC%A7a%CC%83o_web.pdf). 

 

Desse modo, esta licitante logrou êxito em demonstrar o atendimento ao quantitativo 

exigido no item 12.1.3.3.6 do Edital pela execução de serviço idêntico, demonstrando 

igualmente sua competência técnica para a execução das obras e serviços visto que 
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executou ainda serviços de complexidade similar em razão do método idêntico de 

aplicação dos produtos.  

 

 

Já no que atine ao tópico 4 do ofício recebido, esta licitante informa que apresentará a 

esta CPL a íntegra do processo de criação e das alterações contratuais da licitante, a 

fim de demonstrar que não se operou exclusivamente a cessão do acervo técnico, mas 

sim uma reorganização societária, que culminou na cessão legítima de acervo técnico 

para esta licitante.   

 

De fato, a RFJ Construção e Engenharia Ltda., apresentou a íntegra da documentação 

exigida no Edital, se reservando ao direito de não apresentar documentação interna que 

demonstrasse toda a operação societária ocorrida.  

 

E quanto a este ponto, cabe asseverar que a licitante não se restringiu a receber acervo 

técnico e maquinário, pois conforme se comprova, a transferência do acervo foi 

acompanhada da efetiva cessão de patrimônio tangível, configurado por maquinários e 

veículos, bem como pela transferência de recursos humanos, em diversas áreas da 

empresa cedente, para a cessionária.  

 

A transferência de recursos humanos se deu de forma estratégica, como forma de 

garantir as operações, nas áreas essenciais do dia a dia de uma construtora.  

 

Ademais, se preservou a total compatibilidade entre os responsáveis técnicos como 

forma de se assegurar a efetiva capacidade técnico operacional da RFJ Construção e 

Engenharia Ltda.  

 

Já no que atine ao laudo de avaliação contábil, é perfeitamente possível perceber a 

compatibilidade do valor integralizado no patrimônio da RFJ Construção e Engenharia 

Ltda., com aquilo que fora avaliado e contabilizado pela empresa cedente, desde 2012, 

até 2020, quando o ativo intangível deixou de integrar o acervo da cedente para passar 

ao patrimônio da cessionária.  

 

Noutro giro, somente à título de ilustração, cabe frisar que toda a operação foi lastreada 

pelo Acórdão 2.444/2012 da lavra do TCU, precedente reconhecido e pacificado por 
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anos, na nossa jurisprudência, como forma de garantir a lisura e legalidade da operação 

realizada, senão vejamos:  

 

“Observe-se, a propósito, que a integralização de ações mediante a transferência de 

acervo técnico, da forma procedida pela EIT – Empresa Industrial Técnica S/A em 

favor da EIT – Construções S/A, encontra respaldo na seara contábil. Em artigo 

intitulado ‘Acervo técnico, sua valorização e reconhecimento contábil’, Wilson Alberto 

Zappa Hoog, após destacar que ‘os acervos técnicos representam uma configuração de 

bens intangíveis’ que ‘comprovam toda a experiência adquirida por uma célula social ao 

longo do exercício de sua atividade’, ressalta a ‘necessidade de se escriturar no balanço 

patrimonial, especificamente no patrimônio líquido, os valores relativos ao acervo técnico 

(...)’ (disponível na internet: http://bit.ly/O4mMi5, acesso em 10/8/2012).” 

  

 

Certos do atendimento dos esclarecimentos solicitados, subscrevemos e pugnamos 

pelo prosseguimento do processo licitatório, com a consequente adjudicação do objeto 

licitado.  

 

Pede deferimento,  

 

Belo Horizonte, 31 de julho de 2020.  

 

 

 

IVANA ASSIS PEREIRA - Administradora não sócia  

IVANA ASSIS 
PEREIRA:067356706
04

Assinado de forma digital por IVANA ASSIS 
PEREIRA:06735670604 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora 
Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI 
Multipla, ou=20828519000170, ou=Certificado PF A3, 
cn=IVANA ASSIS PEREIRA:06735670604 
Dados: 2020.07.31 13:54:44 -03'00'













































































































































































































































































































































































































































































































































































Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31600238658 2305

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

RFJ CONSTRUTORA EIRELI

002 ALTERACAO

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

1

2001

2003

2005

BELO HORIZONTE

23 Janeiro 2020

Nº FCN/REMP

MGN1962973366

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

20/034.453-6

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN1962973366

Data

23/01/2020

009.080.966-15 JULIO CESAR MARQUES SOARES

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

RFJ CONSTRUTORA EIRELI   

CNPJ: 12.403.924/0001-18   NIRE: 316.002.3865-8 

 

 

JULIO CESAR MARQUES SOARES, brasileiro, engenheiro civil, casado sob o 

regime de separação de bens, portador da C.I. 5915/D, expedida pelo CREA/MG, 

e do CPF nº 009.080.966-15, nascido em 27/06/1944, residente e domiciliado à 

Alameda Oscar Niemeyer, nº 1214 – apt. 600, bairro Vila da Serra, em Nova 

Lima/MG, CEP 34.006-065,  

 

Titular da RFJ CONSTRUTORA EIRELI, empresa individual de 

responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 12.403.924/0001-18, e na 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE nº 

316.002.3865-8, como sede à Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro 

Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-094 

 

E, ainda comparecendo,  

 

M L PARTICIPACOES S/A, sociedade anônima fechada, estabelecida na Rua 

Ceará, nº 1709, sala 401, bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-311, 

devidamente registrada perante o CNPJ sob o nº 21.432.624/0001-58, e perante a 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 313.001.0969-1, neste ato 

representada por seus administradores, Srs. JULIO CESAR MARQUES 

SOARES JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, casado sob o regime de 

comunhão parcial de bens, portador da C.I. 69648/D, expedida pelo CREA/MG, 

e do CPF nº 889.458.126-87, nascido em 11/09/1971, residente e domiciliado à 

Alameda do Morro, nº 85, torre 5, apartamento 2200, bairro Vila da Serra, em 

Nova Lima/MG, CEP 34.006-083; e RODRIGO MASSARA SOARES,  brasileiro, 

administrador de empresas, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 

portador da C.I. M-4.939.701, expedida pela SSP/MG, e do CPF nº 912.864.686-04, 

nascido em 17/08/1973, residente e domiciliado à Alameda do Morro, nº 85, torre 

8, apartamento 601, bairro Vila da Serra, em Nova Lima/MG, CEP 34.006-083. 

 

Resolvem, de comum acordo, celebrar a presente Alteração do Ato Constitutivo 

da RFJ CONSTRUTORA EIRELI, nos termos a seguir:  
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1ª ALTERAÇÃO – CESSÃO DA TITULARIDADE, COM SAÍDA E 

INGRESSO DE TITULAR  

 

1.1. O titular da empresa individual de responsabilidade limitada, Sr. JULIO 

CESAR MARQUES SOARES, já qualificado, cede e transfere neste ato, pelo 

valor correspondente ao patrimônio líquido contábil em 31/07/2019, qual seja, R$ 

424.821,14 (quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e 

quatorze centavos), a titularidade da RFJ CONSTRUTORA EIRELI à M L 

PARTICIPACOES S/A, já qualificada. 

 

1.2. Em virtude da cessão da titularidade prevista no item anterior, a M L 

PARTICIPACOES S/A passará a figurar a condição de titular da EIRELI.   

 

2ª ALTERAÇÃO – NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR 

2.1. Neste ato, a M L PARTICIPACOES S/A, ora titular da RFJ 

CONSTRUTORA EIRELI, nomeia para o cargo de administrador o Sr. JULIO 

CESAR MARQUES SOARES JUNIOR, já qualificado. 

 

3ª ALTERAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO 

3.1. Em virtude das modificações acima, a M L PARTICIPACOES S/A, titular 

da EIRELI, resolve reformular e consolidar o Ato Constitutivo da RFJ 

CONSTRUTORA EIRELI, o qual doravante reger-se-á pelas seguintes cláusulas:  

 

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DA 

RFJ CONSTRUTORA EIRELI   

CNPJ: 12.403.924/0001-18   NIRE: 316.002.3865-8 

 

Cláusula Primeira.  A empresa individual de responsabilidade limitada tem a 

denominação RFJ CONSTRUTORA EIRELI.  

 

Cláusula Segunda. A EIRELI tem sua sede social em Belo Horizonte/MG, na Rua 

Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-094.  

 

Parágrafo Primeiro. A empresa poderá, a qualquer momento, mediante 

alteração do ato constitutivo, abrir ou fechar filiais, agências, escritórios de 
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representação, depósitos e outros estabelecimentos em qualquer parte do 

território nacional ou no exterior. 

 

Cláusula Terceira. O objeto social da EIRELI é: exploração da indústria de 

construção civil e industrial, saneamento básico, pontes, portos, aeroportos, 

canais e estradas, locação de máquinas e equipamentos industriais, locação, 

prestação de serviços profissionais de engenharia civil, estudos, projetos de 

consultoria, podendo participar de outras sociedades.  

 

Cláusula Quarta. A empresa iniciou suas atividades em 19/08/2010, e seu prazo 

de duração é indeterminado.  

 

Cláusula Quinta. O capital social é de R$ 2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e 

cinquenta mil reais), totalmente subscritos e integralizados.  

 

Parágrafo Único. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital 

social, estando esse totalmente integralizado no ato de constituição.  

