
 

           

 
 

Sabará, 25 de julho de 2019. 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
A/C.: Srta. Josiane Magalhaes 
 
 

Atendendo a vossa solicitação encaminhamos abaixo a proposta para fornecimento de material derivado de 

rocha “gnáissica” que lhe oferecerá o melhor resultado, benefício e qualidade para sua obra. 

 

A SANTIAGO  iniciou a sua história de sucesso em 1965 ao produzir pedras britadas para a construção civil. 
Atua no mercado  de  toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte desde  essa  época; sendo hoje 
referência em um mercado cada vez mais exigente e que não para de crescer. Focada no bom atendimento e 
na satisfação de seus clientes, a Santiago investe constantemente na qualificação de seus funcionários  e  em 
novas tecnologias. Atualmente a empresa  dispõe de duas unidades 03 (duas) unidades para melhor atendê-lo.  

Céu Azul 

   Localizada ao norte de Belo Horizonte, no município de Ribeirão das Neves; 

   Capacidade Produtiva: 600.000 Toneladas/ano; 

   Capacidade Produtiva de Areia Industrial de gnaisse: 120.000 Toneladas/ano. 

 

Santa Luzia 

   Localizada no município de Santa Luzia, leste de Belo Horizonte, BR 381, saída para Vale do Aço e Vitória; 

   Capacidade produtiva: 1.800.000 Toneladas/ano; 

   Capacidade produtiva Areia Industrial de gnaisse: 240.000 Toneladas/ano. 

 

Sabará 

   Localizada no município de Sabará, leste de Belo Horizonte, BR 381, saída para Vale do Aço e Vitória; 

   Capacidade produtiva:  600.000 Toneladas/ano; 

 

 

Nossos Produtos:  

                         

                      Areias Industriais | Britas | Pedras | Material de Base | Produtos Especiais                                

 

 

                                        

 

 

 

 

 

Qualidade superior, mais resistência e durabilidade. 

  



 

           

 

Missão:  

Levar aos nossos clientes soluções em agregados para a construção civil, através da organização e 

padronização de nossos processos, do desenvolvimento e   integração das pessoas ao negócio e do 

investimento constante em pesquisa e desenvolvimento de novas jazidas.  

 

Nossa Proposta: 

 

 

 

Condições de Fornecimento: 

 

   Condições de Pagamento : 30 dias 

   Prazo de Entrega  : Imediato  

   Local da entrega  : Cinco - Contagem /MG 

   Validade da Proposta  : 10 dias 

   Impostos   : Todos os impostos inclusos 

   ICMS    : Alíquota de 0% 

 

 Desde já agradecemos o contato e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

 Atenciosamente, 

 

Daiane Silva                                                                                Marcos Jose 

3649-4105 / 98898-7994                                                         3691-1000 / 99967-6524 

daiane.silva@mineracaosantiago.com.br                           marcos@mineracaosantiago.com.br                                    

   

Empresas do Grupo: 

 

 

Item 
Descrição do Material 

Valor tonelada  
posto obra 

Densidade 

1 Pedra de calçamento gnaisse R$ 63,50 1.400 Kg/m³ 

2 Pó de pedra gnaisse R$ 63,50 1.400 Kg/m³ 

3 Areia industrial “via úmida”  gnaisse R$ 63,50 1.350 Kg/m³ 

www.betonmixconcreto.com.br 

(31) 3401-4300  -  Céu Azul 

(31) 3691-6217  -  Santa Luzia 

  
www.acomixltda.com.br 

(31) 3308-6180 - Céu Azul 

(31) 3505-3838 - Alípio de Melo 

mailto:geovanna.pereira@mineracaosantiago.com.br
http://www.betonmixconcreto.com.br/
http://www.acomixltda.com.br/

