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2M PLASTIC

Local: H-97 | AV 7 - RUA H

Av. Arquiteto Clayton Alves Corrêa, 595

Telefone: (19) 3849-1967 - (19) 3869-1048

Vale Verde - Valinhos - SP 
CEP: 13279-071

Perl: Atuando com empenho e prossionalismo, a 2M Plastic lançou 
uma diversicada linha de produtos, como quebra-sol, grade de para-
choque e capa de proteção de correia dentada. Este último tornou-se um 
dos produtos de maiores destaques da empresa devido a exclusividade 
2M na fabricação de alguns Kits de proteção de correia dentada.

Site: www.2mplastic.com.br

Produtos: Capas de correia dentada, quebra sol.

e-mail: edicarlos@2mplastic.com.br



A M S

Perl: Empresa com 40 anos no mercado de auto peças, especializada na 
fabricação de fusíveis automotivos. líder no mercado nacional, 
garantimos 100% a qualidade do nosso produto

Telefone: (11) 5896-4775
e-mail: simone@amscomponentes.com.br

Local: E-51 | AV 5 - RUA E

Site: www.amscomponentes.com.br

CEP: 06713-270

Produtos: Toda linha de fusíveis automotivos , cabos e cordoalhas.

Via das Magnólias, 262 - Jardim Colibri - Cotia/SP



CEP: 74425-535
Cidade Jardim - Goiânia - GO

Perl: Associação Centro Oeste de Retica de Motores - ACOREM

Av Consolação, 593 - sala 2

Local: J-120 |  8 -  JAV RUA

Telefone: (62) 3576-0837

ACOREM



AFC AUTOPARTS

Local: G-79 | AV 3 - RUA G

CEP: 04157-050
Vila Água Funda - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2738-2075
e-mail: ecommerce@afcautomaticos.com.br
Site: www.afcautomaticos.com.br

Rua Primeiro de Agosto, 148

Produtos: Peças para câmbio automático: ltro cinta jogo de junta, jogo 
de pistão discos, composite, discos de aço, válvula solenóide, chicote, 
eletrônico carter do câmbio, peças brutas.

Perl: Atuando no mercado há mais de 10 anos, a AFC Auto Parts é uma 
empresa de comercialização e distribuição de peças para câmbio  
automático, oferecendo produtos que permitem soluções especícas para 
automóveis. Nossa proposta de trabalho é criar parcerias, oferecendo 
comprometimento em nossos serviços e qualidade nos produtos 
ofertados.



AGEAP

Site: ageap.com.br
Telefone: (62) 3233-0325

Perl: Associação Goiana de Empresários de Auto Peças.

Local: J-120 | AV 8 - RUA J

CEP: 74513-040

A Ageap foi fundada em 1977, quando o segmento sentiu a necessidade 
de se unir devido ao crescimento do setor, a Ageap teve papel importante 
na organização comercial do segmento, na união dos empresários e ao 
longo do tempo sempre buscando os benefícios que pudessem contribuir 
para o crescimento de todos os seus associados.

Setor Campinas - Goiânia - GO
Av. Mato Grosso, 122

Hoje a Ageap tem uma série de parcerias e serviços que beneciam em 
grande escala não só as empresas como também os empresários e seus 
colaboradores



AGEL ANÉIS

Local: C-12 | AV 3 - RUA C

Av. Ceci, 516

e-mail: agel@agelaneis.com.br
Site: www.agel.com.br

Tamboré - Barueri - SP 
CEP: 06460-120

Produtos: Nova linha de vedação para caixa e bomba de direção 
hidráulica. O-rings, retentores, gaxetas e raspadores, kits o-ring standard 
e milimétrica, anéis back-up e guia, reparo de bomba e caixa de direção 
hidráulica, reparo de injeção eletrônica, reparo de cilindro hidráulico e 
pneumático, conj. AGO

Telefone: (11) 4133-2000 - (11) 4133-2011

Perl: Fundada em 1979, a AGEL desenvolve, fabrica e distribui uma linha 
completa de o-rings, vedações hidráulicas, pneumáticas, reparos, peças e 
componentes. Sendo uma das principais empresas nos segmentos 
automotivo, industrial e agrícola.



ARCO

Rua Guaporé, 1249

e-mail: atendimento@fasapecas.com.br

Local: I-118 | AV 7 - RUA I

Telefone: (43) 3372-7380
CEP: 86025-000
Vila Nova - Londrina - PR

Site: www.fasapecas.com.br

Perl: A ARCO Motor Industry Co., Ltd., fundada em 1981, é um 
exportador prossional de peças de motores com instalações de vendas e 
armazenagem totalmente operacionais em Taichung, uma cidade 
localizada no centro de Taiwan; enriquecido com multi-culturas e artes. 
Hoje, a empresa é um participante fundamental no mercado global, 
atendendo indústrias que variam de veículos automotores e comerciais a 
motos de neve e agrícolas. Nosso portfólio de produtos inclui kit 
completo de camisas, kit de pistão com anéis, luva, pistão, anéis de 
pistão, gaxeta, válvula, mancal, kit de distribuição, bomba de óleo, 
bomba de água, cabeça de cilindro, eixo de comando de válvulas e 
turbocompressor, etc. Nossa missão é fornecer a você com produtos e 
serviços da mais alta qualidade em tempo hábil e a um preço 
competitivo. Nosso objetivo é atender e exceder suas expectativas.

http://www.sicooblojicred.com.br


AUTOMAXX

e-mail: contato@automaxx.com.br

Local: C-25 | AV 3 - RUA C

Jd Nova Abadia - Abadia de Goiás - GO

Site: www.automaxx.com.br

Produtos: Induzido, bobina de campo, estator e rotor.

CEP: 75345-000
Telefone: (62) 3597-5641- (62) 3295-3355

Perl: Indústria brasileira de auto peças especializada em componentes do 
motor de arranque e componentes do alternador.

Rua Na 14 S/nº Apm 02



AUTOPARTS
MOLAS

Itaquera – São Paulo- SP
Rua Goiatá, 779

Perl: A mais de 20 anos no momento, a Autoparts se destaca na 
fabricação de molas, peças estampadas e reguladores para o sistema de 
freios das linhas leve, utilitário e pesado. Graças a visão empreendedora 
de seu fundados André Gomides Forasteiro, hoje, temos a linha mais 
completa do mercado.

CEP: 08246-070

Local: 1-175 | AV 1 - RUA E

Site: autopartsmolas.com.br

Local: G-82 | AV 5 - RUA G

Telefone: (11) 2056-2653 - 2056-2639



BORFLEX

e-mail: marketing@bfx.ind.br

Produtos: A mais completa linha de metal borracha do mercado: buchas 
automotivas, calços de mola, coifas, coxins, borrachas automotivas. Kits: 
kit de reparo para amortecedores, kit de reparo para juntas 
homocinéticas, kit de reparo para a barra estabilizadora, kits de reparo 
para a caixa de direção, kits de bieletas

Perl: A BFX Borex é uma empresa nacional, com 30 anos de atuação no 
mercado. Instalada em um moderno parque industrial na cidade de Leme, 
desenvolve e produz a mais completa linha de produtos metal borracha 
de alta performance para a indústria automobilística nacional e 
internacional

Rua Gilson Manoel L. Arruda, 370 Bl A
 Jd S. Francisco - Leme - SP

Local: G-82 | AV 5 - RUA G

CEP: 13617-416
Telefone: (19) 9845-9005 - (19) 3573-6363

Site: bfx.ind.br



BOSCH

Telefone: (19)2103-1224

Perl: O Grupo Bosch é um líder mundial no fornecimento de tecnologia e 
serviços. As operações do Grupo estão divididas em 4 setores de negócio: 
Soluções para Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de Consumo e 
Energia e Tecnologia Predial. O objetivo estratégico é disponibilizar 
inovações para uma vida conectada e aprimorar a qualidade de vida.

Via Anhanguera, km 98
Vila Boa Viata - Campinas - SP

Local: C-22 | AV 2 - RUA C

Site: www.brasil.bosch.com.br

Produtos: A Bosch, dentro do conceito de “Parts, Diagnostics & Workshop 
Services” (“Peças, Diagnósticos & Serviços para Ocinas”). Apresentará 
seu portfólio para as linhas leve e pesada, como injeção eletrônica e 
ignição, cabos, elétrica, sistemas diesel, freios, ltros, velas, palhetas, 
buzinas ,baterias, além de conceitos de ocinas, Centro de Treiname.

e-mail: camilla.sterde@br.bosch.com

CEP: 13065-900



BOX CAR

Fundo Canoas - Rio do Sul - SC
CEP: 89163-566

Local: G-87| AV 8 - RUA G

Rua das Indústrias, 113

Perl:  Fornecer equipamentos de elevação e movimentação de cargas, 
sempre focando na qualidade, bom atendimento e fornecendo soluções a 
seus clientes.

Site: www.boxcarbrasil.com.br

Produtos: Fabricação de elevador automotivo, rampa de alinhamento, 
rampa troca de óleo, rampa pit stop e cavaletes de alinhamento.

Telefone: (47)3525-3007
e-mail: vendas@boxcarbrasil.com.br



BRASIL PEÇAS

Perl: Criado pela editora ASF, em 1996, o Brasil Peças se consolidou 
como um relevante veículo de comunicação do setor de reposição 
automotiva. Foi planejado para levar as informações mais relevante da 
cadeia automotiva, com ênfase em autopeças, e anunciar as maiores 
marcas do segmento aos nossos leitores em todo Brasil.

Local: G-82 |  5 -  GAV RUA

Site: jornalbrasilpecas.com.br

Cordovil – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 21250-570

Jornal Brasil Peças, o melhor do Brasil.

Telefone: (21) 3459-6587 / 3013-4181
e-mail: comercial@jornalbrasilpecas.com.br

Rua Rio Apa 36



BRASLUX

Local: G-81 | AV 4 - RUA G

Rua Daniel Rossi, 380
Bela Vista - Caxias do Sul - RS

e-mail: tamires.duarte@braslux.com.br
Site: www.braslux.com

Produtos: A Braslux oferece aos seus clientes toda a experiência e know 
how adquiridos ao longo de sua atuação no fornecimento de sistemas de 
iluminação e de peças técnicas injetadas para os segmentos de 
implementos rodoviários, ônibus e máquinas agrícolas e de construção.

Perl: Com uma atuação sólida desde 1976, a Braslux construiu sua 
história baseada na inovação, pioneirismo e na qualidade dos seus 
produtos e serviços. Possui uma vasta experiência no ramo automotivo, 
sendo especialista no desenvolvimento de sistemas de iluminação e de 
peças técnicas injetadas.

CEP: 95076-100
Telefone: (54) 3218-6565 / (54) 3218-6500



BRAYKO

Local: G-82 |  5 -  GAV RUA

Telefone: (11) 97625-9069

Site: www.bnrep.com.br
e-mail: nilton@bnrep.com.br

Perl: A Brayko conta com uma equipe com mais de 20 anos de 
experiência no mercado automotivo. Trazendo sempre produtos de 
qualidade com preços justos, sempre buscando parceria o qual os dois 
lados têm bons resultados. Fabricante de bandejas de suspensão.



BROKIT’S

Durante sua jornada fortaleceu seu relacionamento com seus 
fornecedores, tornando possível a parceria com grandes clientes.

CEP: 03172-010
Telefone: (11) 2601-8899

Hoje, produz boa parte dos itens de sua linha além de contar com uma 
grande variedade de produtos, com mais de 1.200 kits.

Local: C-33 | AV 5 - RUA C

Perl: A Brokit’s Indústria e Comércio de Peças Ltda, foi fundada em 1999 
para atender um mercado especíco; o setor de kits automotivos.

Mooca – São Paulo – SP

e-mail: brokits@brokits.com.br
Site: www.brokits.com.br

Rua Siqueira Bueno, 2162



BZ
AUTOMOTIVE

Cidade Industrial - Curitiba - PR 

Local: C-17 | AV 3 - RUA C

Rua Dr. Libânio Estanislau Cardoso, 304

Telefone: (41)3074-4816 - (41)3074-4800
CEP: 81690-300

e-mail: marketing@bzautomotive.com
Site: www.bzautomotive.com

Produtos: Nossos produtos são fabricados dentro de rígidas normas de 
controle de qualidade e com garantia de fábrica, a BZ Automotive atende 
com eciência a demanda por peças para caminhões, carretas e ônibus, 
utilizando matéria prima de qualidade no desenvolvimento dos produtos.

Perl: O constante desenvolvimento de peças é uma característica da BZ 
Automotive e para a Automec apresentaremos o lançamento dos nossos 
Eixos S, componentes de cardan, tubos, cuícas, catracas e bombas 
d’água.



BZM

Local: I-109 | AV 8 - RUA 1

Rod. Ivo Silveira, 10466 Km 115
Barracão - Gaspar - SC 

Perl: No ano de 2000, com apenas 11 modelos nasce a empresa BZM, 
voltada para a fabricação de Impulsores de Partida. Localizada em Gaspar, 
Santa Catarina, a empresa vem crescendo e hoje conta com modernas 
máquinas e equipamentos de alta tecnologia para atender ao exigente 
mercado de autopeças.
Com um vasto conhecimento no processo de extrusão a frio, com 
prossionais altamente qualicados, a empresa vem consolidando a sua 
marca. A qualidade de seus produtos é reconhecida em todo o território 
brasileiro e seus produtos são distribuídos através de uma importante 
rede de distribuição.
De olho nas necessidades de seus clientes a BZM está sempre em busca 
de expansão, inovando e ampliando a sua linha de produtos. Em 2015 
lançou a linha de Polias de Roda Livre. Já em 2016 foi a vez de lançar uma 
linha de Buzinas com a marca BZM.

Telefone: (47) 3332-7053

Site: www.bzm.com.br
e-mail: bzm@bzm.com.br

CEP: 89110-000



C&K
ACESSÓRIOS

R. Raymundo Welter, 360

Telefone: (47) 3466-1384

Distrito Industrial, Joinville - SC

Projetados por uma equipe especializada na linha automotiva um 
produto com design exclusivo, visando sempre complementar o visual de 
sua pick-up ou SUV, sem descaracterizar as linhas originais do veículo.

Site: www.cekacessorios.com.br

Local: B-09 | AV 3 - RUA B

CEP: 89219-780

Perl: Trabalhamos com uma linha de estribos em alumínio, 
personalizados e originais. São produtos com fabricação própria e com 
rígido controle de qualidade.

Produto patenteado e construído com base em pesquisas de mercado e 
testados por prossionais qualicados, fazem com que o estribo C&K 
tenha a sua funcionalidade para atender as exigentes expectativas, 
garantindo total facilidade e segurança em sua instalação, utilizando o 
produto com conforto, estilo, segurança, é o que traduz o estribo C&K.



CAMBUCI

Site: www.cbcacessorios.com.br

Av. Conselheiro Carrão, 1861

Local: I-105 | AV 5 - RUA H

Produtos: Faróis, Faróis auxiliares, Lanternas, Para-choques, Lentes, 
Latarias e Retrovisores.

Vila Carrão - São Paulo - SP
CEP: 03403-001

e-mail: wiliamvendas@cambuciacessorios.com.br

Perl: Maior Importador e distribuidor na linha de colisão da América do 
Sul.

Telefone: (11) 3019-1068



CASA DAS
FERRAMENTAS

Rua Pouso Alto, 191

Telefone: (62) 3233-6150

Local: 1-174 | AV 1

CEP: 74525-020
St. Campinas, Goiânia - GO

e-mail: casadasferramentasgoiania@hotmail.com
Site: casa-das-ferramentas-car-repair.negocio.site/

Oferecemos Cursos e Treinamento em Injeção Eletrônica.

Perl: Tudo para Centros Automotivos, Linha Completa de Equipamentos 
para Injeção Eletrônica.

Produtos: Maquinário e Ferramentas para Ocinas de Autos e Motos: 
Elevadores, Alicates Especiais, Compressores, Guinchos Hidráulicos e 
Macacos, Maquinas para Limpeza de Bicos, Linha Diesel.