 

Cláusula Sexta. A administração da EIRELI cabe ao Sr. JULIO CESAR 

MARQUES SOARES JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, casado sob o regime 

de comunhão parcial de bens, portador da C.I. 69648/D, expedida pelo 

CREA/MG, e do CPF nº 889.458.126-87, nascido em 11/09/1971, residente e 

domiciliado à Alameda do Morro, nº 85, torre 5, apartamento 2200, bairro Vila da 

Serra, em Nova Lima/MG, CEP 34.006-083, com os poderes e atribuições de 

representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os 

atos compreendidos no objeto.  

 

Parágrafo Único. O titular da EIRELI poderá fixar em favor do 

administrador uma retirada mensal, à título de pro labore, observadas as 

disposições regularmente pertinentes.  

 

Cláusula Sétima. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, 

proceder-se-á à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 

resultado econômico.  

 

Cláusula Oitava. Falecendo ou sendo interditado o titular, a empresa continuará 

suas atividades com os herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse na 

continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
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situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço 

especialmente levantado. 

 

Cláusula Nona. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está 

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 

da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

 

Cláusula Décima. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não 

figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade 

limitada. 

 

Cláusula Décima Primeira. Fica eleito o foro de Belo Horizonte, estado de Minas 

Gerais, para o exercício e o cumprimento dos diretos e obrigações resultantes 

deste instrumento.  

 

 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2020.  

 

 

ASSINAM DIGITALMENTE:  

 

JULIO CESAR MARQUES SOARES (Titular/Administrador Retirante) 

 

M L PARTICIPACOES S/A (Titular Admitida), representada por JULIO CESAR 

MARQUES SOARES JUNIOR e RODRIGO MASSARA SOARES 

  

JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR (Administrador Admitido) 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

20/034.453-6

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN1962973366

Data

23/01/2020

009.080.966-15 JULIO CESAR MARQUES SOARES

889.458.126-87 JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

912.864.686-04 RODRIGO MASSARA SOARES

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RFJ CONSTRUTORA EIRELI, de NIRE
3160023865-8 e protocolado sob o número 20/034.453-6 em 23/01/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 7678320, em 24/01/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Antonio
Carlos Raimundo.
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

009.080.966-15 JULIO CESAR MARQUES SOARES

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

889.458.126-87 JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

009.080.966-15 JULIO CESAR MARQUES SOARES

912.864.686-04 RODRIGO MASSARA SOARES

Belo Horizonte. sexta-feira, 24 de janeiro de 2020
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

ANTONIO CARLOS RAIMUNDO559.475.496-20

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. sexta-feira, 24 de janeiro de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7678320 em 24/01/2020 da Empresa RFJ CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600238658 e protocolo 200344536 -
23/01/2020. Autenticação: 617045E6A6E9BCED4F162936717C13FCB2FA34B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/034.453-6 e o código de segurança VXMv Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 24/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.

pág. 9/9



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31300109691 2054

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

M L PARTICIPACOES S/A

007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

1

1

021

2001

2003

2005

BELO HORIZONTE

14 Maio 2020

Nº FCN/REMP

MGN2052036335

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Certifico registro sob o nº 7838608 em 18/05/2020 da Empresa M L PARTICIPACOES S/A, Nire 31300109691 e protocolo 202612678 - 11/05/2020.
Autenticação: 7898EBFC281ED24826FFDD8042CDACB0BE9B3C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/261.267-8 e o código de segurança 6JOU Esta cópia foi autenticada digitalmente
e assinada em 18/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.

pág. 1/6



Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

20/261.267-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2052036335

Data

11/05/2020

832.735.306-34 CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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ML PARTICIPAÇÕES S/A 
CNPJ n.º 21.432.624/0001-58 

NIRE 3130010969-1 
 

 ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL 
DE 2020, TRANSCRITA SOB A FORMA DE SUMÁRIO 
 
01. LOCAL, DATA E HORÁRIO: na sede social, situada na Rua Ceará, nº 1709, apto. 
401, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, às 10:30horas (dez horas e trinta minutos) 
do dia 30 (trinta) do mês de abril do ano de 2020. 02. CONVOCAÇÃO: Dispensada 
tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas, nos termos do parágrafo 4º do 
art. 124 da Lei nº 6404/76. 03. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme assinaturas apostas ao final desta. 04. MESA: Presidente: Júlio 
César Marques Soares Júnior, Diretor. Secretário “ad hoc”, Dr. Caio Mário Caldeira 
Brant Ribeiro, OAB/MG 65.369. 05. DELIBERAÇÕES: (i) Acatado os pedidos de 
RENÚNCIA aos cargos de Diretores apresentados pelos Srs. Júlio César Marques Soares 
Júnior e Rodrigo Massara Soares; (ii) Eleitas  para compor a nova Diretoria, com mandato 
válido até 21 de outubro de 2020, as Sras. IVANA ASSIS PEREIRA, brasileira, solteira, 
administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG-
12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e 
domiciliada nesta Capital, na Rua Augusto Muniz, 255, Bloco 01, apto.30, Bairro 
Cardoso, CEP: 30.626-380, e GRAZIELLA CAMBA GOMES, brasileira, solteira, 
administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG-
11.385.821, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 064.329.816-97, residente e 
domiciliada nesta Capital, na Rua Dom Modesto Augusto, nº 184, apto.201, Bairro 
Coração Eucarístico, CEP: 30.535-430. 06. – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida 
e aprovada, vai assinada a via física pelo secretário “ad hoc” Dr. Caio Mário Caldeira 
Brant Ribeiro, e por todos os presentes, a saber: Júlio César Marques Soares Júnior, 
Presidente da mesa e os acionistas: Júlio César Marques Soares Júnior e Rodrigo Massara 
Soares. Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao 
registro na Junta Comercial, o Dr. Caio Mário Caldeira Brant Ribeiro, OAB/MG 65.369, 
na qualidade de secretário “ad hoc”e também na qualidade de advogado, certificando que 
a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Belo Horizonte, MG, 30 de abril 
de 2.020. 
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Número do Protocolo

20/261.267-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2052036335

Data

11/05/2020

832.735.306-34 CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 20/261.267-8.
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M L PARTICIPACOES S/A, de NIRE 3130010969-1
e protocolado sob o número 20/261.267-8 em 11/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob
o número 7838608, em 18/05/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kenia Mota
Santos Machado.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

832.735.306-34 CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

832.735.306-34 CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO

Belo Horizonte. segunda-feira, 18 de maio de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a)
Público(a), em 18/05/2020, às 10:28 conforme horário oficial de Brasília.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. segunda-feira, 18 de maio de 2020
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31600238658 2305

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

RFJ CONSTRUTORA EIRELI

002 ALTERACAO

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

1

2001

2003

2005

BELO HORIZONTE

21 Maio 2020

Nº FCN/REMP

MGN2098759429

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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15/04/2020. Autenticação: 48161AA1258738881951CFCE9A2CAC275D671331. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
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Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

20/197.269-7

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2098759429

Data

15/04/2020

067.356.706-04 IVANA ASSIS PEREIRA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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RFJ CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 12.403.924/0001-18 

2ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
RFJ CONSTRUTORA EIRELI   

CNPJ: 12.403.924/0001-18   NIRE: 316.002.3865-8 
 
 

ML PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima fechada, estabelecida na 
Rua Ceará, nº 1709, sala 401, bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG, CEP 
30.150-311, devidamente registrada perante o CNPJ sob o nº 
21.432.624/0001-58, e perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
sob o nº 313.001.0969-1, neste ato representada por suas Diretoras, IVANA 
ASSIS PEREIRA, brasileira, solteira, administradora de empresas, 
portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada nesta Capital, na 
Rua Augusto Muniz, 255, Bloco 01, apto.30, Bairro Cardoso, CEP: 30.626-
380, e GRAZIELLA CAMBA GOMES, brasileira, solteira, administradora 
de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG-
11.385.821, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 064.329.816-97, residente 
e domiciliada nesta Capital, na Rua Dom Modesto Augusto, nº 184, 
apto.201, Bairro Coração Eucarístico, CEP: 30.535-430, titular da RFJ 
CONSTRUTORA EIRELI, empresa individual de responsabilidade 
limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 12.403.924/0001-18, e na Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE nº 316.002.3865-8, como 
sede à Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, 
em Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-094, resolve celebrar a presente 2ª 
Alteração do Ato Constitutivo da RFJ CONSTRUTORA EIRELI, nos 
termos a seguir:  
 
1 - MODIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR E DA CLÁUSULA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
 
1.1. Neste ato, a ML PARTICIPAÇÕES S/A elege para o cargo de 
administrador a Sra. IVANA ASSIS PEREIRA, brasileira, solteira, 
administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG-
12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente 
e domiciliada nesta Capital, na Rua Augusto Muniz, 255, Bloco 01, apto.30, 
Bairro Cardoso, CEP: 30.626-380. 
 
1.2. A cláusula sexta passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Cláusula Sexta. A administração da empresa competirá à administradora não 
titular, Sra. IVANA ASSIS PEREIRA, brasileira, solteira, administradora de 
empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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RFJ CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 12.403.924/0001-18 

inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada nesta Capital, 
na Rua Augusto Muniz, 255, Bloco 01, apto.30, Bairro Cardoso, CEP: 30.626-380, 
ressalvadas as hipóteses do parágrafo segundo da presente cláusula. 
 

