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O PORTAL
Em um ambiente cada vez mais conectado, o SindusconPR Oeste junto com a
SCSupply, tornaram o processo de negociação e compras muito mais ágil e
com maior performance  de negociações, através de parcerias exclusivas com
as principais indústrias de abastecimento da construção civil.

Todo esse processo está disponível 24 horas por dia em um ambiente virtual
para compras online com atendimento direto das indústrias em condições
exclusivas negociadas em grande escala para cada empresa adquirir
conforme sua necessidade.

CONHEÇA O PORTAL SINDUSCONPR OESTE!

OBJETIVO
Divulgar produtos e fornecedores com parceria em condições exclusivas
para todos os associados através do Portal SindusconPR Oeste.

Portfólio estruturado pensando em atender as mais diversas fases de obra,
com políticas comerciais já definidas e transformadas em catálogos
eletrônicos para aquisição direta dentro da plataforma.

CONDIÇÕES EXCLUSIVAS
Todas ofertas e negociações divulgadas somente serão atendidas pelos
fornecedores após recebimento da ordem de compra, padrão do portal
SindusconPR Oeste.

Portanto, para validar essas ofertas acesse o Portal e preencha seus
pedidos ou entre em contato conosco!
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Linha de quadro e caixas elétricas (PVC)
Caixas para Split ,  
Linha para Hidrômetros. 
Linha completa de grelhas e acabamento
para ventilação permanente

Disponibiliza em seu catálogo exclusivo no
Portal: 

Atendimento direto de fábrica;
Rápida entrega (Até 7 dias);
Linha completa de cabos Normatizados e
Homologados no INMETRO;
Flexíveis Unipolares;
Cordões Paralelos;
Cordões Bicolores;
Cordão Cristal;
Cabos Rígidos;
Cabos de Cobre NU.

Controller disponibiliza em seu catálogo
através do Portal:

Atendimento exclusivo através do portal
SindusconPR Oeste!

Garantia de até 14 desforma;
Acompanha manual de manuseio;
Certificado de Garantia.

Compensado com atendimento direto de
fábrica, com desconto por escala de volume.

GRELHAS DE VENTILAÇÃO E ACABAMENTOS EM PVC

MEMPHIS SOLUÇÕES2018 | MARÇO

 Fornecedores e Produtos 

 FIOS E CABOS ELÉTRICOS

COMPENSADOS PLASTIFICADOS E RESINADOS

SC SUPPLYSINDUSCONPR OESTE



Atendimento direto de fábrica em condição
exclusiva ao Portal SindusconPR Oeste.

Cotações conforme projetos personalizados
para cada empreendimento.

Envie os dados de sua necessidade ou
projetos para receber nossa cotação!

Parceria Portal SindusconPR Oeste e Docol
com atendimento direto de fábrica e política
comercial exclusiva ao Portal!

Consulte catálogo no Portal para aquisição de
bases, registros, torneiras e acabamentos.

Encaixe Click ou Colado 
Área Residencial
Comercial de Alto Tráfego 
Hospitalar 
Linha de Rodapés e Acabamentos

Linha de Pisos Laminados e Vinílicos de alta
qualidade com condições exclusivas no
Portal SindusconPR Oeste!

CORRIMÃO, GUARDA-CORPO E ACABAMENTOS INOX

MEMPHIS SOLUÇÕES2018 | MARÇO

DOCOL

REVESTIMENTOS LAMINADOS E VINÍLICOS
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Elevador Cremalheira 
Escoras Metálicas (disponíveis para venda
ou locação);
Bandejas de Proteção 
Mini Gruas 
Linha de equipamentos de elevação de
materiais e proteção periférica. 

Equipamentos de proteção e elevação com o
atendimento direto da fábrica

Toda linha de porcelanatos e revestimentos
cerâmicos para ambientes internos e
externos.

Consulte condições exclusivas no Portal
SindusconPR Oeste!

Forma em PVC, tipo Cubeta, de alta
resistência para lajes nervuradas. 

Atendimento direto de fábrica em condições
exclusivas Portal SindusconPR Oeste:
Frete CIF para todo o estado, a partir de 800
unidades

ELIZABETH REVESTIMENTOS PORCELANATOS

MEMPHIS SOLUÇÕES2018 | MARÇO

EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E PROTEÇÃO PERIFÉRICA

FORMA PARA LAJES NERVURADAS
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Incepa, Celite e Logasa

Todas as linhas de louças  sanitárias  com
atendimento direto de fábrica em condições
exclusivas e compra programada até 12
meses com preço fixo e sem reajustes.

Descontos exclusivos através do Portal
SindusconPR Oeste.