CENTRAFIX

Jardim Nova Cajuru - Cajuru - SP
CEP: 14240-000

Local: J-126 A / J-127 | AV 5 - RUA J

Telefone: (16)3667-0298
e-mail: centrax@centrax.com.b
Site:  www.centrax.com.br

Produtos: Aabraçadeiras para xação de cruzetas, suportes para cardans, 
travas aranha do cubo de roda, algemas de suspensão.

Perl: Industria e comércio de peças para linha pesada.

Rua Profesora Neida Ordine Osório,190



CENTRO AR

Local: 4-166 | AV 4 - RUA C

CEP: 74371-580
Moinho dos Ventos - Goiânia - GO

Perl: A Centro Ar atua no mercado de refrigeração automotiva desde 
1999, fornecendo peças na área térmica automotiva para todo Brasil, 
buscando solucionar questões relacionadas com o equipamento de ar 
condicionado automotivo de seus clientes. Para isso, é distribuidora 
autorizada das melhores marcas deste seguimento.

Av. Ville, 2.691 - Loja 01

Telefone: (62)98270-0104 - (62)3288-6003
e-mail: vendas5@centroargo.com.br
Site: www.centroargo.com.br

Produtos: Peças para refrigeração e arrefecimento automotivo, tais como: 
embreagens, compressores, ltros secadores, condensadores, radiadores, 
eletroventiladores, mangueiras, conexões, válvulas de expansão, válvulas 
de enchimento, gás/óleo para refrigeração, evaporador, painéis de 
controle, ventiladores e ferramentas para refrigeração.



CNI
TRUCK PARTS

Local: 6-162 | AV 6 - RUA E

Perl: Somos uma distribuidora especializada e exclusiva em peças para 
caminhões e ônibus da linha Scania e Volvo. Tornamo-nos referência no 
que diz respeito à reposição de peças da linha pesada. Contamos com 
setores bem estruturados, equipes bem preparadas e grandes 
investimentos em importação e logística.

e-mail: wagnerdias@cnitruckparts.com.br

CEP: 81870-010

Site: www.cnitruckparts.com.br

Pinheirinho - Curitiba - PR - 

Produtos: Motor, elétrica, caixa, diferencial, embreagem, lataria, 
acessórios, suspensão, freios e tudo o que está relacionada a Scania e 
Volvo.

Telefone: (41) 2169-0990

Al. Nª Sª Do Sagrado Coração, 87



COMERCIAL G3

Local: G-78 | AV 3 - RUA G

CEP: 04309-011

e-mail: celso@g3prime.com.br

Jabaquara - São Paulo - SP

nossos clientes.

Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 2937

Telefone: (11)3853-4863

Produtos: Sistema comercial para distribuidores: Seu sistema ca dentro 
de uma infraestrutura segura e premiada, garantindo a integridade de 
suas informações. Com o conceito de cloud computing, você terá acesso 
aos dados de sua empresa de onde estiver, mesmo fora do país.

Site: www.g3prime.com.br

Perl: Há mais de 20 anos no mercado desenvolvendo softwares para 
distribuidores. Buscamos sempre a melhoria e a inovação tecnológica, 
proporcionando aos clientes uma interface limpa e eciente. Estamos 
atentos às tendências de mercado para renovar nosso sistema comercial. 
Trabalhamos para desenvolver a capacidade competitiva de



CORGHI
DO BRASIL

Site: www.corghidobrasil.com.br

CEP: 03044-000

e-mail: e.foqueral@corghidobrasil.com.br

Rua Visconde de Parnaíba, 1182

Telefone: (11) 2597-9655

Produtos: Alinhadores 3D - CCD, desmontadoras de pneus linha leve e 
linha pesada, balanceadoras de rodas, reticadora de rodas, recicladora 
de ar, rampas, elevedores, inspeção veicular, lavadora de rodas e rampas 
pantográcas

Perl: Com 65 anos de fundação, líder mundial em equipamentos 
automotivos, presente em mais de 150 países. Sede no Brasil em São 
Paulo - Capital, com equipe de representantes e técnicos em todo o 
território nacional. Comercialização direta com os clientes nais. Atende a 
diversas montadoras de veículos e fabricantes de pneus.

Brás - São Paulo - SP 

Local: F-58 | AV 3 - RUA F



CR
AUTOMOTRIXX

Rua Japaratuba, 516

Local: 1-174 | AV 1 - RUA E

CEP: 04254-000
Telefone: (11) 2940-9000

Site: www.crautomotrixx.com.br

Perl: Fabricante de ferramentas especiais

Vila Conde do Pinhal - São Paulo - SP 

e-mail: angela@crautomotrixx.com.br

Produtos: Fabricação de ferramentas especiais para linha automotiva e 
motocicleta



CRL

e-mail:  / contato@crlretrovisores.com.br
comercial@crlretrovisores.com.br

Local: 5-181 | AV 5 - RUA H

Campo Largo - Porto Feliz - SP
CEP: 18540-000
Telefone: (15) 3461-1074 / 3461-1092 / 3461-1109 / 3461-1114

Rod. Marechal Rondon, Km 135,5

Produtos: Retrovisores de carro.

Perl: A CRL Retrovisores é fabricante e fornecedora para as principais 
linhas de montagem do Brasil.
Temos como compromisso de fornecer serviços e produtos com nível de 
qualidade que atendam as expectatívas dos clientes com prazos 
adequados e custos competitivos.

http://luciano@maxiautoautomotivos.com.br


D&S

Telefone: (44) 3354-9985
CEP: 87030-170

e-mail: dp.araujomga@gmail.com
Site: www.dspecasautomotivas.com.br

Perl: A empresa D&S foca na fabricação de peças automotivas com 
atendimento exclusivamente para o mercado atacadista. Destacando-se 
na fabricação de kit reparo de vidro elétrico, roldanas, arrastes, travas 
para cabo com aba e sem aba, arrebite de arraste, suporte para roldana, 
coxim do suporte da roldana do Fox, kit adaptador, cabo de aço, molas, 
ponteiras e conduítes.

Local: H-97 | AV 7 - RUA H

Rua Vereador Joaquim Pereira de Castro, 455 
Vila Santo Antônio - Maringá - PR



DELLA
ROSA

Produtos: Componentes de direção e suspensão para veículos comerciais 
pesados e componentes de direção e transmissão para tratores agrícolas

CEP: 13457-190

Local: 2-171 |  2 -  BAV RUA

Distrito Industrial I - Santa Barbara D'oeste - SP - 

Perl: Industria de auto peças

e-mail: vendas@dellarosa.com.br

Avenida Juscelino K. De Oliveira, 1414

Telefone: (19) 3464-9666 - 3455-1661

Site: www.dellarosa.com.br



DELPHI

e-mail: delphi.atende@delphi.com
Site: www.delphi.com

Local: E-45 |  3 -  EAV RUA

CEP: 13422-200
Telefone: 0800-011-8135

Produtos: Ar condicionado, arrefecimento do motor, ltros, freios, gestão 
do motor, sistema de combustível, ignição, direção, suspenção, turbos.

Rua Adhemar Pereira De Barros, 1284

Perl: A Delphi Technologies é uma empresa de tecnologia em que seus 
funcionários buscam resolver desaos de emissão de gases e economia de 
combustível para as maiores fabricantes de veículos do mundo e oferecer 
soluções de ponta para o Aftermarket. Com sede em Londres, no Reino 
Unido, a Delphi Technologies administra centrais técnicas, ocinas de 
manutenção e centrais de atendimento ao cliente em 24 países.

Unileste - Piracicaba - SP 



DENSUL

Local: D-24A | AV 2 - RUA D

Rua MDV 42 Qd. 43 Lt 01
Moinho dos Ventos - Goiânia - GO
CEP: 74371-530
Telefone: (62) 3956-2140
Site: www.grupodensul.com.br

Perl: Somos uma empresa especializada em peças para ar condicionado 
automotivo. Hoje, com mais de 17 anos de existência, o Grupo Densul 
possui 13 unidades espalhadas pelo Brasil, oferecendo qualidade em seus 
produtos, grande diversidade de peças, atendimento comercial e técnico 
altamente qualicado, agilidade de entrega e a busca constante na 
excelência do serviço prestado.



DIRETEC

CEP: 05182-000

Local: H-97 | AV 7 - RUA H

Rua Mauro de Araújo Ribeiro, 132
Cidade D’Abril (Jaraguá) - São Paulo - SP

e-mail: diretec@diretec.com.br

Perl: A DireteC Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda foi constituída 
em abril de 1993 na capital do Estado de São Paulo.
Em 2013 fez 20 anos de mercado atuando no setor de reposição em todo 
território nacional e em alguns países da América do Sul, dando início a 
certicação da ISO9001:2008 para atestar a qualidade no processo 
produtivo de seus produtos com previsão de término para Janeiro/2015.
Além de uma estrutura sólida e moderna, estamos em constante 
atualização em todos os sentidos para levar aos nossos clientes cada vez 
mais produtos de qualidade, valorizando cada vez mais o prossionalismo 
daqueles que acreditam em nossa marca.

Site: www.diretec.com.br

Telefone: (11) 2231-4230



DISA
AUTO PEÇAS

CEP: 85818-600

e-mail: contato@disaautopecas.com.br

Local: D-50 |  5 -  DAV RUA

Rua Francisco Marchewicz, 182

Site: www.disaautopecas.com.br

Produtos: Mangueiras de Intercooler e de turbinas, juntas para turbinas, 
anéis diversos, miudezas em geral.

Perl: A DISA, uma distribuidora e importadora de peças baseada em 
tradição e solidez. Uma marca forte, com mais de 20 anos no mercado, 
distribuindo mangueiras de Intercooler e de Turbinas, bem como seus 
componentes para linha diesel.

Telefone: (45) 3227-7023

Cataratas - Cascavel - PR 



DOFAB

Rua Forte do Rio Branco, 400
Parque São Lourenço - São Paulo - SP

Local: E-49 | AV 4 - RUA E

CEP: 08340-140
Telefone: (11) 2010-8392

Ofercemos aos nossos clientes uma garantia de satisfação com produtos 
de mais alta qualidade, tecnologia de última geração em máquinas e 
equipamentos, além do rigoroso controle de qualidade iniciando-se a 
partir da análise de materiais até a montagem e teste nal dos produtos.

Perl: A DOFAB é uma indústria de peças automotivas que desde 1990 
atende o mercado em nível nacional e exportações, mantendo um ótimo 
relacionamento com seus clientes, originada de uma experiência de 
sucesso que busca trazer ao mercado as melhores opções em 
componentes automotivo.

Todos os procedimentos são padronizados e seguem à risca as normas de 
qualidade o que evidencia nosso esforço na busca da valorização e do 
respeito pelos clientes.



DONALDSON

Local: 2-171| AV 2 - RUA B

Perl: Frank Donaldson, fundador da Donaldson Company, com sua 
grande criatividade e foco em fornecer soluções de ltragem, junto com 
outros dois parceiros, em 1915, conseguiu transformar uma pequena 
empresa dedicada à fabricação de ltros de ar para tratores em uma 
empresa que hoje é reconhecida em todo o mundo, e orgulhosamente 
carrega um de seus sobrenomes: Donaldson. Nós nos transformamos em 
uma corporação mundial com presença direta em 44 países.

Rodovia Dom Pedro I, S/N Km 93,6

CEP: 13252-800
Sítio da Moenda - Itatiba - SP

Site: www.donaldson.com.br
Telefone: (11) 4894-6340



D’PAULA

e-mail: marketing@dpaula.com.br

CEP: 06408-000

Local: E-51| AV 6 - RUA E

Telefone: (11) 4199-3737

Avenida Lourenço Zacaro, 835
Jardim São Silvestre - Barueri - SP 

Produtos: Iluminação automotiva marca D´Paula; soquetes, lanternas, 
lanternas de placa, lanternas de teto, circuitos, Linha de ignição marca 
LCG: comutadores de ignição, chaves, interruptores e cilindros.

Perl: D`Paula fabrica uma vasta linha de produtos para parte elétrica e 
iluminação automotiva. Fornecedora de produtos para as principais 
montadoras, seus produtos passam por um rigoroso controle de 
qualidade, além de contar com sosticado maquinário. Instalada numa 
área de 3.000 m², possui distribuidores em todo o Brasil, América Latina e 
Europa.

Site: www.dpaula.com.br



DSC

Local: E-45 |  3 -  CAV RUA

Casa Verde - São Paulo - SP

Site: www.dsc.ind.br

Produtos: Lanternas de Teto, Lanternas de Placa, Reetores, Cames do 
volante, Soquetes, Terminais, Kits para Bico Injetor, Filtros para Bico 
Injetor, Pré Filtros da Bomba Combustível, Pontas para Bico Injetor, 
Guarnições, Mangueiras para Bomba de Combustível, Engrenagens, 
Flautas, Travas dos medidores

CEP: 02545-090

Rua Pedro Juan Caballero, 143/153

Telefone: (11) 4878-1798
e-mail: vendas@dscautopecas.com.br

Perl: A DSC é uma indústria de autopeças fundada em 1993 e ocupa 
lugar de destaque no mercado de reposição, fabricando produtos para o 
mercado nacional e alguns países da América Latina. Nosso foco é no 
desenvolvimento e inovação de forma sustentável para acompanhar as 
crescentes evoluções no segmento automotivo.



EATON

Local: 2-171 | AV 2 - RUA B
Local: 1-118 | AV 7 - RUA I

Telefone: 0800 170551

Perl: A Eaton é líder mundial no fornecimento de componentes e 
sistemas elétricos, hidráulicos, automotivos, aeronáuticos e de ltração, 
oferecendo marcas, produtos e soluções de comprovada excelência para 
seus clientes nos mercados sul-americanos.

Site: www.eaton.com.br



ECOPADS

Estiva - Louveira – SP

Local: G-82 |  5 -  GAV RUA

e-mail: pedidos@ecopads.com.br
Site: www.ecopads.com.br

Produtos: A maior linha de pastilhas de freio.

Perl: Pastilha de freios ECOPADS qualidade superior, ótima resistência e o 
melhor custo benefício. ECOPADS a melhor pastilha de freio para o seu 
veículo. Empresa 100% nacional.

Telefone: 0800 770-0552
CEP: 13290-000

Rodovia Romildo Prado, s/nº - km 0,5



ECOTAP
TAPETES

Telefone: (14) 4103-3200

Local: J-126 | AV 5 - RUA J

Avenida Totó Pacheco, 455
2ª Zona Industrial - Jaú - SP
CEP: 17213-700

e-mail: ecotap@ecotap.com.br
Site: www.ecotap.com.br

Produtos: Tapetes em PVC - Modelos: ECO, POP, WAVE, VIA, ECOMAX, 
UNIQUE Tapetes em Carpete - Modelos: ELOIN E SOFT Bandeja de Porta 
Malas - ECOBAG Frisos de Laterais de Porta - ECOFRISOS Catálogo 
completo de produtos - Acesse www.ecotap.com.br/produtos

Perl: A ECOTAP é uma indústria de tapetes automotivos de PVC (fundada 
em 2011) e está instalada na cidade de Jaú, interior de São Paulo, em 
uma área fabril de 3.100 m2. Sucesso absoluto no Brasil, o designer dos 
produtos da ECOTAP, já é reconhecido pelos mais exigentes 
consumidores, focado sempre no estilo e no conforto do motorista e seus
passageiros.



ELASTOCEL

e-mail: nilton@bnrep.com.br
Telefone: (11) 2143-7975

Local: G-82 |  5 -  GAV RUA

Rua das Fontainhas 237
Jardim Cotiana - São Paulo – SP
CEP: 03259-020

Produtos: Batentes de amortecedor em poliuretano microcelular.

Site: www.bnrep.com.br

Perl: A Elastocel empresa 100% Brasileira, fabricantes dos melhores 
batentes de amortecedor em poliuretano microcelular.