Parágrafo primeiro: Compete à administradora, ressalvado o disposto no 
parágrafo seguinte, representar ativa e passivamente a empresa, judicial ou 
extrajudicialmente, e administrar a empresa praticando todos os atos necessários ao 
seu regular funcionamento e desenvolvimento, exemplificadamente, movimentação 
de contas bancárias, admissão e demissão de empregados, vedado o uso da 
denominação social na outorga de fiança, aval ou qualquer outro tipo de garantia 
ou em negócios estranhos ao objetivo social. 
 
Parágrafo segundo: Os atos de alienação, cessão, transferência ou oneração, de 
qualquer forma, a qualquer título e sob qualquer condição, dos bens ou direitos, 
integrantes ou não dos ativos permanentes da sociedade, bem como a assunção de 
empréstimos, financiamentos à qualquer título, serão, sob pena de nulidade, 
firmados conjuntamente pela administradora e pelo Titular, sob pena de nulidade.  
 
Parágrafo terceiro: À administradora é vedado fazer-se substituir no exercício de 
suas funções, sendo-lhe facultado, no entanto, constituir mandatário(s) da empresa, 
especificados no instrumento público competente os atos e operações que poderá(ão) 
praticar, bem como o prazo de duração dos poderes outorgados. A outorga de 
procurações “ad judicia” será firmada apenas pela administradora, quando 
representante do titular, e na eventualidade de administrador não-sócio, por este e 
pelo titular, sob pena de nulidade, podendo ser por prazo indeterminado. 
 
Parágrafo quarto: O(s) administrador(es) terceiros será(ão) obrigado(s) a prestar 
contas justificadas de sua administração ao Titular, e apresentar-lhe o inventário 
anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o dia 
30 de abril de ano subsequente.” 
 
2  - CONSOLIDAÇÃO 
 

Em virtude das alterações precedentes, passa o Ato Constitutivo 
Consolidado da RFJ CONSTRUTORA EIRELI a vigorar sob as seguintes 
cláusulas:  

 

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DA 
RFJ CONSTRUTORA EIRELI   

CNPJ: 12.403.924/0001-18   NIRE: 316.002.3865-8 
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RFJ CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 12.403.924/0001-18 

Cláusula Primeira.  A empresa individual de responsabilidade limitada 
tem a denominação RFJ CONSTRUTORA EIRELI.  
 
Cláusula Segunda. A EIRELI tem sua sede social em Belo Horizonte/MG, 
na Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, CEP 
30.190-094.  
 
Parágrafo Único. A empresa poderá, a qualquer momento, mediante 
alteração do ato constitutivo, abrir ou fechar filiais, agências, escritórios de 
representação, depósitos e outros estabelecimentos em qualquer parte do 
território nacional ou no exterior. 
 
Cláusula Terceira. O objeto social da EIRELI é: exploração da indústria de 
construção civil e industrial, saneamento básico, pontes, portos, aeroportos, 
canais e estradas, locação de máquinas e equipamentos industriais, locação, 
prestação de serviços profissionais de engenharia civil, estudos, projetos de 
consultoria, podendo participar de outras sociedades.  
 
Cláusula Quarta. A empresa iniciou suas atividades em 19/08/2010, e seu 
prazo de duração é indeterminado.  
 
Cláusula Quinta. O capital social é de R$ 2.750.000,00 (dois milhões, 
setecentos e cinquenta mil reais), totalmente subscritos e integralizados.  
 
Parágrafo Único. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital 
social, estando esse totalmente integralizado no ato de constituição.  
 
Cláusula Sexta. A administração da empresa competirá à administradora 
não titular, Sra. IVANA ASSIS PEREIRA, brasileira, solteira, 
administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG-
12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente 
e domiciliada nesta Capital, na Rua Augusto Muniz, 255, Bloco 01, apto.30, 
Bairro Cardoso, CEP: 30.626-380, ressalvadas as hipóteses do parágrafo 
segundo da presente cláusula. 
 
Parágrafo primeiro: Compete à administradora, ressalvado o disposto no 
parágrafo seguinte, representar ativa e passivamente a empresa, judicial ou 
extrajudicialmente, e administrar a empresa praticando todos os atos 
necessários ao seu regular funcionamento e desenvolvimento, 
exemplificadamente, movimentação de contas bancárias, admissão e 
demissão de empregados, vedado o uso da denominação social na outorga 
de fiança, aval ou qualquer outro tipo de garantia ou em negócios estranhos 
ao objetivo social. 
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RFJ CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 12.403.924/0001-18 

 
Parágrafo segundo: Os atos de alienação, cessão, transferência ou oneração, 
de qualquer forma, a qualquer título e sob qualquer condição, dos bens ou 
direitos, integrantes ou não dos ativos permanentes da sociedade, bem 
como a assunção de empréstimos, financiamentos à qualquer título, serão, 
sob pena de nulidade, firmados conjuntamente pela administradora e pelo 
Titular, sob pena de nulidade.  
 
Parágrafo terceiro: À administradora é vedado fazer-se substituir no 
exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, no entanto, constituir 
mandatário(s) da empresa, especificados no instrumento público 
competente os atos e operações que poderá(ão) praticar, bem como o prazo 
de duração dos poderes outorgados. A outorga de procurações “ad judicia” 
será firmada apenas pela administradora, quando representante do titular, 
e na eventualidade de administrador não-sócio, por este e pelo titular, sob 
pena de nulidade, podendo ser por prazo indeterminado. 
 
Parágrafo quarto: O(s) administrador(es) terceiros será(ão) obrigado(s) a 
prestar contas justificadas de sua administração ao Titular, e apresentar-lhe 
o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado 
econômico, até o dia 30 de abril de ano subsequente. 
 
Cláusula Sétima. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, 
proceder-se-á à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado econômico.  
 
Cláusula Oitava. Falecendo ou sendo interditado o titular, a empresa 
continuará suas atividades com os herdeiros. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado 
e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
 
Cláusula Nona. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 
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RFJ CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 12.403.924/0001-18 

Cláusula Décima. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não 
figura como titular de nenhuma outra empresa individual de 
responsabilidade limitada. 
 
Cláusula Décima Primeira. Fica eleito o foro de Belo Horizonte, estado de 
Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos diretos e obrigações 
resultantes deste instrumento.  
 

 
Belo Horizonte, 30 de abril de 2020.  

 
 

ASSINAM DIGITALMENTE:  
 
ML PARTICIPAÇÕES S/A (Titular), representada por IVANA ASSIS 
PEREIRA e GRAZIELLA CAMBA GOMES  
 
IVANA ASSIS PEREIRA (Administradora Eleita) 
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15/04/2020. Autenticação: 48161AA1258738881951CFCE9A2CAC275D671331. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/197.269-7 e o código de segurança d8mW Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 25/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 20/197.269-7.

Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RFJ CONSTRUTORA EIRELI, de NIRE
3160023865-8 e protocolado sob o número 20/197.269-7 em 15/04/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 7846911, em 22/05/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador
Ligia Xenes Gusmão Dutra.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

067.356.706-04 IVANA ASSIS PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

067.356.706-04 IVANA ASSIS PEREIRA

064.329.816-97 GRAZIELLA CAMBA GOMES

Belo Horizonte. sexta-feira, 22 de maio de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Ligia Xenes Gusmão Dutra, Servidor(a)
Público(a), em 22/05/2020, às 18:14 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7846911 em 22/05/2020 da Empresa RFJ CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600238658 e protocolo 201972697 -
15/04/2020. Autenticação: 48161AA1258738881951CFCE9A2CAC275D671331. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/197.269-7 e o código de segurança d8mW Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 25/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. sexta-feira, 22 de maio de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7846911 em 22/05/2020 da Empresa RFJ CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600238658 e protocolo 201972697 -
15/04/2020. Autenticação: 48161AA1258738881951CFCE9A2CAC275D671331. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/197.269-7 e o código de segurança d8mW Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 25/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31300109691 2054

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

M L PARTICIPACOES S/A

007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE

26 Setembro 2018

Nº FCN/REMP

J183985980198

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7016953 em 01/10/2018 da Empresa M L PARTICIPACOES S/A, Nire 31300109691 e protocolo 185120121 - 26/09/2018.
Autenticação: C3642F9122FA9EA5646BD616420679D44BABB2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/512.012-1 e o código de segurança XZsV Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 01/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/512.012-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183985980198

Data

26/09/2018

889.458.126-87 JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

912.864.686-04 RODRIGO MASSARA SOARES

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7016953 em 01/10/2018 da Empresa M L PARTICIPACOES S/A, Nire 31300109691 e protocolo 185120121 - 26/09/2018.
Autenticação: C3642F9122FA9EA5646BD616420679D44BABB2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/512.012-1 e o código de segurança XZsV Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 01/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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M L PARTICIPAÇÕES S/A 

CNPJ: 21.432.624/0001-58 

NIRE: 3130010969-1 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: ELEIÇÃO DA DIRETORIA 

 

SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS 

 

1- DATA, HORA E LOCAL: 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2017, às 13:30 horas, na sede da sociedade, na Rua 
Doutora Gabriela de Melo, no.: 367, Bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte/MG,CEP.: 30390-080. 

