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QUADRO DE FORNECEDORES

ITEM
CATEGORIA 

SERVIÇO

NOME 
LOJA/FORNECE

DOR

VENDEDOR
ATENDIMENTO TELEFONE EMAIL ENDEREÇO DATA DO ÚLTIMO CONTATO DATA DA ENTREGA DO ORÇAMENTO OBSERVAÇÕES DO FORNECEDOR PARA O PROJETO/OUTROS

Esquadrias Madeira E Alumínio, Brises e Cobogós

4 ESQUADRIAS 
MADEIRA

*CARPINT. 
SAMPAIO

LUIS
     71 9944 2883      

75 3632 4268
75 9981 9130 

carpsampaio@gma
il.com 

lsampaio1958@ho
tmail.com

Santo Antonio de Jesus- 
Ba

(23/08/18) – ENVIO de pedido de orçamento de 
1ª compra de madeira (informamos o envio do 
pedido de orçamento)

Reunião realizada (em obra) dia 30 
Ago|2018.    03/09/2018 - entrega do 
orçamento completo do pavimento térreo, 
como solicitado. A carpintaria vem se 
comunicando com a gente com uma certa 
frequência e no dia (11/10/18) nos 
atualizou sobre o aumento do jogo unitário 
das aduelas e falou sobre a disponibilidade 
de estar na cidade para marcar uma reunião 
e fecharmos a compra.

Não trabalham com Pau D’Arco, apenas com Massaranduba (23/08/18) 
o responsável pelo orçamento disse que não está conseguindo fazer o 
orçamento com as informações fornecidas e se ofereceu para fazer o 
orçamento pessoalmente. O mesmo estará em Salvador dia 26/27 de 
agosto, e entrará em contato para ir ao escritório. (11/10/18) Estará em 
Salvador de Terça a Quinta (16/10/18 a 18/10/18).

5 ESQUADRIAS 
MADEIRA *KIT ASSIS ASSIS / KAIALA

75 3631-2788 / 
75 9 81952122/ 
75 9 9994-0300

kitassis@hotmail.
com / 
contato@kitassis.
com.br

Rua Vitalino Queiroz 
Sampaio, nº81- Bairro 
Clube dos 1000 - Santo 

Antonio de Jesus- Ba 

(25/09/18) ENVIO pedido de orçamento - 
esquadrias térreo; (02/10/18) solicitei por email o 
valor unitario de aduelas para vaos de 60,70 e 80 
cm com 16 cm de espessura (em Pau d'Arco); 
(09/10/18)Telefonei e mandei email solicitando o 
acrescimo de alisar; (11/10/18) Falei com o Sr. 
Francisco ao telefone e consegui o valor unitário 
das aduelas com o alisar de 7cm; (22/10/18) O 
orçamento foi analisado em conjunto com Ivan, e 
foram listados dúvidas referentes ao mesmo e 
repassado para o Sr. Assis por email e whatsapp 
também foi solicitado ao Sr. Assis o envio de 
imagens do seu trabalho (modelos de esquadrias, 
aduelas);(26/10/18) entramos em contato para 
saber qual seria a espessura minima possível para 
a confecção de uma aduela negativa (para que 
fosse possível ter uma redução do orçamento) 
(29/10/18) Foi solicitado uma nova retificação do 
orçamento entregue pelo Sr. Assis, que 
considerasse as aduelas negativas com a espssura 
de 3cm aos invés de serem aduelas com espessura 
dobrada.

(26/09/18) Não consegui falar (dando 
comunicação); (27/09) enviou um email 
avisando que entregará o orçamento até dia 
28/09, pois Sr Assis está viajando; 
(02/10/18) Entregou o orçamento;
(03/10/18) respondeu o valor unitário das 
aduelas de 60,70 e 80cm com espessura de 
16cm - sem alisar; Reunião realizada (em 
obra) dia 18 Out|2018, foi feita as 
medições pelo próprio Sr. Assis, para a 
verificação dos vãos e aduelas. Entregaram 
amostras da madeira Pau D'Arco e Cumaru.   
19/10/2018 - entrega do orçamento 
completo do pavimento térreo, como 
solicitado. (22/10/18) - Entrega da 
retificação do orçamento e de imagens de 
esquadrias feitas pela fábrica ( solicitado no 
dia 26/20). (30/10/18)  Entrega da 
retificação do orçamento (solicitado no dia 
29/10), considerando as aduelas negativas 
com espessura de 3cm.