ELETRIC
WAY

Sempre fundamentada em conceitos de Qualidade e buscando 
simultaneamente preços competitivos, para isso temos uma equipe 
residente na China com o propósito de regularmente realizar auditorias 
em nossos fornecedores para manter os padrões de fabricação pré-
estabelecidos.

e-mail: comercial@eletricway.com.br
Telefone: (11) 2479-2112

Perl:A Eletricway empresa do mesmo grupo “Tiger Autos”, nasceu com o 
propósito de atender o mercado automotivo de uma forma bastante 
abrangente e inovador nas linhas de injeção, elétrica, arrefecimento e 
outros.

Site: www.eletricway.com.br

Local: H-97 | AV 7 - RUA H

Embora recente como organização conta com um quadro de prossionais 
com vasta experiência no segmento elétrico, e já conta com um corpo de 
vendas espalhado por território nacional para melhor atendê-lo.



DISTRIBUIDORA
ELETROPEL

Site: www.eletropeldistribuidora.com.br

Rodoviário - Goiânia - GO

Produtos: Linhas ( Leve, Pesada, Agrícola, Empilhadeiras). Faróis, 
Lampadas, Motores de partida, Alternadores, Componentes Elétricos, 
Chaves de seta, Sensores, Bombas Elétricas, Bicos injetores, Conectores, 
Palhetas, Buzinas, Leds, utilitários dentre outros.

CEP: 74430-130

Local: C-25 | AV 3 - RUA C

e-mail: bruno@eletropeldistribuidora.com.br
Telefone: (62) 3237-9700

Avenida Castelo Branco, 4863

Perl: Uma Empresa Com 30 Anos de Experiência Automotiva, uma 
empresa focada em trazer Sempre o melhor para nossos Clientes, sempre 
trabalhando com marcas refêrencia no mercado automotivo.

Representadas:  Neste Evento Estamos Com as Seguintes Parcerias: Kostal, 
Iva, Automaxx E Araguaia Sistemas.

http://sac@mfdobrasil.com.br


ELITTE
MOTORS

Rua Rua Alexania, 461

Local: C-19 |  4 -  CAV RUA

Cumbica - Guarulhos - SP 
CEP: 07232-010
Telefone: (11) 2413-9300

Perl: Empresa que tem o perl de se destacar no segmento de acessórios 
automotivos, trazendo inovações e produtos diferenciados.

Site: www.elittemotors.com.br

Produtos: Calotas Automotivas.

e-mail: contato@elittemotors.com.br



ELRING
KLINGER

Perl: A Elring, marca de autopeças de reposição da Elring Klinger do 
Brasil - principal fornecedora de juntas de cabeçote do mercado nacional, 
com sharing superior a 50%.

Produtos: Juntas de Cabeçote, kits completos, parafusos de juntas de 
cabeçote, compostos de vedação DIRKO, trava rosca, retentores.

Local: F-57 | AV 2 - RUA E

CEP: 13422-170
Telefone: (19) 3124-9000 - (19) 3124-9001
e-mail: info.br@elringklinger.com

Unileste - Piracicaba - SP

Site: www.elring.pt

Rua Francisco C. de Castro Neves, 1235 



EMBLEMAX

Local: A-04 |  2 -  BAV RUA

Vila Formosa - São Paulo - SP

e-mail: vendas@emblemax.com.br

CEP: 00337-302

Site: www.emblemax.com.br

Telefone: (11) 2268-1035

Produtos: Fabricamos calotas, sub-calotas, emblemas para rodas (alto 
relevo ou resinados), parafusos de roda, anéis centralizadores, 
adaptadores, antifurtos diversos, rebites, entre outros produtos que 
tornam o seu automóvel mais seguro e com um design diferenciado

Perl: Situada na cidade de São Paulo e exercendo suas funções há mais 
de 15 anos, a Emblemax é uma empresa voltada para a produção de 
acessórios para rodas automobilísticas e seus componentes. Nossa fabrica 
produz o que há de melhor em qualidade, design e sosticação para 
atender a grande e crescente gama de clientes, que procuram produtos 
diferenciados.

Av. Monte Magno, 989



ENGATES
BRUCKE

Telefone: (61) 98154-7423

Local: 1-171A | AV 1 - RUA C

Site: www.engatesbrucke.com.br

Perl: A BRUCKE nasceu de forma peculiar, no caloroso Estado do Rio de 
Janeiro. Em um movimento muito forte no mercado que demandava um 
produto de qualidade, engates dos mais variados modelos. Uma empresa 
familiar que conta com mais de 05 anos de mercado e com a ajuda de mais 
de 32 colaboradores.

e-mail: contato@bruckeacessorios.com.br

Nossos engates BRUCKE possuem um padrão de qualidade a ser seguido, 
suportando até 700 quilos de tração e com pintura epóxi resistente a 
corrosão, humidade e produtos químicos. Feito sob medida a cada modelo 
veicular, utilizando as furações originais do carro e sem furos adicionais na 
estrutura. TECNOLOGIA para garantir SEGURANÇA, a Cabeça do Engate é 
moldada inteira de forma a evitar soldas, transformando-a em uma peça 
única, proporcionando maior resistência e maleabilidade.
O kit Engate BRUCKE acompanha: a bola cromada, chapa em aço inox, 
tomada de energia cromada e cabos, garantindo qualidade e designer 
inovador.



ERBS

Local: A-06 | AV 3 - RUA B

Pedras - Botuverá - SC

Telefone: (47) 3359-3300
e-mail: marcelo.nascimento@erbs.com.br

Produtos: Baterias Automotivas e para Motocicletas.

Rod. Pedro Merizio, 486

Perl: Fabricação de acumuladores e baterias para automóveis e 
motocicletas.

Site: www.erbs.com.br

CEP: 88295-000



EURO

Local: E-45 | AV 3 - RUA E

Av. das Bandeiras, 472
Vila Mauá - Goiânia - GO
CEP: 74323 - 100
Telefone: (62) 3287-5656
e-mail: contato@soinjecao.com.br
Site: www.soinjecao.com.br

http://ptkcosta@uol.com.br


EXPEDIBOR

Rua Prefeito Takume Koike, 200

Perl: A Expedibor está no mercado nacional de produtos de reposição de 
peças automotivas desde 1988. Oferecemos amplo conhecimento sobre 
os produtos oferecidos, facilitando assim a comunicação entre a empresa 
e o cliente no ato da compra e no pós venda. Nossa política comercial 
está direcionada em encontrar parceiros que queiram trabalhar com 
produtos de qualidade superior sempre oferecendo soluções aos nossos 
colaboradores com muita competência e eciência.

CEP: 08538-100

Site: www.expedibor.com.br

Telefone: (11) 4676-9370
e-mail: atendimento@expedibor.com.br

Local: G-82 |  5 -  GAV RUA

Produtos: Fabricante de batentes, buchas e coxins automotivos. Empresa 
certicada ISSO 9001.

Núcleo Itaim - Ferraz de Vasconcelos - SP 



EXPEDITURBO

Núcleo Itaim - Ferraz de Vasconcelos - SP 

Perl: A Expeditubo, situada no munícipio de Ferraz de Vasconcelos atua 
no segmento automotivo há mais de 30 anos, produzindo com a mais 
alta tecnologia buchas, batentes, coxins e anéis. Prezando sempre pela a 
qualidade, empenhamos para oferecerer os melhores produtos para os 
nossos clientes, sempre!

Rua Prefeito Takume Koike, 194

CEP: 08538-100

Produtos: Fabricantes de tubos de refrigeração automotiva. Com 
portifólio completos para os veículos automotores.

Local: G-82 |  5 -  GAV RUA

Telefone: (11) 2735-3425
e-mail: vendas@expeditubo.com.br
Site: www.expeditubo.com.br



FARÓIS
VINCO

Av. Jacu Pessego Nova Trabalhadores, 3551

Local: G-77 | AV 2 - RUA G

José Bonifácio - São Paulo - SP
CEP: 08260-001
Telefone: (11)2523-9595

Site: www.faroisvinco.com.br

Produtos: Farois, lanternas, sinalizadores luminosos.

e-mail: vendas@faroisvinco.com.br

Representadas: Britax

Perl: Fundada em 1952, hoje em instalações próprias, terreno de 21000 
m² e prédio 6100 m², em área industrial da cidade de São Paulo, aumenta 
constantemente sua participação no mercado, fornece as principais 
montadoras de tratores e ônibus do país, mercado de reposição, além de 
exportar boa parte de sua produção.



DISTRIBUIDORA
FASA

Av. Castelo Branco, 4417
Jd. Rodoviário - Goiânia - GO
CEP: 74430-130
Telefone: (62) 3087-7733

Site: www.fasapecas.com.br

Local: I-118 | AV 7 - RUA I

Perl: É uma empresa especializada em vendas de produtos para o 
Marcado Automotivo da linha Média e Pesada. A empresa foi estabelecida 
no ano de 1998 e desde então estamos engajados em oferecer as 
melhores peças no segmento de caminhões, vans e pick-ups nas linhas 
nacionais e importadas. Visamos a melhorar a satisfação de nossos 
clientes sempre, antecipando suas necessidades e atentendo-os com 
eciência e capacidade.

e-mail: atendimento@fasapecas.com.br



FERSA DO
BRASIL

Local: 2-171 | AV 2 - RUA B

Av. Consolação, 683
Cidade Jardim - Goiânia - GO
CEP: 74425-535

Site: www.tractortem.com.br
Telefone: (62) 4006-8888

O rigor, a qualidade e a modernização dos processos de produção, bem 
como o constante investimento em I+D+i, permitiu que nos tornássemos 
fabricantes para a Equipe Original (OEM) e fornecedores certicados 
Tier1, o que nos posiciona como uma das marcas líderes do aftermarket.
Diariamente, a Fersa aumenta a sua presença internacional, que já alcança 
mais de 85 países. Nossa ampla rede de distribuição a nível mundial, bem 
como a presença de centros de fabricação próprios e escritórios técnicos 
comerciais em mercados estratégicos, permitiram que a marca Fersa 
continuasse a crescer, ano após ano, em todo o mundo.

Perl: Nossa origem remonta a 1968, quando duas empresas familiares 
relacionadas à indústria automobilística se uniram para formar A&S 
FERDSA, de cuja evolução nasceu a Fersa Bearings.



FORTLUZ

Rua Senador Salgado Filho

Perl:  Fundada em 1898, em uma área de 9 nove metros quadrados, a 
Fortluz se dedica a fabricação de faróis e lanternas para linha Leve, Pesada 
e Agricola. Contamos hoje acom uma área fabril de aproximadamente 
dez mil metros quadrados, onde são produzidos mais de 740 produtos. 
Buscando sempre qualidade, inovação e um bom atendimento, nosso 
maior objetivo.

Telefone: (35) 3722-8288

Site: www.fortluz.com.br

Country Club - Poços de Caldas - MG

Local: D-34 | AV 5 - RUA D

Representadas: SOL NASCENTE nascenterepresentacoes@hotmail.com, 
(62)3593-9576 (62) 98579-0999 Eduardo (62) 98579-3699 Carlos

CEP: 37701-352

e-mail: fortluz@uol.com.br



FRENOBRÁS

Telefone: (42) 3624-2908

Site: www.frenobras.com.br

Local: F-74 | AV 4 - RUA F

Rua Dario Borges de Lis, 230
Morro Alto - Guarapuava - PR

e-mail: frenobras@frenobras.com.br

CEP: 85063-480

Com um portfólio integrado por qualidade, resistência e inovação, a 
Frenobrás acumula conquistas, acendendo seu crescimento de forma 
expressiva. A atua em todo território nacional, expandindo, ainda, para o 
mercado internacional, exportando a marca para mais de 15 países, o que 
representa 60% do escoamento da sua produção.

Perl: A FRENOBRÁS é uma empresa familiar, atuante no ramo da 
indústria há três gerações. Fundada em 1978, com capital 100% 
brasileiro, atua no setor industrial fabricando peças para motores 
automotivos e de pequeno porte, com qualidade e referência, seguindo 
todas as especicações técnicas originais, bem como em conformidade 
com a Portaria nº 381 do INMETRO para o mercado de autopeças.



G.BUSCH

Perl: Consolidada no mercado nacional como uma das principais 
fornecedoras de peças elétricas automotivas para o mercado de 
reposição, a Guilherme Busch é hoje uma empresa amplamente 
estruturada e preparada para os desaos da expansão do mercado 
mundial, oferecendo ao mundo a mesma tecnologia, qualidade e 
comprometimento que o Brasil já conhece ao longo desses 65 anos de 
existência e tradição.

e-mail: velostar@velostar.com.br

Rua Maçaranduba - Qd. 14, Lt. 26, nº 140

Local: H-97 | AV 7 - RUA H

Situada na cidade de Vinhedo, SP, região logísticamente estratégica, 
ocupa uma área própria de 8000 m², que somadas a experiência e 
competência de sua equipe, proporcionam uma sólida empresa.

Goiânia - GO
Telefone: (62) 3095-7925



GAUER

Site: www.gauer.ind.br

Produtos: Lentes, lanternas, puxadores, balizas, piscas para caminhões de 
diversas marcas: Scania, Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen, Ford, Iveco.

Perl: Industria de auto peças para caminhões.

Rua Borges De Medeiros, 108 1º Andar

e-mail: vendas@gauer.ind.br

Local: E-41 |   -  AV 3 RUA E

Centro - Caxias do SuL - RS 
CEP: 95020-310
Telefone: (54) 3221-6079



GERAÇÃO &
NEGÓCIOS

Site: facebook.com/RevistaGestaoeNegocios/

Perl: A Revista Gestão & Negócios está presente há mais de sete anos no 
mercado corporativo. Ela é voltada especialmente para você que é micro, 
pequeno ou médio empresário que deseja fazer os melhores negócios, 
bem como se tornar o gestor ideal na sua empresa.
Informações sobre carreira e negócios para vencer na vida pessoal e 
prossional.

Local: 5-185 | AV 5 - RUA J

Telefone: (11) 3855-1000



GERMANY

Jd. Rodoviário - Goiânia - GO

Site: www.fasapecas.com.br

Local: I-118 | AV 7 - RUA I

Av. Castelo Branco, 4417

CEP: 74430-130
Telefone: (62) 3087-7733
e-mail: atendimento@fasapecas.com.br



GOIÁS
CAMINHÕES

Telefone: (62) 4012-6000

A ocina especializada e a comercialização de peças completam o quadro 
de serviços da empresa localizada em posição privilegiada, em meio a 
uma malha viária responsável pela a integração das principais regiões do 
Brasil.

Perl: A Goiás Caminhões e Ônibus Ltda iniciou suas atividades em 
novembro de 1994 quando o Grupo VDL adquiriu a empresa Brasília 
Diesel. Situada em Goiânia-GO, cidade considerada como a “Capital 
Nacional do agro-negócio”.

Av. Pedro Ludovico, 3597

Local: J-128 | AV 7 - RUA J

Pq. Oeste Industrial - Goiânia - GO

Um dos maiores compromissos do concessionário é trabalhar dentro dos 
padrões de eciência do Grupo VDL, sempre aliando tecnologia e 
experiência na comercialização dos produtos Mercedes-Benz.

Site: www.goiascominhoes.com.br



GOLDMAQ

Local: G-88 | AV 9 - RUA G

Espl. Anicuns - Goiânia - GO

Telefone: (62) 3272-6262
CEP: 74433-020

e-mail: diretoria@goldmaq.com.br
Site: www.sunshinedobrasil.com.br

Av. Anhanguera, 11066

Produtos:  A empresa é especializada na fabricação e comercialização de 
equipamentos para reparação automotiva, nossa produção é baseada em 
três linhas: 1- Alinhamento de Rodas em 3D, CCD e LASER; 2- Elevadores 
de 2 e 4 Colunas, Rampas Pantográcas e Elevadores Pantográcos; 3- 
Balanceadora de Rodas e Desmontadora de Pneus.