 

2- QUORUM DE INSTALAÇÃO: 

Presentes a totalidade dos acionistas subscritores do capital social a saber: JÚLIO CÉSAR MARQUES 
SOARES JÚNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, 
residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na Rua Maestro Arthur Bosmans, no 40, apto. 400, 
Bairro Belvedere, CEP.: 30320-680, portador da Carteira de Identidade no MG-4.934.676 - SSP/MG, do 
CREA/MG no 69.648/D e do CPF/MF no 889.458.126-87; e RODRIGO MASSARA SOARES, 
brasileiro, divorciado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado em Nova Lima/MG, na 
Alameda da Serra, no 1.214, Apto. 600, Vale do Sereno, CEP.: 34000-000, portador da Carteira de 
Identidade no. MG-4.939.701 - SSP/MG e do CPF/MF n° 912.864.686-04;. 

 

3- MESA DIRETORIA: 

PRESIDENTE: JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR 

SECRETÁRIO: RODRIGO MASSARA SOARES 

 

4- PAUTA DA ASSEMBLÉIA: 

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA  

 

5- DELIBERAÇÕES: 

Tomadas por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas: 

 

- Aprovada a nomeação e posse que se dá neste ato, dos membros da diretoria com mandato 
iniciando-se nesta data e término em igual dia do mês e do ano de 2020, cujos cargos serão exercidos 
pelos diretores ora nomeados: 

1)JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR 

2)RODRIGO MASSARA SOARES 

Ambos qualificados acima. 

 

- Os diretores declaram, sob as penais da lei e expressamente, que não se acham incursos em 
proibições de que se trata a legislação vigente, pela pratica de crimes nela previstos, impeditivos do 
livre exercício de atividades mercantis. 

 

6- ENCERRAMENTO 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7016953 em 01/10/2018 da Empresa M L PARTICIPACOES S/A, Nire 31300109691 e protocolo 185120121 - 26/09/2018.
Autenticação: C3642F9122FA9EA5646BD616420679D44BABB2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/512.012-1 e o código de segurança XZsV Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 01/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Lida e conferida a presente, foi a mesma aprovada e assinada por todos, estando os documentos nesta 
citados devidamente autenticados pela mesa, ficando autorizada a sua lavratura em forma de súmario 
em 1 (um) via para ulteriores efeitos de direito. 

 

Firmam o presente instrumento onde os acionistas JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR e 

RODRIGO MASSARA SOARES, assinam digitalmente, para um só efeito de direito. 

 

 

JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR 

Presidente 

 

 

RODRIGO MASSARA SOARES 

Secretário 

 

 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7016953 em 01/10/2018 da Empresa M L PARTICIPACOES S/A, Nire 31300109691 e protocolo 185120121 - 26/09/2018.
Autenticação: C3642F9122FA9EA5646BD616420679D44BABB2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/512.012-1 e o código de segurança XZsV Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 01/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/512.012-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183985980198

Data

26/09/2018

889.458.126-87 JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

912.864.686-04 RODRIGO MASSARA SOARES

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7016953 em 01/10/2018 da Empresa M L PARTICIPACOES S/A, Nire 31300109691 e protocolo 185120121 - 26/09/2018.
Autenticação: C3642F9122FA9EA5646BD616420679D44BABB2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/512.012-1 e o código de segurança XZsV Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 01/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M L PARTICIPACOES S/A, de nire 3130010969-1 e
protocolado sob o número 18/512.012-1 em 26/09/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o
número 7016953, em 01/10/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 2ª TURMA DE VOGAIS. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

889.458.126-87 JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

912.864.686-04 RODRIGO MASSARA SOARES

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

889.458.126-87 JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

912.864.686-04 RODRIGO MASSARA SOARES

Belo Horizonte. Segunda-feira, 01 de Outubro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7016953 em 01/10/2018 da Empresa M L PARTICIPACOES S/A, Nire 31300109691 e protocolo 185120121 - 26/09/2018.
Autenticação: C3642F9122FA9EA5646BD616420679D44BABB2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/512.012-1 e o código de segurança XZsV Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 01/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARCO AURELIO CUNHA DE ALMEIDA155.515.206-68

HUDSON LIDIO DE NAVARRO091.780.826-68

FRANCISCO DE PAULA BECATTINI FILHO087.422.866-20

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Segunda-feira, 01 de Outubro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7016953 em 01/10/2018 da Empresa M L PARTICIPACOES S/A, Nire 31300109691 e protocolo 185120121 - 26/09/2018.
Autenticação: C3642F9122FA9EA5646BD616420679D44BABB2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/512.012-1 e o código de segurança XZsV Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 01/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31600353651 2305

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

COMIM CONSTRUTORA EIRELI

002 ALTERACAO

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

1

2001

2003

2005

BELO HORIZONTE

15 Maio 2020

Nº FCN/REMP

MGN2093694865

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7838463 em 18/05/2020 da Empresa COMIM CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600353651 e protocolo 202756947 -
14/05/2020. Autenticação: BA442C0497111F853451F271D59AC0F1C08C4E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/275.694-7 e o código de segurança yAjE Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

20/275.694-7

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2093694865

Data

14/05/2020

067.356.706-04 IVANA ASSIS PEREIRA

889.458.126-87 JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7838463 em 18/05/2020 da Empresa COMIM CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600353651 e protocolo 202756947 -
14/05/2020. Autenticação: BA442C0497111F853451F271D59AC0F1C08C4E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/275.694-7 e o código de segurança yAjE Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.

pág. 2/9



COMIM CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ:16.587.834/0001-85 

NIRE 316.003536-51 
 

ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 
INDIVIDUAL DERESPONSABILIDADE LTDA 

(CONSOLIDADA) 
 
JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, casado em 
regime de comunhão parcial de bens, portador da C.I. nº 69648/D, expedida pelo 
CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 889.458.126-87, nascido em 11/09/1971, 
residente e domiciliado à Alameda do Morro, nº 85, Torre 05 – apto. 2200, Bairro Vale do 
Sereno, Nova Lima/MG 34.006-083,  titular da COMIM CONSTRUTORA EIRELI, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob 
o NIRE 31600353651, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.587.834/0001-85, com sede e 
domicilio na Avenida Professor Mario Werneck número 310, Sala 701 a 704, 
bairro/distrito Estoril, município de Belo Horizonte – MINAS GERAIS, CEP 30.455-610, 
resolve alterar e consolidar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – 
EIRELI, mediantes as seguintes cláusulas: 
 
1 - MODIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR E DA CLÁUSULA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

1.1. Neste ato, o TITULAR elege para o cargo de administradora a Sra. IVANA ASSIS 
PEREIRA, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Carteira de 
Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, 
residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Augusto Muniz, 255, Bloco 01, apto.30, 
Bairro Cardoso, CEP: 30.626-380. 
 
1.2. A cláusula sexta passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Cláusula Sexta. A administração da empresa competirá à administradora não titular, Sra. 
IVANA ASSIS PEREIRA, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da 
Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-
04, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Augusto Muniz, 255, Bloco 01, apto.30, Bairro 
Cardoso, CEP: 30.626-380, ressalvadas as hipóteses do parágrafo segundo da presente cláusula. 
 
Parágrafo primeiro: Compete à administradora, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, 
representar ativa e passivamente a empresa, judicial ou extrajudicialmente, e administrar a 
empresa praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento e desenvolvimento, 
exemplificadamente, movimentação de contas bancárias, admissão e demissão de empregados, 
vedado o uso da denominação social na outorga de fiança, aval ou qualquer outro tipo de garantia 
ou em negócios estranhos ao objetivo social. 
 
Parágrafo segundo: Os atos de alienação, cessão, transferência ou oneração, de qualquer forma, 
a qualquer título e sob qualquer condição, dos bens ou direitos, integrantes ou não dos ativos 
permanentes da sociedade, bem como a assunção de empréstimos, financiamentos à qualquer 
título, serão, sob pena de nulidade, firmados conjuntamente pela administradora e pelo Titular , 
sob pena de nulidade.  
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COMIM CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ:16.587.834/0001-85 

NIRE 316.003536-51 
 
Parágrafo terceiro: À administradora é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, 
sendo-lhe facultado, no entanto, constituir mandatário(s) da empresa, especificados no 
instrumento público competente os atos e operações que poderá(ão) praticar, bem como o prazo de 
duração dos poderes outorgados. A outorga de procurações “ad judicia” será firmada apenas pela 
administradora, quando representante do titular, e na eventualidade de administrador não-sócio, 
por este e pelo titular, sob pena de nulidade, podendo ser por prazo indeterminado. 
 
Parágrafo quarto: O(s) administrador(es) terceiros será(ão) obrigado(s) a prestar contas 
justificadas de sua administração ao Titular, e apresentar-lhe o inventário anualmente, bem como 
o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o dia 30 de abril de ano subsequente.” 
 
2  - CONSOLIDAÇÃO 
 
Em virtude das alterações precedentes, passa a o Ato Constitutivo Consolidado a vigorar 
sob as seguintes cláusulas: 
 

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DA 
COMIM CONSTRUTORA EIRELI   
CNPJ: 16.587.834/0001-85 NIRE: 31600353651 

 
 
Cláusula primeira – A empresa adotará o nome empresarial de COMIM 
CONSTRUTORA EIRELI. 
 

Cláusula segunda - O objeto será EXPLORACAO DA INDUSTRIA DA 
CONSTRUCAO CIVIL E INDUSTRIAL, SANEAMENTO B ASICO, 
PONTES, PORTOS, AEROPORTOS, CANAIS E ESTRAD AS, LOCACAO 
DE MAQUI NAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LOCACAO, 
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISS IONAIS DE ENGENHARIA CIVIL, 
ESTUDOS, PROJETOS DE CONSULTORIA, PODENDO PARTICIPAR DE 
OUTRAS SOCIEDADES. 
 