    1. Sugeriu a utilização de aduelas negativas para os casos de esquadrias 
que não tem como possuir alisar de acabamento. Informou que a aduela 
negativa pode ser preenchida (com uma espessura maior por conta do 
negativo) ou de no mínimo 3 cm de espessura. 
    2. Apresentou como solução para o acionamento das esquadrias altas o 
método da "corrente", mas o grande problema desse método de 
acionamento (além da estética) é que teríamos o impulso para abri a 
esquadria, mas não teríamos o impulso para fechá-la, ou seja, não seria 
um método eficaz .Enviou algumas imagens do trabalho deles, por email, 
que está na pasta "recebidos" em orçamentos

11
ESQUADRIAS 

MADEIRA
*SJT 

MADEIREIRA ROBERTO 32441825
sjtmateriais@hot

mail.com
Av. Barros Reis, 632 - Pau 

Miúdo

(23/08/18) – ENVIO de pedido de orçamento de 
1ª compra de madeira , ligamos avisando o envio 
do pedido de orçamento; (25/09/18)ENVIO 
pedido de orçamento - esquadrias térreo e ligação 
informando a solicitação do mesmo e confirmação 
do recebimento do email; (01/10/18) Ligamos 
para cobrar entrega de orçamento; (08/10/18) 
Ligamos para saber o valor unitário das aduelas + 
alisar para vãos de 60,70 e 80 cm. Ficaram de 
responder por email, pois o Sr. Roberto estava 
saindo para atender um cliente no momento. 
Enviamos por email a solicitção para ficar um 
registro do pedido e também para não ter dúvidas 
em relação as especificações de materiais e 
dimensões para o orçamento. (26/10/18;
29/10/18;30/10/18) Entramos em contato para 
cobrar a entrega do orçamento solicitado 
referente a visita a obra do dia 23/10/18.
(26/11/18) - Envio de email solicitando a resposta 
de solução para o acionamento de esquadrias 
altas da residência

Irá enviar um orçamento prévio (Marcar 
reunião/visita a obra). (01/10/18) - 

entregaram um valor geral de orçamento, 
não mandaram arquivo em anexo. Reunião 

realizada (em obra) dia 23 Out | 2018. 
(30/10/18) Entregou imagens do trabalho 

ralizado na fábrica e justificou a falta da 
entrega do orçamento, pois pretende cobrar 

o valor inicial ao invés de fazer um novo 
orçamento que saia mais caro. Cobramos o 

detalhamento do orçamento e não foi 
entregue.

Trabalham com esquadrias do tipo camarão, de acordo com a encomenda 
e medidas, mas não possuem protótipo de esquadria pronta para a 
visualização.Enviou algumas imagens do trabalho deles, por email, que 
está na pasta "recebidos" em orçamentos

mailto:lsampaio1958@hotmail.com
mailto:lsampaio1958@hotmail.com
mailto:lsampaio1958@hotmail.com
mailto:lsampaio1958@hotmail.com
mailto:sjtmateriais@hotmail.com
mailto:sjtmateriais@hotmail.com
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13
ESQUADRIAS 