Perl: A SUNSHINE foi fundada em agosto de 1998 e possui duas 
unidades de fabricação totalizando uma área total edicada de 45.000 
metros quadrados, com uma área de chão de fábrica de 30.000 metros 
quadrados, as unidades estão equidistante 25 km na cidade de Yantai – 
China. Somos distribuidores exclusivos para todo o Brasil.



GREHDER

Local:  |   -  G-82 AV 5 RUA G

CEP: 81470-470
Cidade Dutra - São Paulo – SP
Avenida Presidente João Goulart, 249

Produtos: fabricação de borrachas e suporte para xação de 
escapamentos para o mercado de reposição, atendendo clientes em todo 
o território nacional.

Telefone: (11) 5663-4441
e-mail: vendas@grehder.com.br
Site: www.grehder.com.br

Desde 1992, a Grehder fabrica borrachas e suporte para xação de 
escapamentos para o mercado de reposição, atendendo clientes em todo 
o território nacional, com produtos de qualidades reconhecida e 
constante inovadora, acompanhamento a dinâmica do segmento 
automobilístico. Ghehder é atualmente o maior fabricante de xadores de 
escapamento do Brasil.



GUARA
SISTEMAS

Local: C-25 | AV 3 - RUA C

Avenida Castelo Branco, 4863
Rodoviário - Goiânia - GO

Telefone: (62) 3237-9700
e-mail: bruno@eletropeldistribuidora.com.br

CEP: 74430-130

Site: www.eletropeldistribuidora.com.br

http://sac@mfdobrasil.com.br


GYNPROG

Telefone: (62) 3414-5400
e-mail: gynprog@gynprog.com

Av. C-4, 384

CEP: 74265-040

Site: www.gynprog.com.br

Perl: A GynProg Diagnóstico Automotivo foi fundada por José Honorio 
no ano de 1991 na cidade de Goiânia, com o objetivo de oferecer 
soluções em inteligência automotiva, viabilizando o desenvolvimento e 
venda de equipamentos para diagnósticos e reparos em veículos 
nacionais e importados de todas as montadoras. Representamos marcas 
do setor reconhecidas mundialmente, como: Autel, EZDS, ElproSys e 
AutoVEI.

Local: G-83 | AV 6 - RUA G

Jd. América - Goiânia - GO



HIDROMAR

Telefone: (43) 3373-5600
CEP: 86030-290

Produtos: Elevadores automotivos e lavadoras prossionais de alta 
pressão.

Rua Amelia R Abib Tauil, 151

Perl: Fornecer produtos, serviços e soluções de alto padrão a nossos 
consumidores, assegurando que eles tenham o equipamento ideal para o 
desempenho de suas funções cotidianas.

e-mail: comercial@hidromar.com.br

Local: G-102 | AV 9 - RUA G

Site: www.hidromar.com.br

Pq. Inds. Leves - Londrina - PR



HIKARI

Telefone: (11) 3921-3977

Brasilândia - São Paulo - SP

e-mail: nanceiro@hikari.ind.br

Produtos: Fusíveis, porta-fusíveis, porta relés, testa fusíveis, garras para 
cabos de transferência, cabos de transferência, terminais para bateria, 
terminais de latão, calços para terminais, conectores, ponteiras universais, 
cordoalhas para baterias, cabos para baterias, caixa de fusíveis, soquetes 
de farol.

Rua Otaviano Basílio da Silva, 311

Local: F-72 | AV 3 - RUA F

CEP: 02845-120

Site: www.hikari.ind.br

Perl:  A Hikari é uma empresa 100% brasileira, com sede em São Paulo, 
atuante em todo território nacional e América do Sul. A Hikari mantém: 
alta qualidade, preços competitivos, logística rápida.



HOLYMAN

Local: C-20 | AV 5 - RUA C

CEP: 08270-460

Av. Francisco Tranchesi, 432
Jd. Nossa Senhora do Carmo - São Paulo - SP

e-mail: vendas@holymanpecas.com.br
Site: www.holymanpecas.com.br

Telefone: (11) 2373-0167

Perl: Com anos de experiência no segmento de peças automotivos, a 
Holyman foi criada por pessoas apaixonadas pelo seu trabalho. Nossa 
equipe está repleta de colaboradores entusiasmados que conhecem os 
produtos e que adoram ajudar você a melhorar com segurança e o 
conforto do seu carro!



HPARTS

Local: 2-171 | AV 2 - RUA B

Av. Consolação, 683
Cidade Jardim - Goiânia - GO
CEP: 74425-535
Telefone: (62) 4006-8888
e-mail: contato@tractortem.com.br
Site: www.tractortem.com.br



IDEAL
DISTRIBUIDORA

e-mail: vendas@idealautomotiva.com.br.com.br
Site: www.idealautomotiva.com.br

Telefone: (62) 3946-6200

Setor Esplanada do Anicuns

Perl: A Ideal Distribuidora de Peças já esta no mercado de autopeças a 
mais de 28 anos. E ao longo desses anos passou por muitas mudanças 
principalmente em sua logística e método de trabalho, sempre buscando 
a melhor maneira de atender seus clientes. A Ideal especializou-se na 
revenda de autopeças e acessórios para caminhões, ônibus, veículos 
traçados e utilitários. Contando hoje com um amplo estoque para atender 
seus clientes com a urgência necessária.

CEP: 74433-020

Local: A-01 | AV 2 - RUA A

Av. Anhanguera, 11.197



IDEMITSU

Telefone: (11) 2337-9340

Local: E-67 | AV 5 - RUA E

Produzindo óleos lubricantes de altíssima qualidade, para os principais 
fabricantes de veículos automotivos e equipamentos industriais.

e-mail: tayna.diniz.0520@idemitsu.com

Perl: Fundada em 20 de Junho de 1911, a Idemitsu deu seus primeiros 
passos no segmento de petróleo, como distribuidor de lubricantes, no 
porto de comércio de Moji, província de Fukuoka, Japão.

Av. Paulista

CEP: 01311-000
Bela Vista - São Paulo - SP



IMSULPAR

Site: www.imsulpar.com.br

Ocinas - Ponta Grossa - PR
CEP: 84043-010

Perl: Visando atender as necessidades de seus clientes, a IMSULPAR 
surgiu de um desejo em comum entre seus fundadores: qualidade e 
inovação na fabricação de produtos para armazenagem. Há mais de 20 
anos no mercado e com sede em Ponta Grossa- PR, a empresa tem 
conquistado seu espaço em todo o território nacional oferecendo 
produtos com qualidade, bom atendimento, cuidado e a apreensão para 
com as necessidades apresentadas pelos clientes, tendo sempre como 
prioridade a excelência no atendimento.

Telefone: (42) 3229-1999

Local: I-107 | AV 7 - RUA H

Av. Antares, 400

e-mail: imsulpar@imsulpar.com.br

Buscando maneiras de impactar positivamente e também de conquistar a 
aprovação e aceitação dos clientes, a IMSULPAR apresentou uma grande 
inovação ao desenvolver um sistema próprio de encaixe em toda sua linha 
de produtos, o qual tornou-se um enorme diferencial competitivo e 
consequentemente uma das inúmeras conquistas da nossa empresa e 
também de todos aqueles que prestigiam nosso trabalho.



INDUZIDOS
UNIVERSAL

Av. Dom Emanuel, 301

CEP: 04157-050

Site: www.induzidosuniversal.com.br

Telefone: (62) 3295-3355

Local: I-110 | AV 9 - RUA H

Rodoviário - Goiânia - GO

e-mail: fabio@induzidosuniversal.com.br

Perl: A Induzidos Universal é uma Indústria de Auto Peças Elétricas, 
desde 1977 no mercado, especializada em Motor de Partida e Alternador 
– e seus principais componentes: Induzido, Bobina de Campo, Solenóide, 
Impulsor, Estator, Rotor e Mancal.
Oferecemos uma grande variedade de produtos, peças e equipamentos. 
Tudo com qualidade e conança, na melhor relação custo X benefício.



IRB

Local: C-17 | AV 3 - RUA C

Rua Rosa de Morais
Vila Água Funda - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5068-2268

Perl: Trazida ao Brasil em 1998, a empresa fundada na Espanha, 
especializou-se em rolamentos e cubos de roda para linha automotiva 
leve. Hoje a IRB atua com as linhas: Rolamento e Cubo de Roda, Radiador 
e Trizetas. Sediada em São Paulo, atua com amplitude atendendo todos 
os Estados e com representantes qualicados em cada um deles.

e-mail: marketing@irbrolamentos.com.br
Site: www.irbrolamentos.com.br

Produtos:  Rolamento de Roda - Cubo de Roda - Kit de Rolamento de 
Roda - Trizeta - Radiador

CEP: 04155-000



IVA

Local: C-25 | AV 3 - RUA C

Avenida Castelo Branco, 4863
Rodoviário - Goiânia - GO
CEP: 74430-130
Telefone: (62) 3237-9700
e-mail: bruno@eletropeldistribuidora.com.br
Site: www.eletropeldistribuidora.com.br

http://sac@mfdobrasil.com.br


JAHU

Parque Industrial Tomas Edson – São Paulo – SP
Rua Roberto Boch, 280 

Telefone: (11) 3619-0000

Perl: Desde 1963 produzindo soluções para toda linha leve, pesada, 
utilitários. 21 anos consecutivos nas maiores e melhores da Editora Novo. 
Mais de 54 mil itens em estoque. 56 anos de mercado. Sob a direção do 
Sr. Neto, a Jahu se destaca com o maior distribuidor de borrachas do 
Brasil.

site: www.jahu.com.br

CEP: 01141-010

Local: C-25 | AV 3 - RUA C

e-mail: vendas@jahu.com.br

http://www.jahu.com.br


JAMAICA
MANGUEIRAS

Vila Mone Belo - Itaquaquecetuba - SP

Telefone: (11) 2023-8388

Site: www.jamaicamangueiras.com.br

Local: B-14 | AV 4 - RUA B

Perl: Fundada em 1968, em 1971 passou a ser chamada pelo nome de 
Jamaica Indústria de Artefatos de Borracha LTDA, onde até hoje torna 
uma marca forte no mercado de artefatos de borracha. Atualmente 
fabricamos todos os tipos de mangueiras de radiadores, assim como 
tubos exíveis de borracha para tratores, ônibus, caminhôes e 
equipamentos.

Rua Marcelino Fernandes, 317

e-mail: e.tominaga@jamaicamangueiras.com.br

CEP: 08577-600



JUNTALIMA

Telefone: (11) 3488-9696
CEP: 02960-000

site: www.juntalima.com.br

Local: C-33 | AV 5 - RUA C

Moinho Velho - São Paulo -SP
Rua João Cordeiro, 478

e-mail: sergio@juntalima.com.br

`
Perl: Fabricante de juntas automotiva e retentores, fundada em 1993. 
Possui uma das maiores linhas de produtos do seguimento no Brasil e 
América Latina. Sendo referência na velocidade de desenvolvimento de 
novos itens. Presente em todo território nacional, também exporta seus 
produtos para outros mercados, como Oriente Médio, África e América 
do Sul.



K11

Produtos: TAPA FUGAS K11 AUTOMOTIVO - Capaz de eliminar 
microvazamentos em qualquer ponto do sistema de ar condicionado. 
Linha de Detecção de vazamento atravez de contraste uorescente - 
Ferramenta para identicar os pontos de vazamentos de forma mais 
rápida e exata. Para sistemas de a/c, arrefecimento e a base de óleo

Local: 5-184 | AV 5

CEP: 02037-001
Telefone: (11) 3151-5124
e-mail: daniela@k11.com.br
Site: www.k11.com.br

Santana - São Paulo - SP
Rua Doutor Olavo Egídio, 764 Cj 28 

Perl:  A K11 é uma empresa que tem se especializado em apresentar 
ferramentas para combate ao vazamento, principalmente de uido 
refrigerante. Estamos trazendo a linha líder de mercado em detecção de 
vazamento por contraste uorescente além do sucesso de mercado TAPA 
FUGAS K11, que consegue eliminar vazamentos sem a necessidade de 
solda.



KAYABA

Jd. Rodoviário - Goiânia - GO

Local: I-118 | AV 7 - RUA I

Av. Castelo Branco, 4417

CEP: 74430-130
Telefone: (62) 3087-7733
e-mail: atendimento@fasapecas.com.br
Site: www.fasapecas.com.br



KOSTAL

Local: C-25 | AV 3 - RUA C

Avenida Castelo Branco, 4863
Rodoviário - Goiânia - GO

Telefone: (62) 3237-9700
e-mail: bruno@eletropeldistribuidora.com.br

CEP: 74430-130

Site: www.eletropeldistribuidora.com.br

http://sac@mfdobrasil.com.br


KOUBE

e-mail: comercial@koube.com.br

Boa Vista - Araucária - PR

Perl: A Koube nasceu pensando no futuro. Já em 2002, lá em Santo 
Antônio de Jesus, na Bahia, a grande pergunta de nosso negócio foi 
“como fazer melhor?” A resposta veio em forma de produtos inovadores 
e práticos, com qualidade sob medida para entregar cuidado e eciência 
a diversos tipos de veículos.

Local: 6-164 | AV 1 - RUA D

Rod. do Xisto BR 476, 14.299

Site: www.koube.com.br

Agora já são mais de 30 produtos, divididos em 4 grandes linhas: 
Combustão e Admissão, Lubricação e Limpeza, Manutenção Geral e 
Arrefecimento. Esta qualidade e facilidade chega a consumidores de todo 
o Brasil através do trabalho constante de uma rede de distribuidores 
parceiros presente em 90% do território nacional.

Telefone: (41) 3048-9292

O tempo passou, a tecnologia evoluiu, o mundo cresceu e a KOUBE 
também. Em 2018, inauguramos nossa nova casa em Araucária, no 
Paraná. Uma planta industrial, com 4.300 m² de área e capacidade 
produtiva de 210 toneladas/dia, apoiada por dois centros de distribuição 
estratégicos, um na Bahia e outro em Minas Gerais.

CEP: 04157-050



LCR
ARMAZENA

Local: 1-173 | AV 4 - RUA B

Rua Prof.Euripes Junqueira, Qd. 25 Lt. 11

Telefone: (62) 3702-6884
Calixtolandia - Anapolis - GO

e-mail: lcrotta@gmail.com



LDP

Telefone: (11) 97625-9069

Local: G-82 | AV 5 - RUA G

site: www.bnrep.com.br
e-mail: nilton@bnrep.com.br

Perl: A LDP coloca a distribuição do mercado mais de 12 mil itens em 
kits automotivos.



LESTE
IMPORTS

e-mail: vendas@lesteimports.com.br

CEP: 03029-010
Caninde - São Paulo - SP

Local: F-60 | AV 3 - RUA F

Rua Dr. Pacheco e Silva, 180

Telefone: (11) 3361-7256



LIDER
ELEVADORES

Telefone: (62) 98247-1007
e-mail: assistenciareidoselevadores@hotmail.com

Local: J-140 | AV 8 - RUA J

Vila Brasilia
Rua da Estrada, Qd. 107 Lt. 02

CEP: 74905-795



LIMER
STAMP

Local: 1-177 | AV 1 - RUA F

e-mail: andre@limerstamp.com.br
Telefone: (19) 3451-0714

Rua José Fontanin, 310
Jardim Nova Limeira, Limeira - SP 
CEP: 13486-250



LITTON

CEP: 71.955-000

Local: 1-178 | AV 1 - RUA G

Rua QS 05 LT-09 SL-201
Aguas Claras - Brasilia- DF

E-mail: lwm@lwm.net.br
Telefone: (61) 33560742/ (61) 981031381/(61) 98031382



LOJICRED

Centro, Goiânia - GO

Local: I-111 | AV 9 - RUA I

Rua 01- Qd. 03 Lt. 05 

CEP: 74013-010

e-mail: sicoob@lojicred.com.br

Perl: Na forma da Lei e pelos princípios e normas de autogestão adotada 
pelo Sistema Cooperativista Brasileiro, em 14 de novembro de 2000, 
constituiu-se, da união de 20 empresários e do apoio fundamental da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Goiânia, a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 
MÚTUO DOS COMERCIANTES DE CONFECÇÕES DE GOIÂNIA LTDA, que a 
partir da Assembléia Geral Extraordinária de 27 de junho de 2007, atendendo 
aos anseios dos próprios cooperados de participar também com suas 
economias pessoais, foi convertida em cooperativa de crédito de empresários 
e passou a denominar-se COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPRESÁRIOS DE 
GOIÂNIA LTDA.
Do sonho de criação de uma instituição nanceira sólida, humana e com o 
intuito de promover o acesso a produtos e serviços nanceiros mais justos e 
desburocratizados, o SICOOB LOJICRED, depois de vencidas as etapas legais 
de criação, capitalização e registro, abriu suas portas ao público em 
10/08/2001 tendo como diferencial um atendimento onde o associado é 
considerado como pessoa e não como número.