Cláusula terceira - A sede da empresa é na AVENIDA PROFESSOR MARIO 
WERNECK, número 310, ANDAR 7 - SALAS 701, 702, 703 E 704, bairro/ 
distrito ESTORIL, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.455-610. 

 
Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 19/07/1962 e seu prazo de 
duração é indeterminado. 
 
Cláusula Quinta - O capital social da empresa permanece em R$10.100.000,00 (Dez 
Milhões e Cem Mil Reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente 
do País. 
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COMIM CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ:16.587.834/0001-85 

NIRE 316.003536-51 
Cláusula Sexta - A administração da empresa competirá à administradora não titular, 
Sra. IVANA ASSIS PEREIRA, brasileira, solteira, administradora de empresas, 
portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Augusto Muniz, 255, 
Bloco 01, apto.30, Bairro Cardoso, CEP: 30.626-380, ressalvadas as hipóteses do parágrafo 
segundo da presente cláusula. 

Parágrafo primeiro: Compete à administradora, ressalvado o disposto no parágrafo 
seguinte, representar ativa e passivamente a empresa, judicial ou extrajudicialmente, e 
administrar a empresa praticando todos os atos necessários ao seu regular 
funcionamento e desenvolvimento, exemplificadamente, movimentação de contas 
bancárias, admissão e demissão de empregados, vedado o uso da denominação social 
na outorga de fiança, aval ou qualquer outro tipo de garantia ou em negócios estranhos 
ao objetivo social. 

Parágrafo segundo: Os atos de alienação, cessão, transferência ou oneração, de qualquer 
forma, a qualquer título e sob qualquer condição, dos bens ou direitos, integrantes ou 
não dos ativos permanentes da sociedade, bem como a assunção de empréstimos, 
financiamentos à qualquer título, serão, sob pena de nulidade, firmados conjuntamente 
pela administradora e pelo Titular , sob pena de nulidade.  

Parágrafo terceiro: À administradora é vedado fazer-se substituir no exercício de suas 
funções, sendo-lhe facultado, no entanto, constituir mandatário(s) da empresa, 
especificados no instrumento público competente os atos e operações que poderá(ão) 
praticar, bem como o prazo de duração dos poderes outorgados. A outorga de 
procurações “ad judicia” será firmada apenas pela administradora, quando 
representante do titular, e na eventualidade de administrador não-sócio, por este e pelo 
titular, sob pena de nulidade, podendo ser por prazo indeterminado. 

Parágrafo quarto: O(s) administrador(es) terceiros será(ão) obrigado(s) a prestar contas 
justificadas de sua administração ao Titular, e apresentar-lhe o inventário anualmente, 
bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o dia 30 de abril de ano 
subsequente. 

 
Cláusula Sétima – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-
se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico.  
 
Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo. 
 
Cláusula Nona - A Administradora da empresa declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
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COMIM CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ:16.587.834/0001-85 

NIRE 316.003536-51 
financeiro nacional, contra normas de defesa concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 
 
Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como 
titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 
 
 
Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
instrumento. 
Horizonte, 28 de maio de 2003. 
Belo Horizonte, 30 de abril de 2020.  
 
ASSINAM DIGITALMENTE  
 
 
JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR (Titular)  
 
 
 
IVANA ASSIS PEREIRA (Administradora Eleita)  
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

20/275.694-7

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN2093694865

Data

14/05/2020

067.356.706-04 IVANA ASSIS PEREIRA

889.458.126-87 JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7838463 em 18/05/2020 da Empresa COMIM CONSTRUTORA EIRELI, Nire 31600353651 e protocolo 202756947 -
14/05/2020. Autenticação: BA442C0497111F853451F271D59AC0F1C08C4E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/275.694-7 e o código de segurança yAjE Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim  Secretária-Geral.

pág. 7/9



 
 
 
 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 20/275.694-7.

Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMIM CONSTRUTORA EIRELI, de NIRE
3160035365-1 e protocolado sob o número 20/275.694-7 em 14/05/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 7838463, em 18/05/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador
Alberto Vieira Filho.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

889.458.126-87 JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

067.356.706-04 IVANA ASSIS PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

889.458.126-87 JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

067.356.706-04 IVANA ASSIS PEREIRA

Belo Horizonte. segunda-feira, 18 de maio de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Alberto Vieira Filho, Servidor(a) Público(a), em
18/05/2020, às 09:25 conforme horário oficial de Brasília.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. segunda-feira, 18 de maio de 2020
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MC-Injekt GL95 TX 
Elastômero de gel de acrílico polimérico para selamento de trincas por injeção 
 

Descrição 

Elastômero de gel de base acrílica hidroestruturado polimérico de baixa viscosidade e com tempo de reação controlável 

 

Áreas de Aplicação 

MC-Injekt GL95 TX é indicado para: 

• Selamento de juntas, fissuras e vazios em estruturas de 
alvenaria e concreto em contato permanente com água 

• Selamento em sistemas de revestimento de membrana de 
PEAD em contato permanente com água 

 

• Selamento por detrás da estrutura em alvenaria ou 
concreto através de injeção em cortina por área 

• Selamento de umidade ascendente em estruturas de 
alvenaria, etc.  

 

Vantagens 

• Viscosidade de 40 mPa.s próxima da água 

• Reação controlável entre 14 segundos a 30 minutos 

• Excelente aderência em substratos secos ou úmidos  

• Excelente aderência em membranas de PEAD 

• Altamente flexível e expansível quando em contato com 
água 

• Avaliado de acordo com cenários de exposição REACh: 
longo período em contato com água, inalação periódica 

• Atende a norma alemã (KTW) para o uso em estruturas de 
água potável  

• Classificação DIN EN 1504-5: U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40) 

• Classe S2 resiste a 70 metros de coluna de água  

 

Dados Técnicos 

Característica 

Proporção da mistura A: B 

Componente A 

Componente B 

Conjunto de 56,4 kg 

 

Conjunto de 225,2 kg 

 

Valor 

1: 1  

27,6 : 0,5 : 2,0 

0,5 : 25,8 

27,6 kg : 0,5 kg : 2,0 kg 

0,5 kg : 25,8 kg 

110 kg : 2,0 kg : 8,0 kg 

2,0 kg : 103,2 kg 

Observações 

Componente A : Componente B (em volume) 

Componente A1 : Componente A2 : Componente A3 (em peso) 

Componente B : Componente B1 (em peso) 

Componente A1 : Componente A2 : Componente A3 (em peso) 

Componente B : Componente B1 (em peso) 

Componente A1 : Componente A2 : Componente A3 (em peso) 

Componente B : Componente B1 (em peso) 

Densidade 1,1 kg/L DIN 53 479 

Tempo de Trabalhabilidade 14 a 125 segundos 

80 s a 30 minutos 

DIN EN 1504-5 

Com MC-Injekt Retarder GL 

Viscosidade 40 mPa.s DIN EN ISO 3219 

Alongamento na ruptura 396 % DIN 52.455 

Taxa de inchamento  20 a 30 % Imerso em água a 20 °C 

Capacidade de movimentação 150 % DIN 52.455 

Condições para aplicação ≥ 1°C  ≤ 40°C temperatura do ar e substrato 

 
* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e 
umidades baixas aceleram, enquanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicação. Conforme a norma NBR 
14082:2004. 

 
  



 
 

2 

MC-Bauchemie Brasil   www.mc-bauchemie.com.br 
Fábrica São Paulo: Rua Henry Martin, 235 – Vargem Grande Paulista – SP – Tel.: (11) 4158-9158  
Fábrica Pernambuco: Rodovia Luiz Gonzaga/ BR-232 – Vitoria de Santo Antão – PE – Tel.: (81) 3523-2343 

Dados do Produto 

Tipo de produto Elastômero de gel de acrílico polimérico para selamento de trincas por injeção 

Estado Líquido 

Cor Componente A – Azul / Componente B – Branco 

Armazenagem Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou 
fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas. 

Validade 12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas 

Embalagens MC-Injekt GL95 Componente A1 – bombona de 27,6 kg e 110 kg 

MC-Injekt GL95 Componente A2 – caixa com 4 x 0,5 kg 

MC-Injekt GL95 Componente A3 – galão de 2 kg 

MC-Injekt GL95 Componente B - caixa com 4 x 0,5 kg 

MC-Injekt GL95 TX Componente B1 - bombona de 25,8 kg e 103 kg 

MC-Injekt Retarder GL– galão de 5 kg 

 

Aplicação 

Requisitos Gerais 

Antes da injeção, devem ser determinadas as características 
da trinca. Os critérios mais importantes são: tipo, abertura, 
origem, grau de movimentação, condição e acesso. A trinca 
deve estar limpa, livre de partículas soltas, poeira, óleos e 
outros agentes contaminantes. 

 

Preparação 

Antes da injeção, os bicos de injeção devem ser instalados. 
Por favor, consulte a seção “Sistemas de Injeção MC” para 
maiores detalhes. 

 

Mistura 

MC-Injekt GL-95 TX possui dois componentes (A e B) que 
devem ser misturados no local da obra. O componente A é 
formado pelos componentes A1, A2 e A3. Primeiramente 
coloque os componentes A2 e A3 dentro do componente A1 
e misture por pelo menos um minuto. 