Gesso acartonado em chapas, 
Perfis metálicos, 
acessórios para fixação e acabamento 

Atendimento de fábrica em condições
exclusivas através do Portal SindusconPR
Oeste

Condição exclusiva através do portal da
SindusconPR Oeste
Material carregado em Pallets de 40
sacos.
Entrega em até 3 dias úteis*

Cimento CP-II ,  em saca de 50Kg, direto de
fábrica e frete CIF, para todas regiões do
Estado. 

*Consulte condições para abertura de limite
de crédito e cadastros dos endereços de
entrega, antes de efetuar a sua compra.

GRUPO ROCA 

MEMPHIS SOLUÇÕES2018 | MARÇO

GESSO ACARTONADO, PERFIS METALICOS E
ACABAMENTOS

INTERCEMENT - CIMENTO CAUE
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Telhas de Fibrocimento de alta
resistência
chapas 3mm até 8mm de espessura. 
Reservatórios 
Caixas de Água em Polietileno.

Atendimento direto do fabricante em
condições exclusivas portal SindusconPR
Oeste

Equipamentos de alta qualidade
Betoneiras,  
Projetores de argamassa, 
Balancin Elétrico, 
Lixadeiras de Parede;

Toda linha de maquinas e ferramentas para a
construção civil

Grande resistência ao uso severo.

Mantas de isolamento acústico direto de
fábrica e atendendo norma de desempenho
ABNT 15575-3, 

Condições exclusivas através do Portal
SindusconPR Oeste!

TELHA DE FIBROCIMENTO E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

MEMPHIS SOLUÇÕES2018 | MARÇO

MENEGOTTI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MULTINOVA - MANTAS DE ISOLAMENTO
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Atendimento direto de fábrica através do
Portal de compras SindusconPR Oeste

Linha completa de móveis para áreas de
lazer, hall de entrada e ambientes decorados
para seus empreendimentos.

Mesmo desconto aplicado a linha hotelaria.
Consulte nossas condições.

Atendimento em caixas fechadas de 20 Kg
Frete CIF acima de 800 Kg

Fabricante de linha completa de Pregos e
Arames 

Normatizadas ABNT-11742
Acabamento Galvanizado
Pintura Epoxi ou Revestimento Inox.
Atendimento em todas regiões do Estado
Fabricação segue padrões de qualidade
incorporados a um Sistema de Gestão
certificado com a ISO 9001-2008.

Portas corta fogo para saídas de
emergência direto de fábrica em condições
exclusivas através do portal SindusconPR
Oeste

MÓVEIS, SOFÁS,
  POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS

PREGOS E ARAMES

PORTAS CORTA FOGO
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Quadros elétricos padrão ou personalizados

Atua também com fornecimento de quadros
montados por completo (disjuntores e ligação
de cabeamento) conforme projeto da obra.

Atendimento direto de fábrica para todas
regiões do Estado

Envie seu projeto que retornamos com a
proposta de atendimento!

Fio de aço CP-175 RB 4,0mm;
Fio de aço CP-175 RB 5,0mm;
Fio de aço CP-175 RB 6,0mm;
Fio de aço CP-170 RB 7,0mm;
Cordoalha CP-190 RB 3x4mm;
Cordoalha CP-190 RB 9,5mm;
Cordoalha CP-190 RB 12,7mm;
Cordoalha CP-190 RB 15,2mm;
CP-190 12,7mm - Engraxada.

Produtos com renovação de estoque mensal,
consulte disponibilidade de acordo com sua
demanda e antecipe suas programações
para garantir atendimento.

Preventivo contra Incêndio
Segurança eletrônica
Controle de Acesso, 
Interfone e Vídeo Porteiro, 
Placas de sinalização

Toda linha de equipamentos de Segurança
através do Portal SindusconPR Oeste

PREVENTIVO DE INCÊNDIO E SEGURANÇA

MEMPHIS SOLUÇÕES2018 | MARÇO

QUADROS ELÉTRICOS,
  CAIXAS DE PASSAGEM E MEDIÇÃO

CORDOALHAS DE AÇO PARA PROTENSÃO
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Painel Led ou lâmpadas,
Iluminação Externa 
Linha decorativa. 

Toda linha de Luminárias

Condição exclusiva através do portal
SindusconPR Oeste!

Atendimento direto de fábrica para todas
regiões do Estado.

Chapas trapezoidais ou ondulas, com
ou sem EPS, natural ou com pintura.

Condições comerciais exclusivas no Portal
SindusconPR Oeste

LUMINÁRIAS EM LED

2018 | MARÇO

TELHAS METÁLICAS E CHAPAS PARA TAPUME

Maquete eletrônica (interna e externa)
Design de interiores
Maquete interativa
Passeio virtual interativo
Plantas humanizadas
Animação

Projetos arquitetônicos

Todos esses itens em condições exclusivas
com o Portal SindusconPR Oeste

PLANTAS E PROJETOS EM 3D
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Tintas e massas de acabamento disponíveis
sobre catalogo online, qualidade de
atendimento e no produto.