Site: www.sicooblojicred.com.br

Telefone: (62) 3214-2800



LPAD

Local: G-82 | AV 5 - RUA G

Av. Lico Maia, 541 – sala 3
Vila Conceição - Diadema –SP
CEP: 09981-420
Telefone: (11) 3426-8715
e-mail: contato@lpad.com.br
site: www.lpda.com.br

Perl: Criação de sites, a melhor solução para sua empresa aparecer no 
google, site 100% compatíveis.



LWM

e-mail: lwm@lwm.net.br

Aguas Claras - Brasilia - DF
CEP: 71955-000

Local: 1-178 | AV 1 - RUA G

Temos como objetivo oferecer serviço de qualidade e de conabilidade na 
venda e pós venda aos nossos clientes nas regiões de Goiás, DF e 
Tocantins, trabalhando com produtos líderes de mercado, gerando assim 
oportunidades de negócios para empresas e valor compartilhado.

Site: www.lwm.net.br

Rua QS, 05 Lt. 09 Sl. 201 

Telefone: (61) 98123-8152

Perl:Atuamos há 23 anos no mercado de autopeças, trabalhando com 
produtos diversos como ltros, pistões, bandejas, mangueiras, sistema de 
freios, dentre outros.



MAXI
AUTOMOTIVOS

Rua Alto Belo, 1010 

Local: E-50 | AV 5 - RUA E

CEP: 03478-040
Telefone: (11) 2724-5183

Vila Antonieta - São Paulo - SP

Site: www.maxiautoautomotivos.com.br
e-mail: luciano@maxiautoautomotivos.com.br



MAXON

e-mail: contato@teclubindustria.com.br

CEP: 74170-120
Telefone: (41) 3383-2000

Local: F-68 | AV 2 - RUA F

Rua 137, 556

Perl: A Teclub Lubricantes é a produtora do óleo lubricante Maxon Oil. 
Estamos nos consolidando no mercado como uma opção de lubricante 
com alta qualidade e com um custo menor que os óleos considerados de 
marca. O nosso objetivo é oferecer um produto com alto custo X 
benefício para o consumidor nal, que tem a garantia de estar 
economizando sem prejudicar o seu equipamento.

Setor Marista - Goiânia - GO

Site: www.teclubindustria.com.br.com.br



MECÂNICA
AVANÇADA

CEP: 13087-548

Local: G-86 | AV 8 - RUA G

Rua Lauro Vannucci, 1020
F. Sta. Candida

Telefone: (19) 4042-1761
e-mail: info@dma.ind.br
Site: www.dma.ind.br



MECÂNICA
INDUSTRIAL

Rua Dr. Jales Martins Salgueiro, 298

Local: F-73 | AV 4 - RUA F

Sertãozinho - Mauá - SP

Telefone: (11) 4546-8100
e-mail: vendas@mic.ind.br
Site: www.mic.ind.br

CEP: 09372-000

Perl: Com 27 anos de experiência na fabricação de peças automotivas, a 
MIC oferece soluções completas de usinagem. Atualmente 
comercializamos mais de dois mil e quinhentos produtos, atendendo o 
mercado de reposição no Brasil e exterior. Oferecemos serviços de 
usinagem seriada para indústrias em geral, sistemistas e as principais 
montadoras do país.



MELC

Local: I-111 | AV 9 - RUA I

Av. Armando Giassetti, 501

CEP: 13214-525
Telefone: (11) 4815-9200

Torres de São José - Jundiaí - SP

Perl: Somos uma empresa 100% nacional, dedicada à industrialização e 
comercialização de motopeças e acessórios para diversos modelos de 
motocicletas nacionais.

Site: www.melc.com.br

Iniciamos nossas atividades em maio de 1988, na cidade de Taboão da 
Serra, produzindo e comercializando peças para motos e automóveis.
Desde o início fomos pioneiros na fabricação de carcaças de painel de 
motocicletas e em 1997 optamos por trabalhar exclusivamente neste 
segmento



MERCO PARTS
HTS

e-mail: vendas@mercopartsjuntas.com.br

CEP: 09941-640

Site: www.mercopartsjuntas.com.br

Perl: A indústria tem 20 anos de mercado fabricando com qualidade 
juntas com a marca MERCOPARTS e retentores com a marca HTS . 
Especialista em linha leve , nacionais e importados , linha de vans , SUVs e 
Pick ups . Equipada com maquinário importado da Alemanha e somente 
utilizamos matéria prima da Interface também da Alemanha . Atualmente 
reconhecida como a melhor junta de reposição do mercado no segmento 
que atua.

Telefone: (11) 2948-1018

Diadema _ São Paulo - SP

Local: G-79 | AV 3 - RUA G

Rua Anita, 451



MF DO 
BRASIL

Telefone: (11) 2722-2435
CEP: 03937-090
Jd. Imperador - São Paulo - SP

Site: mfdobrasil.com.br
e-mail: sac@mfdobrasil.com.br

Local: 1-174A | AV 1 - RUA D

Av. Ouro Verde de Minas,700

http://sac@mfdobrasil.com.br


MF
MAGUEIRAS

Local: H-97 | AV 7 - RUA H

Est. Vicinal João Hermano Pessin, Km 1,3

Perl: A MF é especializada na produção dos mais diversos tipos de 
mangueiras automotivas. Com uma extensa experiência no setor e 
atendendo os mais exigentes padrões de qualidade, a empresa vem se 
tornando referência em seu segmento de atuação. Atendendo todo o 
território nacional, a MF Mangueiras Automotivas conta com uma grande 
variedade de produtos, das principais marcas do mercado.

CEP: 18500-000
Laranjal Paulista - SP

e-mail: contato@mfmangueirasautomotivas.com.br
Telefone: (15) 3387-6488

Site: www.mfmangueirasautomotivas.com.br



MILITEC
BRASIL

Local: B-13 | AV 3 - RUA B

Telefone: (41) 3333-8030

Parolin - Curitiba – PR 

e-mail: vendas@militecbrasil.com.br

CEP: 80220-410

Site: www.militecbrasil.com.br

Rua Professor Leônidas Ferreira da Costa, 144

Perl: Atuando no território nacional há mais de 25 anos com importação 
e industrialização do Militec-1. Trabalhamos com uma rede de 28 
distribuidores regionais, em todo o Brasil, responsável pelo abastecimento 
do Miletec-1 aos mais de 16.000 pontos de venda (PDV).

Produtos: Militec-1 é um condicionador de metais importado dos EUA, 
registrado por Militec Brasil Importação e Comércio Ltda. Militec-1 
funciona em qualquer lugar onde duas peças de metal se friccionam, sem 
alterar as tolerâncias de folga do equipamento. Pode-se aplicar Militec-1 
em motores de todos os tamanhos, de qualquer combustível, de dois ou 
quatro tempos, transmissões e diferenciais automotivos ou industriais; 
compressores de todos os tipos, incluindo os de refrigeração, rolamentos, 
redutoras, mancais, bombas e sistemas hidráulicos, correntes, armas, jet 
skis, karts, bicicletas, hobby modelismo, entre outros. Militec-1 é também 
um excelente uido de corte para ferramentas de torno e usinagem.



MOTO
PEÇAS

Fornecemos eixos, semi eixos, caixas de satélites, satélites, planetárias, 
cruzetas e engrenagens cilíndricas de dentes retos ou inclinados, com 
acabamento da superfície fresada ou sheivada / reticada com diâmetro 
máximo de 220mm, e Coroas e Pinhões com dentes helicoidais hipóides 
fresados pelo sistema de corte Gleason com diâmetro máximo de 
500mm.

Av.: Hollingsworth, 719
Bairro Iporanga - Sorocaba - SP

Perl: Os produtos Moto Peças são perfeitamente intercambiáveis e 
compatíveis como todos os produtos que seguem os mesmos desenhos, 
os mesmos padrões de qualidade e os mesmos processos tecnológicos 
utilizados pelas grandes montadoras. 

Local: 2-171 | AV 2 - RUA B

CEP: 18087-105

Com tecnologias cada vez mais sosticadas, os produtos Moto Peças 
asseguram a alta qualidade, a conabilidade e a durabilidade que o 
mercado exige. Isto coloca a Moto Peças entre os principais fabricantes 
mundiais. Além dos constantes investimentos, possuímos toda a garantia 
da qualidade do processo de fabricação controlado e certicado com o 
sistema ISO 9000. 

Telefone: (15) 3412-3222
Site: www.motopecas.com.br



MOTOR
SHOW

Rua Willian Speers, 1088

CEP: 05067-900
Lapa de Baixo - São Paulo - SP 

Telefone: (11) 3618-4535

Local: C-20A | AV 5 - RUA C

e-mail: marcianamartins@editora3.com.br
Site: www.editora3.com.br



MOTORCLEAN

Local: 6-163 | AV 6 - RUA D

Av. João Pedro Cardoso, 299

CEP: 04355-001
Telefone: (11) 5031-8712
e-mail: nanceiro@restoclean.com.br
Site: www.motorclean.com.br

Perl: A MotorClean é uma divisão da RestoClean do Brasil, pioneira em 
soluções inovadoras para higienização de utensílios e equipamentos no 
segmento de restaurantes, indústrias de alimentos, hotéis e cozinhas

Produtos: MotorClean é o inovador sistema para lavagem de peças 
automotivas e industriais, podendo contar com a tecnologia do 
ULTRASSOM. Nosso objetivo é de reduzir drasticamente o tempo gasto 
para lavagem e limpeza de peças, utilizando produto biodegradável e 
ecologicamente correto, que mantém sua ação efetiva por até 30 dias 
dias sem troca!

Jabaquara - São Paulo - SP

prossionais, com mais de 3000 clientes em todo Brasil. Acesse nossa 
página www.motorclean.com.br e veja vídeo de nosso sistema 
funcionando!



MOTORFORTE

Local: C-21 | AV 6 - RUA C

Rua Prof. Hugo Cabral, 23

CEP: 86020-110
Londrina - PR

Telefone: (11) 2738-2075

Site: www.motorforte.com.br

Perl: A Motorforte Tecnologia nasceu de um sonho do fundador, 
apaixonado desde a infância pela arte da reparação, que buscou o 
crescimento contínuo desenvolvendo técnicas de trabalho ecazes 
aumentando a produtividade e oferecendo rapidez nos diagnóstico da 
ocina.

e-mail: joelson@motorforte.com.br



MWM

Site: www.tractortem.com.br

CEP: 74425-535
Cidade Jardim - Goiânia - GO
Av. Consolação, 683

Telefone: (62) 4006-8888

Local: 2-171 | AV 2 - RUA B

e-mail: contato@tractortem.com.br



NA TELA

Vila Maria Alta - São Paulo - SP

Perl: So9mos uma empresa do ramo automotivo atuante há quatro anos 
no mercado. Contamos com conhecimento e experiência de 40 anos do 
nosso diretor comercial na área. Temos um grupo de representantes 
experientes. A nossa empresa está preparada para atender os clientes 
oferecendo sempre uma ótima qualidade nos nossos produtos. 

Local: F53 | AV 2 - RUA E

e-mail: vendas@natelaimport.com.br

CEP: 02134-001

Site: www.natelaimport.com.br

Telefone: (11) 2364-5401

Rua Padre Saboia de Medeiros, 910

http://vendas@natelaimport.com.br
http://www.natelaimport.com.br


NDC

e-mail: vendasndcpecas.com.br
Telefone: 080070-99400 - (11) 4410-1150
CEP: 02056-070

Frutos de um sonho que tonou realidade devido ao arrojo, dedicação e 
maestria do Sr. Pedro Cláver 

Perl: A NDC nasceu da necessidade de inovação na distribuição de 
autopeças no mercado automotivo, considerando as constantes mudança 
do setor. Contamos com uma equipe com mais de 30 anos de 
experiência, garantindo produtos com qualidade original, além de um 
portfólio altamente diversicado para melhor atender as necessidades de 
nossos clientes. Linhas de suspensão, cambio motor e peças.

Rua São Quirino, 294
Vila Guilherme - São Paulo - SP 

Local: 1-175B | AV 1 - RUA E

site: www.ndcpecas.com.br



NEWTEC

e-mail: vendas@newtecautomotive.com
Telefone: (11) 4341-5393

Perl: Pioneira na fabricação de Quebra sol e Tampão de Porta Mala para 
todo mercado nacional e internacional, a Newtec Automotive lança-se no 
mercado de reposição com o propósito de oferecer a seus Clientes a 
mesma qualidade e originalidade com a qual se tornou referencia nos 
principais Sistemistas e Montadoras. Além da qualidade, requisito número 
um (1º), rearmamos o compromisso com nossos Clientes em garantir 
agilidade, qualidade e excelência em todas as fases do negócio, desde a 
compra de matéria prima até a venda do produto acabado.

Site: www.newtecautomotive.com

Jordanopolis - São Bernardo do Campo - SP
Rua Julieta, 185

CEP: 09891-190

Local: 10-161 | AV 10 - RUA G



OFICINA
GYN

Local: G-80| AV 4 - RUA G

Telefone: (62) 99638-5744
e-mail: comercial@ocinagyn.com.br
Site: www.ocinagyn.com.br

Perl: O portal Ocinas Gyn tem o objetivo de reunir de forma organizada 
e prática, as melhores ocinas mecânicas de Goiânia e região. em nossos 
serviços e qualidade nos produtos ofertados.



ORI

Local: H-97 | AV 7 - RUA H

Rua Reverendo Izac Silverio, 365
Ermelino Matarazzo - São Paulo - SP
CEP: 03810-030
Telefone: )11) 2542-5112
e-mail: oriindustria@uol.com.br
Site: www.ori.com.br

Perl: Atuando no mercado desde 1995, a ORI vem buscando soluções 
para atender as necessidades do mercado. Para isso contamos com a 
máxima tecnologia na execução de novos produtos que garantam a 
melhor qualidade na nossa produção. Atualmente instalado em uma sede 
própria com área construída de 3,400m² com ferramentaria, estamparia, 
usinagem e injeção em Zamac e Alumínio. Buscamos garantir a exigência 
do mercado, tanto em qualidade como em custo, tendo sempre como 
principal objetivo a satisfação do nosso cliente.



ORIAN
BRASIL

Tem como objetivo o comércio de produtos de diversos segmentos, tais 
como: Construtoras, Indústrias, Ocinas mecânicas, Transportadoras.

Site: www.orian.com.br

Possui mais de 1000 itens em sua linha de produtos, além de uma equipe 
com vendedores qualicados para atender os clientes.

e-mail: monica@orian.com.br

CEP: 74920-130

Local: D-37 | AV 2 - RUA D

Cidade Satélite São Luiz - Aparecida de Goinânia - GO
Rua Cláudio da Silva, Qd. 04

Perl: Empresa fundada em 2001, localizada em Aparecida de Goiânia e 
com atuação nos Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Bahia e no Distrito Federal.