MADEIRA

        
*BRASIL 

MADEIREIRA 
CARPINTARIA

WILTON 
MORAES

99929-7277 / 
71 3377-1111 

brasil.
mad@hotmail.
com 

Rua Dr. Gerino de 
Souza Filho,Nº134 - 

Caji
Lauro de Freitas - BA

BR

(19/11/18) - ENVIO  de pedido de orçamento 
para as esquadrias do pavimento térreo.
(22/11/18)- Entrei em contato com a 
empresa para a cobrança do envio do 
orçamento. Não consegui falar diretamente 
com o responsável pelo orçamento(que 
estava ocupado no momento), deixei recado 
da solicitação da entrega do orçamento mais 
as respostas das dúvidas citadas no email.  
(23/11/18) - Entramos em contato por 
telefone solicitando o esclarecimento da 
falta da entrega do orçamento. Foi 
esclarecido que seria necesário uma visita 
técnica do carpinteiro, indicado pelo 
fornecedor (Carp. Roberto), no local para 
realizar as medições e o orçamento ser 
realizado conforme a realidade.

(23/11/)- Respondeu o email indicando 
um carpinteiro que trabalha com 
assentamento e recuperação de 
esquadrias. Sugeriu que agendassemos 
uma visita técnica com o carpinteiro 
para que o mesmo pudesse fazer as 
medições corretas e passar para a 
Carpintaria Brasil Executar o 
orçamento. VISITA TÉCNICA COM O 
CARPINTEIRO ROBERTO AGENDADA 
(28/11/18) -REMARCAR

14
ESQUADRIAS 

MADEIRA

CARPINTEIRO 
(AUTÔNOMO E 
PARCEIRO DA 
MADEIREIRA 

BRASIL)

ROBERTO 986516328

(23/11/18) - Entramos em contato com o Sr. 
Roberto para solicitar a realização de uma 
vsita técnica a obra para que ele fizese a 
avalização das esquadrias existentes 
(verificando a possibilidade de 
reaproveitamento), fazer as medições e 
soltar as informações para a madeireira 
brasil fornecer um orçamento preciso. 
VISITA TÉCNICA AGENDADA (28/11/18) - 
REMARCAR
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15
ESQUADRIAS 

ALUMÍNIO
*IRACEMA 
ALUMITRA

IRACEMA/ 
REVESON 
SANTIAGO

35086141/71 
9241-9993 / 

71991253002 
(REVESON)

iracema@alumitr
a.com.
br/reveson@alu
mitra.com.br

Av.Ministro ACM,
nº194, Cond. Acordo,
Gp.07, Buraquinho, 
Lauro de freitas - BA

(19/11/18) - Entramos em contato com 
Iracema (responsavel) e solicitamos o 
endereço de email. ENVIO de pedido de 
orçamento das esquadrias do pavimento 
térreo (todas as esquadrias consideradas 
como alumínio ao invés de madeira).
(22/11/18)- Tentei entrar em contato por 
telefone, mas as ligações não foram 
atendidas. (23/11/18) - Entramos em 
contato, por telefone, com Sr. Reveson para 
o esclarecimento de dúvidas.  (13/12/18) 
Entrei em contato com Reveson, solicitando 
imagens dos trabalhos executados

(23/11/18)-  Entregou um orçamento 
geral (sem detalhar qual o valor de 
cada esquadria), se colocou a 
disposição para negociação de valores 
conforme a possibilidade que a cliente 
possui para pagamento. Enviou 
imagens de trabalhos, materiais e 
sistemas da empresa. Entregou video 
de funcionamento do sistema de 
acionamento da esquadria alta (sistema 
de automático). Reunião realizada (no 
escritório) dia 28 Nov | 2018. - 
Esclarecimento de dúvidas referente ao 
funcionamento e instalação de 
esquadrias, foi solicitado um novo 
orçamento e ficamos de marcar uma 
visita a fábrica/escritório da empresa e 
obras que eles realizaram trabalhos 
para que pudessemos verificar o 
trabalho deles de perto. Foi solicitado a 
realização de um protótipo de 
esquadrias (janela) da residência, que 
será realizado com materiais da 
empresa (mas não do tipo madeira por 
conta do custo desse tipo de alumínio), 
para vermos o acabamento e 
funcionamento. (28/11/18) - 
Recebemos o orçamento solicitado em 
reunião  VISITA TÉCNICA (OBRA) COM 
REVESON AGENDADA (28/11/18) - 
REMARCAR. (14/12) Enviou imagens de 
trabalhos executados, conforme 
solicitado. Imagens atualizadas no site, 
para acesso do cliente