Condições exclusivas direto de fábrica em
parceria com o Portal SindusconPR Oeste

Entregas em até 5 dias úteis com cadastro e
10 dias úteis sem cadastro com o fornecedor

Toda linha de tintas e materiais Sherwin-
Williams direto da fábrica com condições
exclusivas através do Portal de compras
SindusconPR Oeste

TINTAS RENNER

MEMPHIS SOLUÇÕES2018 | MARÇO

TINTAS SHERWIN-WILLIAMS
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Portaria n°73 de 17 de Março de 2010;
Portaria Inmetro n°003 de 04 de Janeiro de 2011;
ABNT NBR 7480:2007
ABNT NBR ISO 9001:2015;

Através dessa parceria o SindusconPR Oeste dispõe da expertise
em importações da SC Supply, que possui Radar il imitado para
Importação de produtos e equipamentos de qualquer Pais do
Mundo!

Isso significa que todos associados cooperados terão
disponibilidade de Importar Aço, Revestimentos, Equipamentos
de Obra ou Produtos com Tecnologia de Ponta à nível Mundial.

Realizada Auditoria com recomendação do Instituto Falcão
Bauer para Certificação através do Inmetro conforme as
seguintes normativas:

Aprovada importação de Fios e Barras de Aço CA-50 conforme
manual de gestão da qualidade e procedimento de tratamento a
reclamações de acordo com as leis de proteção ao consumidor,
apresentados e validados pelo auditor sem nenhuma não
conformidade, com validade da Certificação por 3 anos!!!

Estamos autorizados a fornecer os materiais com etiqueta
identificada com a logo do Inmetro que comprova todo processo  
de rastreabilidade desde a produção na usina até a
nacionalização.

Todas importações de AÇO estarão certificadas e com todas as
garantias necessárias conforme as normas vigentes em nosso
País.

Para este item temos redução em média de 30% com relação aos
custos de usina nacional, participe dos próximos lotes!!!

Todo o fornecimento irá acompanhar os ensaios e certificados
laboratoriais exigidos pelas normas vigentes.

Importação Mundial
 Serviços SC Supply 
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Passagens aéreas nacionais e internacionais;
Hotéis nacionais e internacionais;
Locação de carro nacional e internacional;
Ingressos para Parques, Eventos e Seguro Viagem;
Passagens de ônibus para todo território Nacional;
Deslocamentos de Helicóptero ou Jatinho particular (SP/RJ).

Através desse Parceiro o SindusconPR Oeste possui uma
plataforma de Viagens integrada no mesmo sistema da CVC,
onde temos acesso à preços direto à todas companhias Aéreas,
Hóteis, e locadoras de veículos. Compre suas passagens ou
pacotes de viagens com descontos de pelo menos 15%!!!

Adquira através do SindusconPR Oeste as seguintes categorias
com custo reduzido:

Tudo isso com pagamento facilitado em parcelamentos de até
12 vezes no cartão de crédito!

Parceria SC Tur Viagens

SC SUPPLY: Portal de Compras da Construção Civil Integrado nos Estado
PR|SC|RS

Através de nosso processo de negociação Centralizada, gerenciando
aquisições em larga escala para Construtoras de todo Sul do País, garantimos
condições comerciais diferenciadas e exclusivas para toda linha de insumos da
construção civil.

Caso não encontre determinado produto durante seu acesso ao Portal de
Compras, entre em contato com nossa equipe de atendimento e informe sua
necessidade e suas metas de negociação, que juntos iremos desenvolver sua
melhor alternativa de compra com certeza. JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

INFORMATIVO
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Venha conhecer estas e outras oportunidades com
exclusividades para os associados SindusconPR Oeste

OUTUBRO 2020

Contato

Atendimento e Suporte
Alexandre Marques

E-mail: webmaster@scsupply.com.br
WhatsApp: (47) 9 9198-3588 

João Paulo
E-mail: sindusconpr@scsupply.com.br

WhatsApp: (48) 9 9178-0348

Jaqueline Tassoni
E-mail: portalsc@scsupply.com.br

WhatsApp: (47) 9 9152-0455 

Gestores

Edison Mota
E-mail: ecm@scsupply.com.br
WhatsApp: (47) 9 9131-8076 

Roberth Meinert
E-mail: roberth@scsupply.com.br

WhatsApp: (48) 9 9608-7681 

SC SUPPLYSINDUSCONPR OESTE

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991983588
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991983588
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991983588
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991983588
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5548991780348
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5548991780348
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5548991780348
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991520455
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991520455
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991520455
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991520455
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991318076
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991318076
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991318076
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991318076
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547996087681
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547996087681
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547996087681
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547996087681