Produtos: elevador desmotadora de pneus balanceadora alinhador 3d 
ferramentas em geral scanner texa

Telefone: (62) 3248-2310



ORIGINAL
KIT

Telefone: (61) 98123-8152

Aguas Claras - Brasilia - DF

Local: 1-178 | AV 1 - RUA G

Rua QS, 05 Lt. 09 Sl. 201 

CEP: 71955-000

e-mail: lwm@lwm.net.br
Site: www.lwm.net.br



PARTS
FLEX

e-mail: andre@limerstamp.com.br

Jardim Nova Limeira, Limeira - SP 
CEP: 13486-250

Rua José Fontanin, 310

Local: 1-177 | AV 1 - RUA F

Telefone: (19) 3451-0714



PATRAL
PEÇAS

CEP: 17014-030

e-mail: vendas@patral.com.br

Local: D-46 | AV 3 - RUA D

Rua Domiciano Silva, 1-46
Vl. Frutuoso Dia - Bauru - SP

Telefone: (14) 2106-9042

Site: www.patral.com.br

Produtos: Especializada em peças automotivas, engrenagens, kits e 
reparos para motores, embreagem, câmbio, diferencial, suspensão, roda, 
freio e direção nas linhas leve, utilitária, vans, nacionais e importadas.

Perl:  Fundada em 1982 a Patral Peças Ltda participa do mercado de 
autopeças fabricando, importando e distribuindo para todo território 
nacional, contando com mais de 60 representantes comerciais, sempre 
apoiado em seus pilares para comercialização "ATENDIMENTO - PREÇO - 
QUALIDADE".



PEÇAZAP

Local: 5-182 | AV 5 - RUA I

Telefone: (11) 2394-2900
e-mail: vendas@pecazap.com.r
Site: www.pecazap.com.br

Produtos: Software para vender autopeças por WhatsApp, Skype e outros 
canais. Tudo junto na mesma tela.

Perl: Com o peçaZap sua equipe vai poder vender mais autopeças por 
todos os canais de comunicação (WhatsApp, Skype, e-mail, telefone, chat 
no site e outos) em uma única tela. Seus vendedores não precisam mais 
usar vários aplicativos de mensagens no celular e no computador para 
vender: o peçaZap centraliza tudo numa única tela. Não importa de onde 
venham.



PEDREX

Local: 1-177A | AV 1 - RUA E

Perl: Empresa de Autopeças especializada em peças conformadas a frio e 
usinadas, presentena Fabricação de peças O.E.M. para diversas empresas, 
e que agora atua no mercado de aftermarket com o nome de PDX.

CEP: 13301-331
e-mail: luizfelipe.engenharia@pedrex.net.br

Alto Palmeiras - Itu - SP
Rod. Waldomiro C. de Camargo, 79 Km 53

Site: www.pdxautomotiva.com.br



PENTÁGONO

CEP: 09170-040 
Telefone: (11) 4971-8950

Local: G-82 | AV 5 - RUA G

site: www.metalurgicapentagono.com.br

Perl: Fundada em maio de 1986, a Metalúrgica Pentágono atua no 
segmento de autopeças. Fabrica e comercializa produtos estampados e 
soldados para os mercados de reposição e original, gestão da qualidade 
NBR 9001.

e-mail: vendas@metalurgicapentagono.com.br

Rua Gaspar de Lemos, 225
Vila João Ramalho - Santos André - SP



148 x 30 mm

PICKUP
COMFORT

Av. Pará, 2.944, 

e-mail: pickupcomfort@hotmail.com

Local: 1-173 | AV 1 - RUA D

Setor Parque das Estrelas - Iporá - GO

Telefone: (62) 3642-3816

Perl: PICKUP COMFORT é um produto desenvolvido para pick-ups que 
usam feixe de molas na suspensão traseira ou dianteira, 4x2 ou 4x4, 
proporcionando maior exibilidade para as molas resultando em maior 
conforto para motorista e passageiros. 

Site: www.pickupcomfort.com.br

PICKUP COMFORT também prolonga a vida útil dos amortecedores, é fácil 
de ser instalado (sem soldas nem furos) não modicando as 
características originais. Todo fabricado em aço com equipamentos de 
alta precisão para garantir que todas as peças sigam elmente o projeto 
original em sua totalidade. Sua pintura eletrostática apresenta grande 
resistência química e mecânica contra impactos e corrosão 
proporcionando maior durabilidade e menor impacto ambiental sem 
utilização de solventes.

CEP: 76200-000

http://www.gruporacial.com


PLANATEC

Rua Azevedo Soares, 97 

Atuamos mais especicamente na fabricação de ferramentas e 
equipamentos eletrônicos para mecânica de automóveis.

CEP: 03322-000

Site: www.planatc.com.br

Tatuapé - São Paulo - SP

Local: E-35 | AV 1 - RUA E

Telefone: (11) 2141-4891

Perl: A PLANATC é uma indústria que tem 25 anos de mercado, na área 
de ferramentas e equipamentos eletrônicos. 

A PLANATC, com representação em todo o território nacional, tem como 
clientes as melhores lojas do ramo.



POTENTE

Telefone: (11) 2014-4000

Local: I-122 | AV 8 - RUA I

Rua Alto da Conceição 
Vila Nova York - São Paulo - SP
CEP: 03479-050

e-mail: antonio.carlos@potente.com.br

Perl:  A POTENTE, com 57 anos de existência, notabilizou-se como uma 
das principais empresas do segmento de equipamentos para Reparação 
Automotiva, produzindo, importando e comercializando equipamentos 
"undercar" : Alinhador 3D, Elevadores, Rampas para alinhamento, 
Balanceadoras de rodas e Desmontadoras de pneus, além de

Site: www.potente.com.br

macacos, prensas e guinchos hidrs.

Produtos: ferramentas pneumáticas elevadores eletro hidráulicos 
alinhador 3d rampas de alinhamento rampas pantográcas 
balanceadoras de rodas desmontadoras de pneus macacos hidráulicos 
para cambio macacos tipo jacaré macacos tipo garrafa prensas hidráulicas 
guinchos hidráulicos macacos hidráulicos especiais.



PRO RACE

Local: 6-161A | AV 6 - RUA E

CEP: 74463-330

e-mail: gerencia@uniaomotopecas.com.br
Telefone: (62) 3597-2779

Produtos: Pecas para Motocicletas.

Av. Perimetral Norte, 494
Setor Cândida de Morais - Goiânia - GO



PROJECAR

Site: www.projecar.com.br

Local: C-18 | AV 4 - RUA C

Telefone: (11) 4549-8549

Perl: Sempre visando a qualidade e a segurança a Projecar possui os 
melhores prossionais do mercado que garante a qualidade, design e 
segurança dos produtos projecar.
E não para por ai, a Projecar estar sempre inovando o mercado de 
acessórios automobilístico lançando sempre produtos de qualidade e fácil 
instalação.
Se você visa segurança, qualidade e aquele design arrojado que só os 
produtos Projecar possuem, sejam bem vindos a projecar.
Projecar Sua Bagagem, Sua Aventura !



PROJETO
ALVORADA

Importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim, pensar o que 
ninguém nunca pensou sobre algo que tudo mundo vê. Pensamento de 
Arthur Schopenhaver, inventos da bomba atômica. Foi inspirado por essa 
frase que o Sr. Nilton Melo realiza um sonho de tornar realidade na 
Centro Parts 2019, Goiânia – GO.

Local: G-82 | AV 5 - RUA G

''Querendo Deus operar quem impedira'' Isaias 43



PYSKO

e-mail: comercial@pysko.com.br

Perl: Estar atento às principais necessidades do setor, saber ouvir 
sugestões e objeções, e trabalhar com produtos de alta qualidade, nos 
prepara encararmos com coragem os desaos impostos por um mercado 
extremamente competitivo.

site: www.pysko.com.br

CEP: 07030-001

Local: D-25 | AV 3 - RUA D

Av. Guarulhos, 3458
Ponte Grande - Guarulhos - SP



Q3
CABEÇOTES

Produtos: Cabeçotes novos para veículos nacionais e importados.

Local: G-84 | AV 7 - RUA G

Rua da União, 567
Jd. Sonia Maria - Mauá - SP
CEP: 09380-250
Telefone: (11) 4549-9888
e-mail: rafael@q3autoimports.com.br
site: www.q3autoimports.com.br

Perl: Empresa especializada no desenvolvimento, importação e venda de 
cabeçotes novos para veículos nacionais e importados. Referência no 
segmento possui amplo catálogo de peças de alta qualidade e entrega 
ágil para todo o Brasil.



GRUPO
RADIAL

Telefone: (62) 3295-3311

Local: H-102 | AV 9 - RUA H

Rua 12, 255
Aeroviário - Goiânia - GO
CEP: 74435-190

e-mail: ptkcosta@uol.com.br
Site: www.gruporacial.com

Produtos: PRODUTOS RI - Hélices - Ventoinhas - Deetores - Polias 
Caterpillar e Komatsu - Válvulas de Pressurização 
SERVIÇOS RS - Montagem de Radiadores Novos - Fabricação sob Medida - 
Limpeza Geral - Banho Químico - Varetamentos - Aditivação - Reformas 
em Geral - Manutenção de Vazamentos - Troca de Colméias.

Perl:  Há mais de 30 anos no mercado, a Radial Service é uma empresa 
especializada em Radiadores e todos seus componentes. Garanta uma 
melhor refrigeração a seus motores, sejam eles leves, pesados ou 
estacionários. Já a Radial Indústria é fabrica e reforma hélices, deetores, 
polias e válvulas de pressurização para diversas marcas de montadoras.



RADIBRÁS

site: www.radibras.com.br

Vl. Bela Flor - Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08645-260

Local: F-69 | AV 5 - RUA F

Rua Andreas Florian Rieger, 31

Telefone: (11) 2312-6944
E-mail: augusto.camargo@bol.com.br

Perl: Empresa nacional, fabricante de produtos químicos automotivos. 
Tem como missão suprir a necessidade de cada cliente, fornecendo o que 
há de melhor em produtos automotivos, visando o crescimento em 
conjunto com seus clientes e colaboradores. E tem como visão servir de 
referência ao mercado de prod. automotivo, conquistar espaço no 
mercado nacional.



RADIEX

CEP: 74323 - 100

Local: E-45 | AV 3 - RUA E

e-mail: contato@soinjecao.com.br

Vila Mauá - Goiânia - GO

Telefone: (62) 3287-5656

Av. das Bandeiras, 472

Site: www.soinjecao.com.br

http://ptkcosta@uol.com.br


RADNAQ

Perl: Radnaq é uma industria especializada em produtos químicos 
automotivos. Atuando no mercado desde 1995, desenvolve em 
laboratório próprio de alta qualidade, com o melhor custo benefício. 
Contamos com prossionais capacitados para atender os nossos parceiros 
da melhor maneira.

CEP: 07222-170

E-mail: radnaq@radnaq.com.br
Site: www.radnaq.com.br

Cidade Ind. - São Paulo - SP

Local: F-61 | AV 4 - RUA E

Rua Pref. Oliver Ramos Nogueira, 610

Telefone: (11) 2488-2200



RAINHA
DAS SETE

CEP: 02860-000

Local: B-08 | AV 2 - RUA B

Av. Dep. Catidio Sampaio, 6100

Telefone: (11) 2856-7300
e-mail: marketing@rainhadassete.com.br
site: www.rainhadassete.com.br

Parada das Taipas - São Paulo - SP

Perl: A Rainha das Sete é uma empresa brasileira com presença 
internacional e atua também como distribuidor autorizados das 
multinacionais TE Connectivity e Delphi Automotive System, no Brasil, 
para a distribuição de componentes. Fundada em 1989, com sede própria 
em área de 20.000 m², atua em diversos segmentos de aftermarket com 
mais de 4.300 produtos.



RAJA PEÇAS

Av. Barão Homem de Melo, 3131
Estoril - Belo Horizonte - MG

Site: www.rajapecas.com.br

Perl: Nossa empresa foi fundada em 2000 e tem como objetivo principal 
fazer com excelência o atendimento aos nossos clientes, vendendo peças 
da parte mecânica, com qualidade e preço justo. A Raja tem uma equipe 
que entende de Veículos Importados. Temos em estoque uma grande 
variedade de peças importadas, diretamente da Coreia do Sul, Estados 
Unidos, China e Europa, para pronto atendimento.

Telefone: (31) 2112-3131

Local: D-42 | AV 3 - RUA D



RANALLE

Local: 1-178 | AV 1 - RUA G

Rua QS, 05 Lt. 09 Sl. 201 
Aguas Claras - Brasilia - DF
CEP: 71955-000
Telefone: (61) 98123-8152
e-mail: lwm@lwm.net.br
Site: www.lwm.net.br



RAVEN

Telefone: (11) 2915-5000

Site: www.ravenferramentas.com.br

Rua Álvoro Fragoso, 140

e-mail: suelen@kingtony.com.br

Perl: A Raven é uma tradicional empresa brasileira, especializada no 
desenvolvimento, na produção e na distribuição de ferramentas especiais 
e de equipamentos para análise de diagnósticos destinados ao segmento 
de manutenção automotiva e manutenção industrial.

Local: C-32A | AV 5 - RUA C

Produtos:  Na edição de 2019 da Centro Parts, A Raven apresentará suas 
novidades aos mecânicos e aos reparadores do Nordeste brasileiro. Para 
Suelen Garcia, do departamento de Marketing da Raven, “a Centro Parts 
visa aproximar os prossionais da Região com as nossas ferramentas e da 
mesma forma, nos faz aproximar deles.

Vila Independência - São Paulo - SP
CEP: 04223-000



REMA CAR

Aeroviário - Goiânia - GO
Rua 12, 64

Site: www.remacar.com.br

Perl:Somos uma empresa especializada em importação e exportação na 
linha automotiva e de bicicletas elétricas. Nesse seguimento, somos os 
pioneiros na introdução das bicicletas no mercado Brasileiro em 2008.
Com nossa experiência de 43 anos, gostaríamos de convidá-lo a 
compartilhar e construir um novo signicado para a inovação e a 
melhoria desse mercado. Para nós, mobilidade está diretamente ligada à 
liberdade e poder chegar onde você quer, da maneira mais prática e 
segura o possível. Nós adoramos essa liberdade, e entendemos que 
possui diferentes signicados para cada um. Portanto nossa missão é 
oferecer à você a melhor opção e a mais alta qualidade em nossos 
produtos para estar sempre ao seu lado.
Desde 1973 cuidamos do caminho de milhões de pessoas, com reposição 
de peças para seu veículo. Temos orgulho em armar que a REMA CAR 
LTDA. oferece a melhor experiência e segurança sobre os produtos em 
toda America do Sul.

Local: I-124 | AV 9 - RUA I

CEP: 74435-190
Telefone: (62) 3087 - 6777



REPLABOR

Avenida Doutor Arthur Marcondes de Siqueira, 484 

CEP: 07175-490
Telefone: (11) 2482-2800
e-mail: vendas@replabor.com.br
site: www.replabor.com.br

Perl: Replabor, empresa com 30 anos no mercado automotivo, 
dedicados a   industrialização de artefatos de borrachas e termoplásticos, 
nos especializamos na produção de coifas em borrachas e em 
termoplásticos para suspensão de veículos leves, produzimos, também, 
calços de molas, batentes e diversos produtos em borrachas. Empresa 
certicada ISO9001: 2015.

Vila Bonsucesso - Guarulhos – SP

Local: G-82 | AV 5 - RUA G



REVIQ
PARTS

Jd. Aricanduva - São Paulo - SP

Local: 6-160 | AV 6 - RUA E

Rua Alcides Rocha Miranda, 238

CEP: 03455-030

Produtos: moldura frontal 1d mtco 1390 moldura frontal 7d mtco 1390 - 
cinza redutores vw/fo redutores mb tomada modelo exportação simples 
tomada para sensor 4 pinos redondo agulhas para tacógrafo mtco 
indicador combustível pollak - bivolt contagiro painel pollak 1620 1721 
manômetro 1620 1721 rosca interna/externa

site: www.reviq.com.br

Telefone: (11) 4371-9284
e-mail: odair@reviq.com.br

Perl: Somos uma empresa nacional especializada em peças de reposição 
da linha pesada. Nossos produtos,vão desde indicadores, conjunto de 
ponteiros, molduras, sensores e redutores.