    1. Trabalham com fabricação de brises, muxarabis e esquadrias 
possuindo como diferencial o alumínio com a aparência de 
madeira. Possuem mais de 60 opções de tonalidades de madeira a 
disposição para as esquadrias de alumínio.
    2. Sua sede está localizada em Buraquinho.
    3. Eles entregam as esquadrias completas (com parafusos e 
todas as peças necessárias para a instalação, vidro – tudo incluso 
no valor do orçamento), no contrato eles dão um prazo de 45 dias 
para fabricação, entrega e instalaçã, contando a partir da medição 
técnica realizada pela pela própria empresa
    4. Em relação ao valor do orçamento inicial, Sr. Reveson se 
colocou a disposição de negociação e informou que o valor pode 
ser conversado a partir das condições de pagamento que o cliente 
queira/possa utilizar 
    5. Em relação ao acionamento das esquadrias altas, Sr. Reveson 
disse que existe um sistema de acionamento automatizado 
(enviou link de vídeo do sistema de automação em Maxim-ar- 
https://www.youtube.com/watch?v=HC3k4X3EgNk ), a instalação 
desse sistema acrescentaria o valor de R$ 1800,00 para cada 
bascula que fosse instalada e funciona com qualquer tipo de linha 
de esquadria.
    6. Não realizaram os orçamentos com contra-marcos, pois a 
presença do mesmo aumenta o orçamento em 12% do valor 
orçado. Sendo encomendada as esquadrias dessa forma, eles 
apenas exigem que o vão esteja devidamente arestado
    7. Sugeriu a janela de correr por conta da praticidade. Chegou a 
sugerir uma esquadria de correr de 3 folhas, conseguindo 66% de 
ventilação no vão. Mas não inviabilizou a realização da esquadria 
de abrir, giro de 180º, considerando como um sistema de 
abertura seguro por possuir trincos de travamento interno na 
parte inferior e superior da esquadria.
    8. Informou que para a medição do vãos e instalação das 
esquadrias a equipe necessita de arestamentos (níveis, prumo e 
esquadrias), os peitoris e soleiras instalados no local. Ao fazer a 
medição técnica é necessário a presença do mestre de obras e o 
responsável pela obro, pois ao ser verificado que algum vão não 
está conforme o arestamento, a empresa fará uma sinalização do 
mesmo.

Bancadas, soleiras e peitoris

1 PEDRAS *GRANATTO CECÍLIA FERREIRA 
71 99974-3651 / 
71 3248-7089/ 

36722099

cecilia@granatto.
net 

Av. Octávio Mangabeira, 
51

Salvador – BA

(24/07/18)-Pedido de orçamento bancadas, 
soleiras e filetes;(30/07/18)-pedido do acréscimo 
do orçamento dos rodapés; (17/08) pedido de 
orçamento dos peitoris; (25/09/18) ENVIO de 
email com pedido de orçamento de pedras 
granitos e pedras naturais (MIRACEMA); 
(26/09/18) entramos em contato informando o 
envio do pedido de orçamento do dia 25/09.

(26/07/18)-entrega de orçamento 
bancadas, soleiras e filetes; (31/07) – 
entrega do orçamento dos rodapés; (21/08)
pedido de reenvio da planilha dos peitoris 
(correção); (01/10/18) não atendeu as 
ligações; (03/10/18) Entrega de orçamentos 
completo