 

O componente B é formado pelos componentes B e B1. O 
componente B é fornecido na forma de pó e B1 na forma de 
líquido. Adicione o componente B no componente B1 em 
função do tempo de reação desejado. 

 

Tempo de reação do Componente B dissolvido em 103,2 
kg do componente B1 à 20 °C 

4,1 kg (4,0 %)  aprox 14 s 

2,1 kg (2.0 %)  aprox 25 s 

1,0 kg (1,0 %)  aprox 40 s 

0,5 kg (0,5 %)  aprox 65 s  

0,2 kg (0,2 %)  aprox 125 s 

 

Tempo de reação do Componente MC-Injekt Retarder GL 
dissolvido em 120 kg do componente A à 20 °C 

1 kg   aprox 80 s 

2 kg   aprox 3 min 

3 kg   aprox 8 min 

4 kg   aprox 28 min 

5 kg  aprox 30 min 

 

Injeção 

MC-Injekt GL-95 TX deve ser injetado com a bomba de 
injeção bicomponente MC-I 700 ou outro equipamento 
adequado. A pressão máxima de injeção deve ser 
determinada no local. 

 

Limpeza 

Dentro do tempo de trabalhabilidade do produto, todas as 
ferramentas e equipamentos de injeção podem ser limpos 
com água. Material parcialmente ou completamente 
endurecido só pode ser removido mecanicamente. 

 

Segurança 

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes 
nos rótulos das embalagens. Para mais informações de 
manuseio e segurança consulte a FISPQ do produto. 

 
 
Nota Legal: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiência e conhecimento, 
podendo sofrer variações em função das características de cada projeto e condições locais de aplicação do produto. Recomendações verbais diferentes das 
contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie. A responsabilidade da MC é limitada à qualidade do Produto fornecido, de acordo 
com suas especificações técnicas e recomendações de aplicação contidos na presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dará dentro 
dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que 
não a recomendada na presente Ficha Técnica assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais problemas e prejuízos.     
 
Edição 08/2019. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser publicada em substituição a esta. 



MC para Infraestrutura & Indústria

Soluções para impermeabilização  
e reparo de estruturas

Sistemas de Injeção



A durabilidade das estruturas de concreto continua 
sendo um tema bastante discutido. Pesquisas, 
simpósios, publicações periódicas e livros têm 
como assuntos as manifestações patológicas e as 
metodologias de reparo e proteção das estruturas 
de concreto.

A tecnologia de injeção surgiu como sistema 
diferenciado para tratamento de trincas e fissuras. 
O que era considerado um problema praticamente 
irreversível, com soluções provisórias, tornou-
se a partir dos sistemas de injeção, uma solução 
definitiva. Um sistema único que combina: resinas 
especiais, bombas pneumáticas e acessórios de 
aplicação. 

Além de ser uma solução para problemas estruturais, 
a tecnologia de injeção é também uma solução para 
impermeabilização e selamento de estruturas, tais 
como: 

 ■ Infiltração de água em subsolos 
 ■ Percolação de água em reservatórios 
 ■ Infiltração em túneis de metrô e rodovias
 ■ Pavimentos de concreto
 ■ Infiltração em galerias subterrâneas
 ■ Fundações 

Uma solução diferenciada. A chave do sucesso.

O sucesso de qualquer procedimento de injeção 
depende da combinação de diversos fatores: 
materiais, equipamentos, aplicação e a escolha 
da solução ideal para o problema encontrado. A 
MC proporciona a solução completa: resinas de 
alta performance, equipamentos desenvolvidos 
exclusivamente para injeção, aplicadores 
credenciados, assessoria e suporte durante todo o 
processo.

Um sistema completo com experiência de 50 anos 
e mais de 30 milhões de litros de produtos injetados 
em todo o mundo fazem da MC a empresa mais 
capacitada do mercado.

CONTEÚDO
Conheça as soluções por segmento

Barragens
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Barragens

O Brasil apresenta um modelo energético baseado em 
hidrelétricas devido à vasta quantidade de rios e lagos 
em seu território. Com isto, uma grande quantidade de 
barragens existentes e em construção no país geram 
grande parte da nossa energia.

No entanto, a construção de uma barragem é um 
processo complexo e com grandes dificuldades, seja 
pela localização ou pelos volumes de concreto utilizados. 
Desta forma, é comum o surgimento de anomalias na 
estrutura. A MC está presente em praticamente todas as 
barragens levando os Sistemas de Injeção para auxiliar 
os clientes nas mais complexas soluções.

Anomalias e problemas comuns:
 ■ Fissuras estruturais no vertedouro e nos perfis vertentes

 ■ Percolação de água através dos cabos de protensão das vigas munhão

 ■ Infiltrações de água através das fissuras em caixa espiral e em galeria anelar

 ■ Infiltrações de água entre o cone do tubo de sucção e o bloco de ancoragem de concreto

 ■ Percolação de água através de fissuras e juntas localizadas na casa de força

Soluções:

MC-Injekt 2700 MC-Injekt GL-95 TX

	  

ESTRUTURAL

MC-Injekt 2033
MC-Injekt 2300 NV

	  

SELAMENTO

	  

IMPERMEABILIZAÇÃO
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Túneis

Atualmente, existem diversos túneis no Brasil nos mais 
diferentes tipos de obra, tais como metrô, rodovias, 
barragens, indústrias e aeroportos, promovendo a 
transposição nas mais diversas situações, seja ela 
uma cidade, uma serra ou até mesmo um rio. Em 
virtude da elevada ocupação urbana e associado ao 
aumento da construção nos grandes centros, torna-se 
cada dia mais comum à construção de túneis.

A construção dos túneis pode ser realizada de diversas 
formas, porém seja qual a forma de construção é 
comum a presença de água, principalmente a água 
proveniente do lençol freático causando problemas 
de infiltrações na estrutura. A MC possui através 
dos Sistemas de Injeção soluções especiais para o 
tratamento de infiltrações em túneis.

Anomalias e problemas comuns:
 ■ Infiltrações através de falhas no sistema de impermeabilização dos túneis

 ■ Fissuras ativas e passivas que possibilitam a penetração de agentes agressivos

 ■ Percolação de água através de juntas de concretagem e juntas de dilatação

 ■ Áreas com alta porosidade no concreto permitindo infiltrações 

 ■ Infiltrações no emboque do túnel e na ligação com estações 

Soluções:

MC-Injekt 2700 MC-Injekt GL-95 TX

	  

ESTRUTURAL

MC-Injekt 2033
MC-Injekt 2300 NV

	  

SELAMENTO

	  

IMPERMEABILIZAÇÃO
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Estruturas de Saneamento 

O saneamento no Brasil ainda não abrange 100% 
da população, porém em muitas capitais já existem 
diversas companhias que investem valores elevados 
no tratamento da água e do esgoto gerados pelas 
cidades. Este investimento vai desde a construção 
das redes de captação, coleta e, principalmente pela 
construção e operação de estações de tratamento de 
água e de esgoto, além das estações elevatórias e de 
bombeamento.

Em todas as estruturas de saneamento o contato 
com os efluentes, seja água ou esgoto, é bastante 
comum e assim o surgimento de infiltrações através 
de possíveis fissuras e juntas de dilatação é fato 
corriqueiro, proporcionando desconforto e fragilizando 
a estrutura. A MC apresenta conhecimento especifico 
para tratamento de infiltrações em estruturas de 
saneamento com a utilização dos Sistemas de Injeção.

Soluções:

MC-Injekt 2700

MC-Injekt 1264 compact

MC-Injekt GL-95 TX

	  

ESTRUTURAL

MC-Injekt 2033
MC-Injekt 2300 NV

	  

SELAMENTO

	  

IMPERMEABILIZAÇÃO

Anomalias e problemas comuns:
 ■ Presença de vazios e trincas provenientes de falhas construtivas

 ■ Percolação de água através de juntas de dilatação, do tipo "fungenband"

 ■ Infiltrações de água entre os insertes metálicos e as paredes de concreto

 ■ Infiltrações de água na junção entre a laje de piso e a parede de concreto

 ■ Áreas com alta porosidade no concreto permitindo infiltrações 
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Pisos e Pavimentos

Atualmente, no Brasil,  o transporte é realizado 
predominantemente através de rodovias, que são 
compostas por Pavimentos rígidos e flexíveis. O 
aumento constante na demanda e no peso das 
cargas transportadas têm fragilizado os Pavimentos, 
ocasionando fissuras, depressões e outras anomalias.

Resolva grande parte destas anomalias utilizando os 
Sistemas de Injeção da MC.

Anomalias e problemas comuns:
 ■ Presença de vazios e trincas provenientes de falhas construtivas

 ■ Falhas no preenchimento de vedação das juntas de dilatação

 ■ Colagem de armaduras de ligação nas juntas transversais

 ■ Existência de vazios sob placas de concreto

 ■ Presença de fissuras ativas e passivas em pavimentos rígidos 

Soluções:

MC-Injekt 2700 
MC-Injekt 1264 compact

	  

ESTRUTURAL

MC-Injekt 2300 NV
	  

SELAMENTO
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Fundações

As fundações são elementos de suma importância 
em estruturas, pois a partir dela todo o resto pode ser 
construído. Geralmente as fundações são constituídas 
em condições adversas, já que em muitos casos o 
lençol freático e solos instáveis interferem em sua 
execução.   