REVISTA
BALÇÃO

AUTOMOTIVO

Telefone: (11) 5677-7773
e-mail: marketing@ibreditora.com.br
site: www.jornalbalcaoautomotivo.com.br

Perl: Com expertise de anos, o Grupo IBR Editora atua no mercado 
independente de reposição de autopeças em três plataformas: impresso: 
Jornal Balcão Automotivo e revista Reparação automotiva; digital: 
facebook das duas publicações, mais o canal no Youtube da TV Reparação 
Automotiva; e presencial com ações para reparadores e varejistas em nível 
Brasil.

Local: J-117 | AV 7 - RUA J

Rua Acarapé, 245
Chácara Inglesa - São Paulo - SP
CEP: 04139-090



REVISTA
REPARAÇÃO

AUTOMOTIVA

Local: J-117 | AV 7 - RUA J

Rua Acarapé, 245
Chácara Inglesa - São Paulo - SP
CEP: 04139-090
Telefone: (11) 5677-7773
e-mail: marketing@ibreditora.com.br

Perl: Com expertise de anos, o Grupo IBR Editora atua no mercado 
independente de reposição de autopeças em três plataformas: impresso: 
Jornal Balcão Automotivo e revista Reparação automotiva; digital: 
facebook das duas publicações, mais o canal no Youtube da TV Reparação 
Automotiva; e presencial com ações para reparadores e varejistas em nível 
Brasil.

site: www.jornalbalcaoautomotivo.com.br



RG COMÉRCIO
DE PEÇAS

Local: E-40 | AV 2 - RUA D

Umbará - Curitiba - PR

Telefone: (41) 3535-9400
e-mail: comercial@rgpecas.com.br

CEP: 81930-085

Rua Helena Grodzki, 440

Perl: Atacadista importador e distribuidor de peças e acessorios para 
veiculos pesados/extra pesados

Site: www.rgpecas.com.br



RHEFYLL

Rua Antonio Fidélis, 287

CEP: 05068-001
São Paulo - SP - Lapa

Telefone: (11) 3611-8922

site: www.rhefyll.com.br

Local: G-82 | AV 5 - RUA G

e-mail: rhefyll@rhefyll.com.br

Perl: A Rhefyll é uma empresa voltada para segmento de produtos 
embalados em sachês em PVC, soldados eletronicamente por rádio 
frequência, atuando no mercado desde novembro de 1990. Como 
prestadoras de serviço, personalizados e embalando produtos dos mais 
variados, empresa certicada isso 9001.



RKTDIESEL

Site: www.gaivota.com.br

Local: A-02 | AV 3 - RUA A

Mancor Daud - São José do Rio Preto - SP
CEP: 15070-565

Produtos: Peças para Caminhões das marcas: Volvo, Scania, Mercedes-
Benz, MAN, IVECO e DAF.

Av. Dr. Aniloel Nazareth, 5810

e-mail: marketing@gaivota.com.br
Telefone: (17) 3202-4444

Perl:  A Gaivota Distribuidora Automotiva, iniciou sua história em 1991 
na cidade de São José do Rio Preto - SP. Distribuímos peças para 
caminhões pesados atendendo todo mercado Brasileiro como também 
alguns países da Europa, Africa e Mercosul. Trabalhamos somente com 
produtos de alta durabilidade, resistência e tecnologia.



ROADIX

CEP: 08597-630

Perl: A Roadix é uma empresa voltada na área de produto automotivo, 
com sua fábrica localizada em Itaquaquecetuba e atualmente atende em 
todo território nacional. Com objetivo de atingirmos a excelência no 
segmento de linha automotiva. Firmando cada vez mais qualidade e 
melhoria contínua nos processos de seus sistemas produtivos. Busca ser 
uma empresa com preços competitivos e produtos diferenciados. 
Produzimos um portfólio de produtos pelas linhas leves, pesadas e 
industriais. Roadix o melhor para o seu carro.

Local: H-109 | AV 8 - RUA H

Rua Flor de Noivas, 686 
Quinta da Boa Vista – Itaquaquecetuba - SP

Telefone: (11) 4755-2181
e-mail: atendimento@roadix.com.br
Site: roadix.com.br



ROLMAN

Local: D-24 | AV 2 - RUA C

Rua Guaraniaçu, 1429
São Cristovão - Cascavel - PR

Telefone: (45) 3227-7474

Site: www.rolman.com.br

CEP: 85816-575

e-mail: rodrigo@rolman.com.br

Perl: Rolmann se especializou na distribuição de peças para o mercado 
de reparação de turbocompressores, os "turbineiros", fornecendo todo 
tipo de material para o reparo dos turbos.



ROLTENS

Telefone: (44) 3015-3009

Local: G-82 | AV 5 - RUA G

Jardim Paris – Maringá - PR

site: www.roltens.com.br

Perl:A quase 20 anos no mercado de reposição de peças automotiva, 
possuíamos em nosso portfólio mais de 900 produtos, entre eles nas 
linhas de tensores, polia, rodas livre, engrenagens, garfos de câmbio, kits 
de engrenagem kits de distribuição e anéis de encosto.

Avenida das Palmeiras, 1558

CEP: 87083-350



RUDDER
AUTOMOTIVE

Local: H-97 | AV 7 - RUA H

Goiânia - GO
Rua Maçaranduba, 140, Qd. 14, Lt. 26

Telefone: (62) 3095-7925
e-mail: velostar@velostar.com.br
Site: www.velostar.com.br



RUFATO

Perl: Importadora e Distribuidora de peças e acessórios automotivos.

e-mail: aldo@rufato.com.br

Vl. California - São Paulo - SP

Local: H-93 | AV 5 - RUA G

Telefone: (11) 2024-7800

site: www.rufato.com.br

Av. dos Estados, 7121

CEP: 03216-050



SANKHYA

e-mail: diego.rodrigues@sankhya.com.br

Local: D-48 | AV 4 - RUA D

Primeira Avenida, 00
Cidade Vera Cruz - Aparecida de Goiânia - GO
CEP: 74934-600
Telefone: (62) 3097-9400

Site: www.sankhya.com.br

Produtos:  As Soluções de Gestão Empresarial da Sankhya foram 
desenvolvidas com estruturas modulares, exíveis, customizáveis, 
totalmente WEB e mobile para facilitar a tomada de decisão e resultar em 
ganhos de produtividade e rentabilidade para a sua empresa.

Perl:  Atuando em todo o mercado nacional desde 1989, a Sankhya 
Gestão de Negócios é uma das maiores empresas provedoras de soluções 
integradas de gestão corporativa (ERP) do Brasil, com mais de 10.000 
clientes dos segmentos de Atacado Distribuidor, Indústria, Varejo, 
Serviços e Agronegócios.



SHANA

Rua Tupixas, 185

Telefone: (11) 2911-5580
e-mail: eduardo@shanapecas.com.br
site: www.shanapecas.com.br

Local: 4-168 | AV 4 - RUA B

Perl:  atuante no mercado automotivo desde 1983, a shana tem sido 
uma empresa líder, visando a excelência nos produtos manufaturados e 
serviços oferecidos ao cliente no brasil, america do sul, america do norte e 
emirados árabes onde atua com oem, sistemistas e reposiçâo.

Vl. Ivone - São Paulo - SP
CEP: 03275-040

http://eduardo@shanapecas.com.br
http://www.shanapecas.com.br


SHEKPARTS

Rua Sandovalina
Jd. Scyntila - Guarulhos - SP
CEP: 07194-490

Local: D-47 | AV 4 - RUA D

Telefone: (11) 2304-6051

Site: www.sherparts.com.br

Perl:  Em 2019, a Shekparts ampliou sua gama de produtos, que atende 
diversos veículos de nossa frota circulante. “O investimento na linha de 
cromados faz parte da estratégia de crescimento da Shekparts, que se 
destacou por lançar mais de quarenta acessórios só neste primeiro 
semestre e 2019.

Produtos: a Shekparts fabrica mais de 800 produtos entre eles: - apliques 
cromados para maçanetas - apliques de retrovisores cromados e coloridos 
- aplique de faróis auxiliares - frisos universais, pedaleiras, suporte para 
celulares - protetores bandejas para porta-malas - jogo de tapetes 
universais.

e-mail: marketing@sherparts.com.br



SHOCKLIGHT

e-mail: marcos@shockligth.com.br

Jardim São Caetano - São Caetano do Sul - SP
CEP: 09521-040

Av. Guido Aliberti, 3635

Local: F-53 | AV 2 - RUA E

Telefone: (11) 4318-5202

site: www.shocklight.com.br

Perl: Após identicar no mercado nacionaluma demanda por produtos 
com qualidade, a Socklight iniciou suas atividades no segundo semestre 
de 2013, comercializando a linha de kits de faróis auxiliares, produtos 
industrializados com exclusividade em nossa fabrica, dentro dos padrões 
originais, mantendo a qualidade necessária para o bom funcionamentodo 
sistema de iluminação auxiliar. Com investimentos em novos ferramentais, 
matéria-prima de qualidade, equipamentos de ultima geração na 
produção, modernas metalizadoras e mão de obra qualicada, asseguram 
aos produtos shocklght excelência em qualidade, reconhecida nos 
principais distribuidores de acessórios automotivos do Brasil.



SICOOB

CEP: 74175-020
St. Marista - Goiânia - GO

Site: www.sicoobgoiania.com.br
Telefone: (62) 3541-3787

Alameda Ricardo Paranhos, 381 Ed. Empresarial Bontempo, Sl 01

Local: I-111 | AV 9 - RUA H



SINAT

Site: www.sinat.com.br
Telefone: (62) 3281-2033

Setor Sul - Goiânia - GO
Rua 90, 404

CEP: 74093-020

Local: J-119 | AV 8 - RUA J

Perl: O Sinat é o representante legal da categoria econômica atacadista 
distribuidor, na base territorial do Estado de Goiás, exceto município de 
Anápolis.
A entidade é integrante do Sistema Sicomércio, ligado a  Fecomércio GO. 
Sua base de representação conta com 4.750 empresas atacadistas, dentre 
suas maiores conquistas, está a redução da alíquota de ICMS para o setor 
de 17% para 10% em Goiás. O comércio atacadista goiano é um 
segmento que representa 30% do PIB e é responsável por 40% da 
movimentação de carga do estado. O Sinat não para, a cada ano 
melhorias são propostas am de atender a classe representada.



SINTECH

Local: 1-178 | AV 1 - RUA G

Rua QS, 05 Lt. 09 Sl. 201 
Aguas Claras - Brasilia - DF
CEP: 71955-000
Telefone: (61) 98123-8152

Site: www.lwm.net.br
e-mail: lwm@lwm.net.br



SINCOPEÇAS

Av. Mato Grosso, 765

Local: I-111 | AV 9 - RUA I

Telefone: (11) 2738-2075
e-mail: adm@sincopecas-go.com.br
Site: www.sincopecas-go.com.br

Setor Campinas - Goiânia - GO
CEP: 74513-040



SKAFER

Jd. Rebouças – Maringá – PR
Av. das Torres, 4402

Perl: Distribuidora e importadora de peças para ar condicionado de linha 
leve, pesada e agrícola. Com 15

Telefone: (44) 3020-1033

Local: 1-172 | AV 1 - RUA C

CEP: 87083-650

de condensadores e evaporadores em ótima qualidade da linha 
construção e agrícola.

e-mail: marketing@skafer.com.br
site: www.skafer.com.br

anos de experiência no mercado e 5 anos de importação de peças. Possui 
também a marca Skafer com fabricação própria



SNAP ON

produtos.

CEP: 13457-190

Av. Jucelino Kubitschek de Oliveira, 470

site: www.sun-la.com

Local: D-23 | AV 2 - RUA D

Distrito Industrial – Santa Bárbara D'Oeste – SP

e-mail: Eduardo.zanetti@snapon.com
Telefone: (19) 2108-1000

Perl: : Somos uma marca líder de mercado em soluções e equipamentos 
para a indústria de veículos e reparação automotiva há mais de 50 anos 
no Brasil, reconhecida pela excelência e focada no desenvolvimento 
contínuo de melhorias e novas tecnologias que proporcionam maior 
segurança, produtividade e performance incomparáveis aos nossos



DISTRIBUIDORA
SÓ INJEÇÃO

CEP: 74323-100
Vila Mauá - Goiânia - GO

e-mail: rerison@soinjecao.com.br
Telefone: (62) 3287-5656

Av. das Bandeiras, 472

Local: E-45 | AV 3 - RUA C

Site: www.soinjecao.com.br

Perl: Somos uma empresa especializada em distribuição de peças de 
injeção eletrônica e ignição desde 2001. São 18 anos prestando serviço 
com toda eciência possível, com garantia, segurança, qualidade e 
conança sempre. Com sede em Goiânia e liais em Rio Verde, 
Uberlândia, Uberaba e Brasilia a Só injeção é a melhor opção para compra 
de autopeças.



DISTRIBUIDORA
SOCIAL

Rua São Patrício, 182

CEP: 74453-400

Local: J-113 | AV 5 - RUA I

Ipiranga - Goiânia - GO

Telefone: (62) 4008-1000
e-mail: administracao@socialdistribuidora.com.br
Site: www.socialdistribuidora.com.br

Produtos: comercio de peças elétricas, injeção eletrônica, mecânica, ar 
condicionado e acessórios das linhas leve, comercial leve, pesada, 
agrícola, nautica e motos.

Perl:  Empresa de distribuição do segmento automotivo distribuindo 
marcas originais de todas montadoras e grande parte da frota nacional.



SOLARIUM

Local: F-53 | AV 2 - RUA E

Vila Ede - São Paulo - SP
CEP: 02202-000
Telefone: (11) 2364-5301

Rua Aldeia Vinte de Setembro



SPAAL

Local: 2-171 | AV 2 - RUA B

Av. Consolação, 683
Cidade Jardim - Goiânia - GO

Site: www.tractortem.com.br

Telefone: (62) 4006-8888
CEP: 74425-535

e-mail: contato@tractortem.com.br



SR MÁQUINAS

e-mail: contatoabrepresentacao@gmail.com

Rua João Bridi

CEP: 95720-000

Site: www.srmaquinas.ind.br

Local: G-85 | AV 7 - RUA G

Sebben - Garibaldi - RS

Telefone: (54) 98145-0979



STAMPJET

e-mail: stampjet@stampjet.com.br

Chácaras São Bento - Valinho – SP

Perl: Desde 1990, estamos entre as maiores fabricantes prossionais e 
formalizados de contra pesos para balanceamento de rodas no Brasil. 
Atuando na linha completa de produtos para pneus, contamos agora 
com um grande lançamento no mercado de scanners e sensores TPMS, 
além de máquinas e equipamentos alto padrão de qualidade e 
certicados ISSO 9001. 

CEP:13274-465

Local: G-82 | AV 5 - RUA G

Rua Inácio Pregentino de Aquino, 81

Telefone: (19) 3881-1778



STARBRAX

CEP: 01139-001

Local: D-32 | AV 4 - RUA D

Marques de São Vicente, 405, Cj. 208
Varzea da Barra Funda - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5030-2035

Site: www.starbrax.com.br
e-mail: adm@starbrax.com.br



SUNS
ACESSÓRIOS

e-mail: bruna@sunsfarois.com.br

Local: F-70 | AV 2 - RUA F

Rua Natal, 682
Vila Bertioga - São Paulo - SP
CEP: 03186-030
Telefone: (11) 4371-5271

Site: www.sunsfarois.com.br

Perl: Somos uma Importadora de Acessorios para Autos, com forte em: 
Led Xenon Kit Farol de milha Kit Dayligth Farol Principal Longarinas e 
Estribos Grades



SUNSHINE

Local: G-88 | AV 9 - RUA G

Perl: A SUNSHINE foi fundada em agosto de 1998 e possui duas 
unidades de fabricação totalizando uma área total edicada de 45.000 
metros quadrados, com uma área de chão de fábrica de 30.000 metros 
quadrados, as unidades estão equidistante 25 km na cidade de Yantai – 
China. Somos distribuidores exclusivos para todo o Brasil.

