


A AMD Ferramentaria é uma empresa que está 

no mercado desde 1998, e atualmente vem se 

destacando nos serviços de: 

 

- Usinagem e Montagem de dispositivos de 

solda, laterais, portas, assoalho, teto, 

tampa dianteira, tampa traseira, com 

experiência total em body shop de armação 

de carrocerias; 

 

- Projeto, Processo, Confecção e Try-out de 

Ferramentas e Peças Protótipos (Soft Tool). 

 

-Projeto, Processo, Confecção, Usinagem, 

Medição e Ajuste de Dispositivos de 

Controle em vários tipos de materiais 

(Alumínio, Cibatool, Aços, etc.). 

 

 

O COMPROMISSO DA  AMD É: 

 

 

 Ter o cliente como centro de nossas 

atenções, melhorando continuamente a sua 

satisfação. 

 

 Observar e obedecer a legislação vigente 

e a outros requisitos aplicáveis. 

 

 Consolidar parcerias com clientes e 

fornecedores, conquistando novos mercados 

e  tecnologias. 

 

 Incentivar o treinamento, o trabalho 

participativo e a conscientização visando o 

comprometimento dos colaboradores. 

A AMD 



A  AMD oferece um serviço de alta 

qualidade onde sempre buscamos atender a 

todas necessidades de nossos clientes. 

Possuímos profissionais altamente 

qualificados para nosso segmento com 

muita experiência para atendê-los sempre 

com excelência. 

Caldeiraria / Solda / Usinagem 



CONFECÇÃO DE DISPOSITIVOS 

- Usinagem e Montagem de dispositivos de 

solda, laterais, portas, assoalho, teto, 

tampa dianteira, tampa traseira, com 

experiência total em body shop de armação 

de carrocerias; 



CONFECÇÃO DISPOSITIVOS DE CONTROLE 

-Projeto, Processo, Confecção, Usinagem, 

Medição e Ajuste de Dispositivos de Controle em 

vários tipos de materiais (Alumínio, Cibatool, 

Aços, etc.). 



CONFECÇÃO DISP. (LEGHO - ALUMINIO) 

-Dispositivos com estrutura em legho (perfil de 

alumínio) onde combina vários fatores positivos 

como resistência / peso da estrutura / 

praticidade / visual. Utilizado para confecção 

desde carrinhos a dispositivos suspensos em 

linhas de montagem. 

 



CONFECÇÃO PROTÓTIPOS 

- Projeto, Processo, Confecção e Try-out 

de Ferramentas e Peças Protótipos (Soft 

Tool). 



CONFECÇÃO (OUTROS) 

-A AMD procura desenvolver e fabricar todo tipo de 

peças para atender a necessidade do cliente, temos 

grandes parceiros que nos auxiliam e juntos 

procuramos sempre atingir nosso objetivo que é a 

satisfação do nosso cliente por um serviço bem 

executado! 



Envio dos itens confeccionados para o cliente 

-A AMD procura enviar os produtos de uma forma que 

não sofrerão nenhum dano, em embalagens 

reforçadas e com as peças sempre revestidas 

garantindo assim a qualidade. 

 



Missão 

 Fornecer soluções em ferramentaria de modo a atender aos anseios de nossos 

clientes em todos os níveis da cadeia de fornecimento com qualidade assegurada, 

logística adequada e competitividade. 

Visão 

 Nossa visão é ser a melhor opção de compra de nossos clientes no mercado, e ser 

reconhecida  como uma empresa altamente competitiva, no negócio de ferramentaria. 

Valores 

 Integridade:  Sempre agir de forma ética e transparente 

 

 Solidez: Solidez consistente e atuar com segurança e equilíbrio 

 

 Inovação: Busca constante de inovações e soluções 

 

Empreendedorismo: Capacidade de identificar e implementar oportunidades 

 

Valorização das pessoas: Investir no desenvolvimento dos colaboradores sempre 

respeitando as adversidades. 

 

Orgulho de ser AMD: é o valor resultante. Assumimos e nos comportamos como donos do 

negócio, buscando incessantemente os objetivos definidos, compartilhando e celebrando 

os resultados e fortalecendo as relações. 



Principais Clientes 



RAZÃO SOCIAL: 

AMD Prestação de Serviços Mecânicos e 

Ferramentaria S/C Ltda. 

 

Tel.: 11 4109-8767 

 

Endereço: Rua Zélia 245 – Ch Dublin Paulista –  

CEP 09861-710 – S.B.Campo/SP - Brasil 

 

 

CNPJ: 02.968.791/0001-73 

Inscrição Estadual:  635.540.771.116 

Inscrição Municipal: 107.742-2 

 

 