Eles também trabalham com pedras naturais (para áreas externas), mas 
entregou um orçamento com a pedra miracema
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3 PEDRAS *PAVIMENTTI LUCIMAR 71 98801-5923
71 3273-1200

lucimar@paviment
i.com.br

Alameda das Espatódeas, 
194
Salvador – BA

(24/07/18) Pedido de orçamento bancadas, 
soleiras e filetes; (30/07)- pedido do acréscimo do 
orçamento dos rodapés (não foi entregue -Cobrar 
quando for realmente fazer a compra); (17/08) 
pedido de orçamento dos peitoris; (25/09/18) 
ENVIO de email com pedido de orçamento de 
pedras granitos e pedras naturais (MIRACEMA)

(27/07/18)-entrega de orçamento 
bancadas, soleiras e filetes; (17/08) entrega 
do orçamento dos peitoris; (26/09/18) 
Entregou o orçamento bastante 
desatualizado. Foi acordado que não seria 
solicitado uma correção desse orçamento, 
apenas quando fosse realmente realizar a 
compra nós entrariamos em contato e 
solicitariamos uma correção/acréscimo. 
Lembrar que eles não trablham com pedras 
naturais.

Não trabalham com pedra MIRACEMA

14 PEDRAS * CENTRAL DAS 
PEDRAS (CPL)

08:00 17:00h 
Tel:713375-

5339 / 
ROBERTO 

71992748246

valter.
junior@centraldas
pedras.com.br

Av. Octávio Mangabeira, 
6353 - Boca do Rio, 

Salvador - BA, 41706-690

(25/09/18) ENVIO de pedido de orçamento de 
pedras de granitos (áreas molhadas) e 
revestimentos com pedras naturais;  (26/09/18) 
entramos em contato informando o envio do 
pedido de orçamento do dia 25/09; (28/09/18) foi 
solicitado o acréscimo do orçamento de pedras 
naturais do tipo MIRACEMA; (01/10/18) Ligamos 
para cobrar a entrega do complemento do 
orçamento, informaram que entregariam ainda 
neste dia; (05/10/18) Marina conversou com 
Valter junior ao telefone para cobrar a entrega de 
orçamento e esclarecer dúvidas em relação ao 
orçamento da pedra Miracema.Valter junior 
informou uma dimensão da pedra que é mais ou 
menos padrão e ficou acordado de ele enviar esse 
orçamento e a gente estudar a paginação de piso 
no projeto (para ver se funciona ou deve possuir 
outra dimensão); (10/10/18) entrei em contato 
com valter , por telefone, para cobrar valores, 
cores e acabamentos das pedras do tipo 
miracema. Ele informou que ainda não possui a 
informação referente a cor e preço (pois tem que 
conseguir esa informação com um fornecedor), 
mas avisou que não tem como ser com 
acabamento polido; (11/10/18) Falei com Valter 
junior ao telefone, para saber se ele já tinha 
informações sobre valores e dimensões para a 
pedra miracema na cor vermelha e cobrar as 
amostras para a visualização. Ele informou que 
está na dependência do fornecedor que ainda não 
passou as informações, mas que iria tentar 
conseguir os mesmos para nos passar.

(28/09/18) Entrega de orçamento solicitado 
no dia 25/09. Ficou faltando o orçamento 
dos revestimentos de pedra natural. 

Trabalham com pedras naturais do tipo Miracema e Ardósia. (05/10/18) 
Miracema cinza R$ 47,25 m² com a pedra nas dimensões 11,5x11,5 cm e 
11,5x23 cm com espessura de 1 a 1,5 cm (podendo ser de uma espessura 

maior, caso precise).  O vermelho ainda não possui o valor. A garagem 
não necessita ter uma espessura maior do que as citadas acima. 