Av. Anhanguera, 11066

e-mail: diretoria@goldmaq.com.br

CEP: 74433-020
Espl. Anicuns - Goiânia - GO

Site: www.sunshinedobrasil.com.br

Telefone: (62) 3272-6262

Produtos:  A empresa é especializada na fabricação e comercialização de 
equipamentos para reparação automotiva, nossa produção é baseada em 
três linhas: 1- Alinhamento de Rodas em 3D, CCD e LASER; 2- Elevadores 
de 2 e 4 Colunas, Rampas Pantográcas e Elevadores Pantográcos; 3- 
Balanceadora de Rodas e Desmontadora de Pneus.



SUPRENS

Botujuru - Campo limpo Paulista - SP
CEP: 13230-800
Telefone: (11) 4812-9900

Na época da fundação, a indústria automobilística brasileira atuava quase 
que exclusivamente como linha de montagem, os veículos eram 
produzidos em países estrangeiros e eram apenas montados aqui. Assim 
surgiu a necessidade de peças auxiliares. A primeira linha de produção 
iniciou- se com produtos que estão no mercado até hoje, que são 
abraçadeiras PRESIL e na sequência a Micro.
A família cresceu e temos hoje MS, U, Tucho, Simplex, Kit Suprens, molas, 
borrachas, radial, Cron, estampados, Tigre, manga para tubo, Flexil, Tucho 
e Flexil super com mola.

site: www.suprens.com.br

Estrada Faustino Bizetto, 515

e-mail: vendas@suprens.com.br

Local: G-82 | AV 5 - RUA G

Perl: Tudo começou em 1958, na época ela era conhecida como Cron. 
Denominação que veio dos nomes de seus fundadores: Cesar, Rosa, 
Orlando e Nilson Curtolo. o nome Suprens surgiu em 5 de agosto de 
1966, derivado das palavras “super” e “prensa”.

Atualmente estamos instalados em um moderno parque industrial de 
10,00m², num terreno de 40,000m². Nossa homenagem a Achiles 
Orlando que em 1958 fundou a Suprens.



TAKAO

e-mail: andre.cabral@takao.com.br

Perl: A TAKAO é uma empresa de reposição de peças para motor que se 
diferencia pelo vasto portfólio,  qualidade, garantia e suporte técnico 
especializado.

Cidade Monções – São Paulo – SP

Local: H-103 | AV 9 - RUA H

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1140

CEP: 04571-000
Telefone: (11) 2634-1788

Site: www.takao.com.br



TECHONE

Q306 Sul Avenida Lo5 Lote 18

Telefone: (21) 2484-8574

Local: F-65 | AV 4 - RUA E

Pq. Ind. Sul – Palmas – TO
CEP: 77021-026

e-mail: marketing@techone.com.br
site: www.techoneline.com.br

Perl: A Tech One é uma marca de acessórios automotivos que oferece 
produtos de alta tecnologia, qualidade e durabilidade. Acompanhando as 
tendências do setor e trazendo novidades, dispõe de um portfólio 
diversicado que valoriza todos os tipos de veículos com linhas de 
produtos nas áreas de segurança, entretenimento, iluminação e peças de 
reposição.



TECNOMOTOR

Local: I-106 | AV 7 - RUA H

CEP: 13563-340

e-mail: renata@tecnomotor.com.br

Perl: : A Tecnomotor é uma empresa brasileira considerada líder em seu 
setor. Ele está no mercado há mais de 39 anos, com foco constante na 
produção de equipamentos e desenvolvimento de soluções para a 
inspeção de veículos e auto reparação.

Santa Felicia – São Carlos – SP
Rua Albino Triques, 2040

Telefone: (16) 2106-800

site: www.tecnomotor.com.br



TEK-BOND

Local: 1-178 | AV 1 - RUA G

Rua QS, 05 Lt. 09 Sl. 201 
Aguas Claras - Brasilia - DF
CEP: 71955-000

Site: www.lwm.net.br
e-mail: lwm@lwm.net.br
Telefone: (61) 98123-8152



TEKCOM

Vl. Guilherme - São Paulo - SP
CEP: 02065-010

Local: 10-160 | AV 10 - RUA H

site: www.tekcom.com.br

Av. Joaquina Ramalho,  829

e-mail: vendas@tekcom.com.br
Telefone: (11) 2905-2100

Perl: Empresa importadora de autopeças de Vans e Land Rovers, 
distribuindo para todo o Brasil.



TIGER
AUTO

Local: H-97 | AV 7 - RUA H

e-mail: velostar@velostar.com.br

Rua Maçaranduba, 140, Qd. 14, Lt. 26
Goiânia - GO
CEP: 74663-400
Telefone: (62) 3095-7925

Site: www.velostar.com.br

Perl: A VELOSTAR  está no mercado desde 1994 localizada na cidade de 
Goiânia- GO, no Centro-Oeste , atuando junto aos distribuidores e 
atacadistas de pecas automotivas.



TRALI

e-mail: velostar@velostar.com.br
Telefone: (62) 3095-7925

Rua Maçaranduba - Qd. 14, Lt. 26, nº 140

Local: H-97 | AV 7 - RUA H

Goiânia - GO



DISTRIBUIDORA
TRACTOTEM

Cidade Jardim - Goiânia - GO

Local: 2-171 | AV 2 - RUA B

Av. Consolação, 683

Telefone: (62) 4006-8888

Site: www.tractortem.com.br

Perl: Fundada em 1993 a Tratortem Peças Para Tratores Ltda é uma 
sociedade formada por dois colegas de trabalho. No início com o nome de 
CBTEM Peças Para Tratores Ltda, nome sugestivo pois a única marca de 
tratores que atendíamos até então era a CBT. Com o passar do tempo, 
raças ao bom Deus fomos ampliando nossa linha de produtos atendendo 
também a Valtra-Valmet, Massey Ferguson, Ford New Holland, John Deere 
além de uma ampla linha de lubricantes e implementos agrícolas como 
discos, mancais, eixos e etc.
Surgiu assim a necessidade de alterarmos nossa razão social para Tratortem 
Peças Para Tratores Ltda. Fundamos também já no ano de 2005 uma 
indústria denominada ACL Indústria e Com. de Peças Agrícolas Ltda, com o 
objetivo de produzir peças para tratores e implementos com qualidade e ao 
mesmo tempo visando ampliar nosso leque comercial.
Com o foco no mercado atacadista, concedemos um melhor suporte às 
revendas e ao mesmo tempo tornando-as mais competitivas criamos a 
Tractortem Distribuidora de Peças Para Tratores Ltda, fundada em 2006.

CEP: 74425-535

e-mail: contato@tractortem.com.br



TRIGOPLAST

Rua Sebastião A. de Jesus Lins, 1024 
Jardim Elisa - Embu - SP
CEP: 06833-160
Telefone: (11) 97476-7334

Site: www.trigoplast.com.br

Com mão de obra especializada e um controle de qualidade ecaz, 
visamos sempre o melhor atendimento a nossos clientes.
Localizada na cidade de Embu das Artes, a 2 km do rodoanel Mario 
Covas, garantimos a qualidade e a rapidez na logística de nossas 
entregas.

Perl: A TRIGOPLAST iniciou suas atividades em 1995 e em pouco tempo, 
com o aumento da produção e o investimento em novos maquinários 
dobrou sua capacidade  de produção.

Nossa ferramentaria própria facilita e garante novos projetos e 
lançamentos, com qualidade, redução de custos e prazos de entrega 
reduzidos.

e-mail: contato@trigoplast

Local: C-11 | AV 2 - RUA C



TRILHA
MOTO PEÇAS

Colocamos à disposição de todos nossos clientes uma diversidade de peças 
das mais expressivas marcas de alta qualidade. 

Perl: A TRILHA MOTO PEÇAS foi fundada em 07/05/1990 com o propósito 
de atender ao mercado de moto peças de todo Brasil.  

Site: www.trilhamoto21.com.br

Dessa forma, investimos numa equipe qualicada, composta por 
prossionais preparados que buscam a excelência no SERVIR.

St. dos Funcionários - Goiânia - GO
Av. Independência, 6519

e-mail: vendas@trilhamoto21.com.br

Também garantimos uma qualidade logística que tem seu foco na 
satisfação das necessidades e das expectativas dos nossos clientes. 

Desenvolvemos nossas próprias marcas, TMP XIS 21, com tecnologia de 
ponta, e oferecemos aos nossos clientes um custo benefício extremamente 
atraente, além de atendê-los de forma rápida e organizada. 

Local: I-111 | AV 9 - RUA I

Telefone: (62) 3230-3100



TRITTON

Fornecemos produtos e serviços competitivos em qualidade, preço e 
prazo. Utilizamos de planejamento de qualidade, para atender e se 
possível superar as necessidades do cliente, ao menor custo e prazo 
possível.

Além dos manômetros, termômetros, fabricamos para mecânicas, higiene 
e embelezamento automotivo.

Perl: Tritton Equipamentos Automotivos tem mais de 20 anos de 
experiência no mercado na fabricação e no desenvolvimento de soluções 
tecnológicas para automação.

Site: www.tritton.com.br

Local: E-69 | AV 5 - RUA G

Telefone: (11) 2910-6045



TSA DO
BRASIL

Telefone: (11) 4013-9966

Av. Sete Quedas, 838

Local: B-08 | AV 2 - RUA B

CEP: 13313-006

e-mail: victor.veloso@tsadobrasil.com.br

Vila Padre Bento - Itu - SP

Produtos:Sensor de Nível de Combustível Linha Leve - Sensor de Nível de 
Combustível Linha Pesada - Eletrobomba - Flange da Bomba de 
Combustível - Sensor Velocidade - Diversos - Bóias Tubulares - Sensor de 
Rotação - Bóias de Combustível.

Perl:  A TSA é uma empresa de autopeças especializada na fabricação de 
sensores de nível de combustível. Com sede no município de Itu/SP, a TSA 
está presente nos melhores e maiores distribuidores de autopeças do 
Brasil, atendendo a todos com qualidade, rapidez e eciência.

Site: www.tsadobrasil.com.br

TSA DO BRASIL|B-08 AV 2 - RUA B



TUZZI

e-mail: contato@tractortem.com.br

Local: 2-171 | AV 2 - RUA B

Av. Consolação, 683
Cidade Jardim - Goiânia - GO
CEP: 74425-535

Site: www.tractortem.com.br

Telefone: (62) 4006-8888



UNIVERSAL

Via Anhanguera KM 16,3 Sul - Rua João Furlan, 130

Local: G-82 | AV 5 - RUA G

Jardim Platina - Osasco- SP
CEP:06278-000
Telefone: 0800 772 9944 - (11) 2248-7777
Site: www.universalautomotive.com.br

Perl: A universal inicia sua caminhada em 1977. Em 1988, lançamento 
da marca de tampas automotivas e lançamento da marca de máquinas de 
vidros, Micro. Em 2006, lançamento da marca de palhetas limpadoras 
Micro UNY. Em 2009, mudança para o condomínio Calfax. Em 2010, 
lançamento da marca de borrachas automotivas Uniex. Em 2011, 
lançamento de marca de suspensão de direção Automortexi. Em 2012, 
Univel Indústria é incorporada a marca Universal Automotive. Em 2015, 
implantação do novo sistema ERP SANKHYA. Em 2016, início do projeto 
e-commerce B2B.



VELOSTAR

Rua Maçaranduba, 140, Qd. 14, Lt. 26

Site: www.velostar.com.br

Local: H-97 | AV 7 - RUA H

Goiânia - GO

Telefone: (62) 3095-7925
e-mail: velostar@velostar.com.br

Perl: A VELOSTAR  está no mercado desde 1994 localizada na cidade de 
Goiânia- GO, no Centro-Oeste , atuando junto aos distribuidores e 
atacadistas de pecas automotivas.

CEP: 74663-400



VERPEC

Telefone: (62) 4006-8888

Cidade Jardim - Goiânia - GO
Av. Consolação, 683

Site: www.tractortem.com.br

Local: 2-171 | AV 2 - RUA B

CEP: 74425-535

e-mail: contato@tractortem.com.br



VILLATORE
SISTEMAS

Local: 5-180 | AV 5 - RUA H

Pinheirinho – Curitiba – PR

site: www.villatoreinformatica.com.br

Av. Winston Churchill, 2370 Cj. 1201

Telefone: (41) 3389-0161
CEP: 81150-050

Perl: Empresa desenvolvedora de software para o mercado de autopeças 
– Sitema de Gestão – ERP.

e-mail: roger@villatoreinformatica.com.br



VM VALMAN

Telefone: (12) 3624-4693

Perl: Empresa constituida em 2007 destinada a fabricação e 
comercialização de mangueiras em silicone utilizadas especialmente na 
linha automotiva pesada.

Local: C-32 | AV 4 - RUA C

Rua Oswaldo de Barros, 50 
Pq. Três Marias - Taubaté - SP
CEP: 12081-640

e-mail: contato@vmvalman.com.br
Site: www.vmvalman.com.br

Buscando levar aos nossos fornecedores, matérias primas com excelentes 
níveis de qualidade para que possamos propiciar a nossos clientes um 
produto de alta performance.
Estamos focados no atendimento a nossos clientes de uma forma rápida 
e ecaz. Isso tem sido nosso diferencial neste ramo de atividade, pois 
possibilita a nossos parceiros comerciais uma série de vantagens, dentre 
elas a redução nos custos com estocagem de produtos.



VORAZ

Telefone: (11) 97625-9069
e-mail: nilton@bnrep.com.br
site: www.bnrep.com.br

Perl: Empresa 100% brasileira, fabricante de componentes para 
suspenção de direção. Com produtos aprovados pelo Inmetro nas linhas 
de barras de direção, barra axial, e terminal de direção,

Local: G-82 | AV 5 - RUA G



YIMING

Local: E-60| AV 3 - RUA E

Telefone: (11) 2082-3808
e-mail: yiming@yiming.com.br
Site: www.yiming.com.br

Perl: A YIMING PARTS indústria de auto peças fundada em 1996 , possuí 
uma equipe altamente qualicada com profundo conhecimento dos 
produtos que fabrica, desenvolvendo soluções inovadoras com o apoio de 
equipamentos de ultima geração, incluindo um rígido controle da matéria 
prima utilizada na fabricação dos seus produtos.
Com liais em diversos países a YIMING PARTS possui anos de experiência 
em logística e armazenamento internacional. Seus produtos tais como 
bomba de combustível, amortecedor, junta homocinética e terminais são 
fabricados visando qualidade e bom desempenho.
A YIMING PARTS tem como objetivo o compromisso com a qualidade, não 
só de seus produtos, mas na totalidade de seus processos industriais e 
comerciais, visando sempre à satisfação constante de seus clientes.



ZELO
SPORTS

Vila Nova - Blumenau - SC
CEP: 890358-000
Telefone: (47) 3329-2868
e-mail: comercial@zeloparts.com.br

Local: 1-172A | AV 1 - RUA C

Rua Almirante Tamandaré, 1731

Perl: A Zélo, uma marca da Trok Auto Acessórios, vem para a CentroParts 
- 2019 com sua linha de ponteiras e exíveis em inox destinada a quem 
exige qualidade superior. Além de contarem com um moderno, as 
ponteiras e exíveis Zélo são produzidos em aço inoxidável, um metal 
nobre com tratamento anti-corrosão, para garantir a máxima 
durabilidade da peças.



ZF DO
BRASIL

Local: 2-171 | AV 2 - RUA B

Av. Consolação, 683

Telefone: (62) 4006-8888
CEP: 74425-535

e-mail: contato@tractortem.com.br
Site: www.tractortem.com.br

Cidade Jardim - Goiânia - GO