Desta forma, é comum falhas construtivas na 
execução das fundações, tais como fissuras, vazios 
e imperfeições, acarretando em infiltrações de água 
e carreamento de solos. A MC oferece soluções 
específicas para o tratamento destas imperfeições 
através dos Sistemas de Injeção. Anomalias e problemas comuns:

 ■ Penetração de água através dos blocos de ancoragem dos tirantes em paredes de contenção

 ■ Infiltrações através de juntas de dilatação e juntas de concretagem 

 ■ Presença de vazios e trincas provenientes de falhas construtivas

 ■ Percolação de água em paredes de diafragma e muro de estacas prancha

 ■ Deformação do solo e instabilidade do nível do lençol freático 

Soluções:

MC-Injekt 2700 MC-Injekt GL-95 TX

	  

ESTRUTURAL

MC-Injekt 2033
MC-Injekt 2300 NV

	  

SELAMENTO

	  

IMPERMEABILIZAÇÃO
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Pontes e Viadutos

O Brasil é um país constituído por diversos tipos de 
relevo ocasionando dificuldades de transposição em 
diversos trechos, desta forma é comum a existência 
de Pontes e Viadutos.  

O crescente tráfego e o aumento de carga dos veículos 
gera esforços excessivos na estrutura, ocasionando 
fissuras e deformações.  A MC através dos Sistemas 
de Injeção oferece soluções eficazes para garantir a 
segurança das estruturas. 

Anomalias e problemas comuns:
 ■ Fissuras ativas e passivas que possibilitam a penetração de agentes agressivos

 ■ Presença de vazios e trincas provenientes de falhas construtivas

 ■ Fissuras provenientes de deficiências estruturais (necessidade de reforço)

 ■ Fissuras ocasionadas por reações químicas no concreto como a reação alcális-agregado

 ■ Descontinuidades existentes em elementos submersos como blocos e estacas

Soluções:

MC-Injekt 2700 
MC-Injekt 1264 compact
MC-Injekt 1264 TF-TR

	  

ESTRUTURAL

MC-Injekt 2300 NV
	  

SELAMENTO
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Subsolos 

O uso de garagens e estacionamentos modernos 
têm aumentado significativamente. Usuários, 
clientes e visitantes frequentemente tiram suas 
impressões de parceiros comerciais e locais que 
frequentam pela garagem. Muros úmidos, pisos 
alagados e lajes com infiltração são definitivamente 
sinais negativos.

Elimine tais problemas utilizando os Sistemas de 
Injeção da MC, que garantem uma solução segura 
e eficaz.

Anomalias e problemas comuns:
 ■ Infiltração proveniente de juntas de concretagem e juntas de dilatação 

 ■ Fissuras causadas por excesso de tráfego e agentes químicos agressivos 

 ■ Presença de vazios e trincas provenientes de falhas construtivas

 ■ Deformação do solo e instabilidade do nivel do lençol freático 

 ■ Percolação de água em paredes de diafragma e muro de estacas prancha

Soluções:

MC-Injekt 2700 
MC-Injekt 1264 TF-TR

MC-Injekt GL-95 TX

	  

ESTRUTURAL

MC-Injekt 2033
MC-Injekt 2300 NV

	  

SELAMENTO

	  

IMPERMEABILIZAÇÃO
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Produtos

Sistemas de Injeção
Estrutural Selamento Estrutural Selamento Selamento Impermeabilização

Resina Epóxi MC-Injekt 1264 compact
MC-Injekt 1264 TF-TR * MC-Injekt 1264 compact

MC-Injekt 1264 TF-TR * * *

Resina de Poliuretano MC-Injekt 2700 MC-Injekt 2300 NV MC-Injekt 2700 MC-Injekt 2300 NV MC-Injekt 2033 +  
MC-Injekt 2300 NV *

Gel Acrílico * * * * * MC-Injekt GL-95 TX

Seco (sem presença de água) Úmido (com presença de umidade) Fluxo (grande presença de água)

Equipamentos

Produto Descrição/Material Bomba Viscosidade Embalagens

MC-Injekt 2033 Espuma de poliuretano hidroativa para 
injeção e tamponamento provisório MC-I 510 400 mPa.s Kit de 10 litros

MC-Injekt 2300 NV
Resina de poliuretano de baixa 
viscosidade para injeção e selamento 
de trincas com movimentação

MC-I 510/
MC-I 700 55 mPa.s Kit de 30 litros

MC-Injekt GL-95 TX Gel acrílico polimérico para o selamento 
e impermeabilização de estruturas MC-I 700 30 mPa.s Kit de 55,5 kg

MC-Injekt 2700 Resina de poliuretano rígido para injeção 
estrutural MC-I 700 200 mPa.s Kit de 40 litros

MC-Injekt 1264 compact Resina epóxi bicomponente para injeção e 
reparo estrutural de trincas MC-I 510 300 mPa.s Kit com 6 latas de 1 litro

MC-Injekt 1264 TF-TR Resina epóxi ultrafina para injeção e reparo 
estrutural de trincas secas e úmidas MC-I 510 145 mPa.s Kit com 10 litros

Equipamento Tipo Informações adicionais

MC-I 510 Bomba 
Monocomponente

Para injeção de resinas de poliuretano e epóxi
Compressor: 8 PCM

MC-Injekt 1264 compact / MC-Injekt 1264 TF-TR
MC-Injekt 2033 / MC-Injekt 2300 NV

MC-I 700 Bomba
 Bicomponente

Para injeção de resinas de poliuretano 
e gel acrílico

Compressor: 20 PCM

  MC-Injekt 2700  / MC-Injekt GL-95 TX

Bicos de Adesão Bico de adesão 
para injeção 

Para injeção de trincas secas em elementos de 
concreto com espessura menor que 10cm.

Pressão Máx: 60 bar

Bicos de 
Perfuração

Bico de perfuração
para injeção 

Para injeção em trincas úmidas e com a 
presença de água.

Pressão Máx: 200 bar

*Não recomendado
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A MC possui as melhores e mais 
modernas soluções para injeção de 
estruturas. Um sistema completo de 
resinas, bombas, acessórios e um 
suporte diferenciado fazem da MC a 
empresa mais capacitada do mercado.

Soluções para impermeabilização 
e recuperação de estruturas

Sistemas de Injeção

Matriz
Rua Henry Martin, 235    
Vargem Grande Paulista – SP – Brasil 
CEP: 06730-000 

Tel: +55 (11) 4158-9158 

Filial São Paulo
Rua João Santana Leite, 400 
Santana de Parnaíba – SP – Brasil
CEP: 06501-238

Filial Pernambuco 
Rodovia Luiz Gonzaga Km 42,2
Vitória de Santo Antão – PE – Brasil
CEP: 55613-010

Tel: +55 (81) 3253-8400

info@mc-bauchemie.com.br 
www.mc-bauchemie.com.br
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MC-Injekt 1264 compact 
Durômero epoxídico para reparo estrutural de trincas por injeção 
 

Descrição 

Durômero epoxídico de baixa viscosidade para selamento e reparo estrutural de trincas por injeção  

 

Áreas de Aplicação 

MC-Injekt 1264 compact é indicado para trincas em 

• Superfícies para obras de engenharia civil, como pontes, 
túneis, silos, chaminés e torres de telecomunicações,  

• Pilares, vigas e lajes de concreto fissuradas 

 

• Preenchimento rígido por injeção em trincas, juntas ou 
vazios em elementos construtivos 

• Lajes de garagens e cobertura com tráfego de veículos 

 

Vantagens 

• Baixa viscosidade, base epoxídica 

• Bom período de trabalhabilidade 

• Boa penetração em trincas e cavidades ≥ 0,3 mm, 

• Boa absorção capilar 

• Não retrai 

• Boa aderência ao concreto e ao aço 

• Extremamente durável 

• Avaliado de acordo com cenários de exposição REACh: 
inalação periódica, aplicação 

• Classificação DIN EN 1504-5: U (F1) W (3) (1) (8/35)  

 

 

Dados Técnicos 

Característica 

Densidade  

Valor 

1,08 kg/L 

Observações 

DIN 53 479 

Tempo de Trabalhabilidade 30 minutos DIN EN 1504-5 em amostra de 100 g 

Viscosidade 300 mPa.s DIN EN ISO 3219 

Resistência à compressão 70 MPa DIN EN ISO 604 

Resistência à tração na flexão 30 MPa DIN 53 455 

Alongamento na ruptura 6 % DIN EN 53 455 

Módulo de elasticidade 2.600 MPa DIN EN ISO 178 

Condições para aplicação ≥ 8°C  ≤ 35°C temperatura do ar e substrato 

Proporção de mistura 2,5:1 A : B (partes em peso) 

 
* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e 
umidades baixas aceleram, enquanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicação. Conforme a norma NBR 
14082:2004. 
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Dados do Produto 

Tipo de produto Durômero epoxídico para reparo estrutural de trincas 

Estado Líquido 

Cor Âmbar 

Armazenagem Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou 
fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas. 

Validade 12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas 

Embalagens Kits de 6 x latas de 1 kg 

 

Método de Aplicação 

Requisitos Gerais 

Antes da injeção, devem ser determinadas as 
características da trinca. Os critérios mais importantes são: 
tipo, abertura, origem, grau de movimentação, condição e 
acesso. A trinca deve estar limpa e livre de partículas 
soltas, poeira, óleos e outros agentes contaminantes. Caso 
necessário, deve-se executar um jateamento de ar 
comprimido seco. 