(10/10/18) O acabamento das pedras miracema não tem como ser 
polido, apenas rústico.
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15 PEDRAS * DECORALLY DESIREÉ 31234235 vendas@decorally.
com.br

Estrada do Coco, Lauro de 
Freitas (A loja fica na 
Estrada do Côco em 
frente a Cresauto de 
Lauro de Freitas. Para 

quem vem de Salvador, 
vai entrar em Lauro e 

fazer o primeiro retorno. 
A loja fica antes do 
terminal de ônibus 

aeroporto, no mesmo 
terreno do restaurante 

Sertanejo)

(25/09/18) ENVIO de pedido de orçamento de 
pedras de granitos (áreas molhadas) e 
revestimentos com pedras naturais; (26/09/18) 
entramos em contato informando o envio do 
pedido de orçamento do dia 25/09 (camila deixou 
o número de celular para contato direto, em caso 
de dúvidas sobre o pedido), foi confirmado o 
recebimento do email. (01/10/18) ligamos para 
cobrar a entrega de orçamento e tiramos algumas 
dúvidas sobre o projeto; enviamos um email 
solicitando o acrescimo do orçamento dos 
revestimentos externos em MIRACEMA; 
(11/10/18) Liguei para a decorally para cobrar o 
acrescimo do orçamento da pedra miracema, não 
falei diretamente com a Desireé, pois as duas 
vezes que liguei ela estava atendedo um cliente. 
Deixei recado para ela e me informaram que a 
mesma iria completar esse orçamento e nos 
enviar.

(01/10/18) Entregou o orçamento 
INCOMPLETO - ficou faltando o orçamento 
do revestimento das áreas externas com 
pedra MIRACEMA. Enviamos um email 
cobrando o mesmo e Desireé respondeu 
informando que acrescentaria o orçamento 
de pedra natural; (11/10/18) Ficou de 
enviar o complemento do orçamento(não 
entregou)

16 PEDRAS
Marmoral 

Marmores e 
granitos LTDA

JOÃO PESSOA

71 3215-2204/ 
99983-6850/ 
99119-8049/ 71 
3392-3424 

marmgran@terra.
com.br

Rua Genaro de Carvalho, 
10 - Castelo Branco

(26/09/18) ENVIO de pedido de orçamento de 
pedras de granitos (áreas molhadas) e 
revestimentos com pedras naturais; (26/09/18) 
entramos em contato informando o envio do 
pedido de orçamento do dia 25/09 , foi 
confirmado o recebimento do email.(08/10/18) 
Entramos em contato para cobrar a entrega do 
orçamento, Jean informou que já havia enviado o 
mesmo por email, mas só que não chegou na caixa 
de entrada. Solicitamos um novo envio.(11/10/18) 
Falei com Jean ao telefone para cobrar o envio do 
orçamento. ele afirmou ter enviado a resposta do 
email 2 vezes, mas o mesmo não chegou na caixa 
de entrada e nem no Spam. Solicitei novamente o 
reenvio e confirmei o nosso endereço de email 
para o mesmo.

(13/10/18) ENTREGA do orçamento, 
contendo apenas bancadas, soleiras e 
peitoris (orçamento incompleto e com 
atraso na entrega)

Metal e aço/Serralheria/Serralheiro [ETAPA ESCADA]

17 Metalurgia, 
metal, aço

Aceiro - móveis e 
acessórios em 

aço
7133516207

contatoaceiro@gm
ail.com/ página 
facebook Aceiro 

Ladeira da Cruz da 
Redenção,96

(06/12/18)-ENVIO de email pedindo orçamento e 
sugestão de material para a execução do projeto 
de escada (14/12) Entramos em contato com a 
empresa, solicitando a entrega do orçamento. 
Percebi que o email era da empresa Telamix e não 
da serralheria Aceiro (o contato estava errado na 
planilha de fornecedores da plural e foi corrigida).
(18/12) Entramos em contato para cobrar a 
entrega do orçamento e ficaram de enviar ainda 
essa semana. Solicitei que os pisos da escada 
fossem orçadas com a opção de vidro e de 
madeira (que eles terão que fazer em conjunto 
com outros fornecedores). O vendedor nos passou 
o endereço do facebook, para que eu olhasse 
alguns modelos de escada executados pela 
empresa e fosse possível repensar em uma 
estrutura mais delicada para escada, pois sendo o 
corrimão de aço e a alteração do material dos 
pisos, seria necessário rever algumas coisas 
referente a estabilidade e sustentação da 
estrutura

móveis e acessórios em aço
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18 Metalurgia, 
metal, aço Telamix 3377-2256 atendimento@tela

mix.com.br

(14/12) Entramos em contato com a empresa para 
cobrar o envio do orçamento. Eles informaram 
que não trabalham com o aço inoxidávelo (por 
isso não enviaram o email) e sim com aço carbono 
(que não é indicado para regiões próxima a praia). 
Eles ficaram de nos encaminhar um fornecedor 
que trabalhe com o aço inoxidável pra nos passar 
para realizar o orçamento.

não trabalham com aço inoxidável, trabalham com aço carbono. Eles não 
recomendam o aço carbono para regiões próximo a praia, pois não terá 

uma boa durabilidade. 

19
metal, aço, 
serralheiro, 
serralheria

Alternativa Edmundo 3377-2876/ 
71996783903

alternativaaco@ho
tmail.com

Endereço: Estr Cia 
Aeroporto km 14 lt 1; São 

Cristóvão; 41510-075; 
SALVADOR – BA

(06/12/18)-ENVIO de email pedindo orçamento e 
sugestão de material para a execução do projeto 
de escada (14/12) Reenviei o projeto e entrei em 
contato com Sr. Edmundo. Ele informou que para 
visita técnica estará disponível a partir do dia 10 
de janeiro de 2019, por conta de sua agenda de 
entregas de trabalhos para o final do ano de 2018. 
Conversei com ele ao telefone, solicitando a 
entrega do orçamento da escada feita totalmente 
em aço inox (como solicitado por Marina). Ele 
sugeriu que fosse executado em aço inox, apenas 
os corrimãos e guarda-corpos e que os pisos 
fossem executados com outro material (madeira 
ou vidro), por conta da estética da escada. O piso 
de madeira, ele indicou o pau d'arco como mais 
resistente e também apresentou a opção da 
madeira de jaqueira (só que é uma madeira dificil 
de achar para comprar e trabalhr, pois é uma 
madeira dura e, apesar de resistente, não há uma 
garantia de durabilidade em contato com o Sol). O 
piso se for executado em madeira, pode ser 
engastado na parede (trabalho em conjunto com 
o pedreiro para a execução do engastamento), já a 
de vidro, não pode ser engastada, teria uma 
estrutura de aço ou ferro para suporte desse piso 
(sendo que ferro não é recomendável, pois além 
de ser perto da praia ,qualquer manutenção que 
fosse feita na escada, seria necessário desmonstá-
la). Solicitei o envio de orçamento das duas 
opções de escada (pisos de vidro e de madeira) e 
de imagens de trabalhos executados. Ele disse q 
irá enviar o orçamento e imagens dos modelos de 
escadas da internet, pois seu computador foi 
roubado e ele perdeu as fotos de seus trabalhos.  
(18/12)Entrei em contato com Sr. Edmundo para 
cobrar a entrega do orçamento. O mesmo disse 
que está na dependência do orçamento do 
fornecedor da madeira para poder fazer o 
orçamento geral da escada

Trabalha com aço inoxidável e ferro. Também entrega a escada 
totalmente pronta e com mesclagem de materiais como escada de 
corrimão e guarda-corpo de aço inox e pisos de madeira ou vidro

Jardim Vertical
JARDIM 
VERTICAL - 
BLOCO DE 
CONCRETO

NEO-REX (11)56822111 /(21) 3350-2758 

vendas@neorex.
com.br / 
neorexrj@neorex.
com.br

R. Ptolomeu, 786 | Santo 
Amaro, São Paulo - SP /  
Estrada do Portela, 590, 
Madureira - RJ

Fabricam linha ecológica e elementos vazados e pré-moldados 
(muxarabis,blocos de concreto para jardim vertical, cogobós...)

OBSERVAÇÕES/LEGENDA:
* - FORNECEDORESDE REFERÊNCIAS (PREFERÊNCIAS)

contato/fornecedor novo 