 

Preparação 

Antes da injeção, as trincas normalmente devem ser 
seladas superficialmente com MC-DUR 1300 TX ou um 
produto similar e os bicos de injeção instalados. Por favor, 
consulte nosso catálogo “Sistemas de Injeção MC" para 
maiores detalhes. 

 

Mistura 

MC-DUR 1264 compact possui 2 componentes, a base (A) 
e o endurecedor (B), já fornecidos em embalagens dosadas 
na proporção exata de mistura. Adicione o componente A 
ao B e misture até obter um produto homogêneo. 
Recomendamos o uso de misturadores mecânicos de baixa 
rotação. 

 

Aplicação 

MC-DUR 1264 compact deve ser injetado com uma 
pressão máxima de 200 bar. Para garantir o completo 
preenchimento, deve-se assegurar um fluxo contínuo de 
produto até o bico. Recomendamos a utilização da bomba 
de injeção MC-I 510. Para evitar a perda capilar e garantir o 
preenchimento ideal da trinca, recomendamos que o 
produto seja reinjetado dentro do tempo de 
trabalhabilidade. O preenchimento de trincas também pode 
ser executado através de sucção capilar, neste caso o 
produto deve ser aplicado com um pincel diretamente sobre 
a trinca. Trincas com aberturas maiores podem ser 
preenchidas por gravidade. 

Condições de Aplicação 

O tempo de trabalhabilidade dos produtos depende da 
quantidade de resina misturada e das condições climáticas. 
Temperaturas mais altas diminuem o tempo de 
trabalhabilidade, enquanto as mais baixas o aumentam. 
Durante a aplicação, as temperaturas ambiente, do 
substrato e do material devem estar entre 8 °C e 35 °C. 

 

Instruções de segurança 

O componente B não misturado é alcalino, portanto a pele e 
os olhos devem ser protegidos durante o manuseio do 
produto. O produto já curado, é fisiologicamente inofensivo. 
Todos os trabalhos de injeção devem ser executados com o 
uso de roupa protetora e equipamentos apropriados. 

 

Limpeza 

Dentro do tempo de trabalhabilidade do produto, todas as 
ferramentas e equipamentos de injeção podem ser limpos 
com MC-Reinigungsmittel U. Material parcialmente ou 
completamente endurecido só pode ser removido 
mecanicamente. 

 
Segurança 

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes 
nos rótulos das embalagens. Para mais informações de 
manuseio e segurança consulte a FISPQ do produto. 

 
 
Nota Legal: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiência e conhecimento, 
podendo sofrer variações em função das características de cada projeto e condições locais de aplicação do produto. Recomendações verbais diferentes das 
contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie. A responsabilidade da MC é limitada à qualidade do Produto fornecido, de acordo 
com suas especificações técnicas e recomendações de aplicação contidos na presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dará dentro 
dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que 
não a recomendada na presente Ficha Técnica assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais problemas e prejuízos.     
 
Edição 08/2019. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser publicada em substituição a esta. 
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MC-Injekt 2300 NV 
Elastômero de poliuretano flexível para selamento de trincas por injeção 
 

Descrição 

Elastômero em gel de poliuretano de baixa viscosidade para injeção de trincas com ou sem a presença de água e para 
selamento e reparo não estrutural de trincas com movimentação  

 

Áreas de Aplicação 

MC-Injekt 2300 NV é indicado para selamento de: 

 Superfícies para obras de engenharia civil, como pontes, 
túneis, silos, chaminés e torres de telecomunicações,  

 Estruturas Hidráulicas 

 Estruturas em contato com água potável 

 Fachadas 

 

 Piscinas e Reservatórios elevados  

 Floreiras e Jardineiras 

 Lajes de garagens e cobertura com tráfego eventual e com 
suas devidas juntas de dilatação 

 

Vantagens 

 Baixa viscosidade, base poliuretano 

 Longo período de aplicação 

 Boa penetração em trincas e cavidades ≥ 0,1 mm 

 Altamente flexível, não retrai ou endurece 

 Reação acelerada na presença de água, não forma 
espuma quando em contato com água 

 Boa resistência química 

 Boa aderência em superfícies úmidas 

 Atende a norma alemã (KTW) para o uso em estruturas de 
água potável  

 Avaliado de acordo com cenários de exposição REACh: 
longo período em contato com água (fissura), inalação 
periódica, aplicação 

 Classificação DIN EN 1504-5: U (D1) W (2) (1/2/3/4 ¹⁾ ²⁾) 
(6/35)  

1) em conjunto com o MC-Injekt 2033 
2) em conjunto com o MC KAT 23 

 

 

Dados Técnicos 

Característica 

Densidade  

Valor 

1,05 kg/L 

Observações 

DIN 53 479 

Tempo de Trabalhabilidade 100 minutos DIN EN 1504-5 

Viscosidade 100 mPa.s DIN EN ISO 3219 

Tensão superficial 31,474 mN/m tensiômetro Krüss K100 

Alongamento máximo 100 % DIN 53 455 

Expansão com água 1,3 DIN EN 14406 

Dureza Shore A 50 ISO 868 

Condições para aplicação ≥ 6°C  ≤ 35°C temperatura do ar e substrato 

≥ 6°C  ≤ 30°C temperatura do material 

Proporção de mistura 3:1 A : B (partes em volume) 

 
* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e 
umidades baixas aceleram, enquanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicação. Conforme a norma NBR 
14082:2004. 

 
  



 
 

2 

MC-Bauchemie Brasil   www.mc-bauchemie.com.br 
Fábrica São Paulo: Rua Henry Martin, 235 – Vargem Grande Paulista – SP – Tel.: (11) 4158-9158  
Fábrica Pernambuco: Rodovia Luiz Gonzaga/ BR-232 – Vitoria de Santo Antão – PE – Tel.: (81) 3523-2343 

Dados do Produto 

Tipo de produto Elastômero de poliuretano para selamento de trincas 

Estado Líquido 

Cor Âmbar 

Armazenagem Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou 
fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas. 

Validade 18 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas 

Embalagens Conjunto de 30 litros:  
Componente A: lata de 22,5 L  
Componente B: lata de 7,5 L  
 

MC-KAT 23: caixa com 5 frascos de alumínio de 400 mL 
 

Método de Aplicação 

Requisitos Gerais 

Antes da injeção, devem ser determinadas as 
características da trinca. Os critérios mais importantes são: 
tipo, abertura, origem, grau de movimentação, condição e 
acesso. A trinca deve estar limpa, livre de partículas soltas, 
poeira, óleos e outros agentes contaminantes. Caso 
necessário deve-se executar um jateamento de ar 
comprimido seco e se possível livre de óleos. 

 

Preparação 

Antes da injeção, os bicos de injeção devem ser instalados. 
Por favor, consulte a seção “Sistemas de Injeção MC” para 
maiores detalhes. 

 

Mistura 

MC-Injekt 2300 NV possui dois componentes, a base (A) e 

o endurecedor (B). Antes de colocar o produto no 
reservatório da bomba de injeção, os dois componentes 
devem ser misturados com um misturador de baixa rotação. 

O tempo de aplicação depende da quantidade preparada e 
da temperatura do ambiente. 

 

Aceleração da reação 

A reação da resina pode ser acelerada com adição do 
catalisador MC-KAT 23 (adição de até 1 % em relação ao 
componente A). O catalisador deve ser adicionado ao 
componente A antes dos dois componentes serem 
misturados. O tempo de trabalhabilidade dos produtos 
dependem da quantidade de resina misturada e das 
condições climáticas. Temperaturas mais altas diminuem o 
tempo de trabalhabilidade, enquanto as mais baixas o 
aumentam. 

 

Aplicação 

A injeção é feita através da bomba MC-I 510 (bomba 
monocomponente). Se, em presença de água sob elevada 
pressão, a reação acelerada com MC-KAT 23 não for 
suficiente, deve ser pré-injetado a espuma de poliuretano 
MC-Injekt 2033, de modo que o MC-Injekt 2300 NV não seja 

levado pelo fluxo de água antes da cura. Por favor, consulte 
a ficha técnica da espuma de poliuretano MC-Injekt 2033. 

 

O trabalho de injeção com o MC-Injekt 2300 NV deve ser 

interrompido se a temperatura do substrato cair abaixo de 6 
°C durante a aplicação. A temperatura deve ser > 6 °C 
durante todo o tempo do processo de cura da resina. Para 
assegurar o completo preenchimento da trinca, o produto 
deve ser reinjetado durante o período de trabalhabilidade. 

 

Limpeza 

Dentro do tempo de trabalhabilidade do produto, todas as 
ferramentas e equipamentos de injeção podem ser limpos 
com MC-Reinigungsmittel U. O material parcialmente ou 
completamente endurecido só pode ser removido 
mecanicamente. 

 
Segurança 

Verifique sempre as informações sobre segurança 
existentes nos rótulos das embalagens. Para mais 
informações de manuseio e segurança consulte a FISPQ do 
produto. 

 
 
Nota Legal: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiência e conhecimento, 
podendo sofrer variações em função das características de cada projeto e condições locais de aplicação do produto. Recomendações verbais diferentes das 
contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie. A responsabilidade da MC é limitada à qualidade do Produto fornecido, de acordo 
com suas especificações técnicas e recomendações de aplicação contidos na presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dará dentro 
dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que 
não a recomendada na presente Ficha Técnica assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais problemas e prejuízos.     
 
Edição 12/2019. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser publicada em substituição a esta. 


