
Equipes altamente treinadas, aliadas a utilização 
de materiais de primeira linha e parcerias com  
os principais fabricantes, possibilitaram que o 
currículo da M.BERGMANN se tornasse um 
grande marco de qualidade no mercado paulista.
 
Oferecendo serviços rápidos, organizados e de 
excelente qualidade, a M.BERGMANN conquistou 
um lugar de destaque no setor, proporcionando 
aos seus clientes através da sua tradição e 
solidez, segurança e tranqüilidade.

Quem somos
Após anos no mercado da construção civil, 
realizando serviços de construção e 
manutenção em bancos, indústrias e 
hospitais, a M.BERGMANN especializou-se 
em 1999 em serviços de restauração e 
reforma de fachadas em condomínios.
 
Esta especialização visou satisfazer as 
expectativas de um mercado cada vez 
mais exigente, sempre objetivando a 
valorização dos imóveis trabalhados e o 
bem-estar dos usuários dos mesmos.



Cond. Ed. Amélia  
 
Rua Treze de Maio, 1.429  
Bela Vista

Ano 2.015
Contato: Sra. Jussara - 
99930.1428

Serviços: Restauração das fachadas 
do prédio adequando ele às 
exigências dos órgãos reguladores 
do patrimônio histórico (PMSP, 
Conpresp e Condephaat). 
Substituição das argamassas soltas 
ou inconsistentes, remoção de 
toda a tinta acrílica aplicada 
indevidamente sobre o 
acabamento original em massa 
raspada, reparos localizados com 
massa raspada e acabamento final 
na totalidade das fachadas com 
tinta mineral, conforme projeto 
original da edificação. Tratamento 
e pintura das esquadrias de 
madeira e metálicas.



Cond. Ed. Ana Elisa  
 
Rua Albuquerque Lins, 902
Higienópolis

Ano 2.012  
Contato: Coronel Mario - 
99944.6546

Serviços: Restauração das fachadas 
do prédio, incluindo recuperação 
estrutural das vigas e pilares 
aparentes. Tratamento superficial 
do concreto aparente, 
homogeneizando o acabamento do 
mesmo e impermeabilizando a 
superfície. Restauração e pintura 
dos painéis de fechamento em 
alvenaria.



Cond. Ed. Avignon  
 
Rua Angelina Maffei Vita, 280
Jardim Europa

Ano 2.014
Contato: Sr. Antônio Batista - 
3812.0290

Serviços: Restauração das fachadas 
do prédio com acabamento em 
massa Travertino, e pintura das 
mesmas com tinta acrílica semi-
brilho. Tratamento superficial das 
pingadeiras de mármore Travertino 
das janelas  e varandas  
das fachadas.



Cond. Ed. 
Bossanova  
Rua Pedroso Alvarenga, 944  
Jardim Paulista

Ano 2.015
Contato: Sheila - 3115.5737

Serviços: Restauração das fachadas 
do prédio com acabamento 
texturizado e pintura das mesmas 
com tinta acrílica especial. 
Tratamento e pintura dos guarda 
corpos metálicos das fachadas. 
Pintura das grades e portões 
térreos com tinta automotiva 
(compressor).



Cond. Ed. Campo 
Verde  
 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
1.982
Jardim Paulistano

Ano 2.014
Contato: Sr. Jailson - 3814.6131

Serviços: Restauração das fachadas 
do prédio com acabamento em 
concreto aparente, elementos 
vazados e cerâmicas.



Cond. Ed. 
Concentral  
 
Rua Quinze de Novembro, 228  
Centro
 
Ano 2.013
Contato: Sra. Ana - 3107.5116

Serviços: Lavagem e 
hidrojateamento das fachadas 
com acabamento em massa 
raspada, incluindo tramitação 
perante os órgãos competentes 
(PMSP, Conpresp e Condephaat).



Cond. Ed. Costa del 
Sol  
 
Rua Tijuco Preto, 933  
Tatuapé
 
Ano 2.013
Contato: Sr. Carlos Eduardo - 
97542.9037

Serviços: Lavagem e hidrojateamento 
das fachadas do prédio. Tratamento e 
pintura das grades e portões 
metálicos das fachadas e andar térreo 
do prédio. Pintura da escadaria e 
outras áreas comuns do Condomínio.



Cond. Ed. Cristale  
 
Rua Professora Pedreira de 
Freitas, 100  
Tatuapé
 
Ano 2.013
Contato: Sr. Márcio Castanheiro - 
99633.4444

Serviços: Restauração das fachadas 
do prédio com acabamento em 
tijolos aparentes e fulget. 
Substituição dos tijolos danificados 
por novos tijolos, e recuperação de 
trincas e áreas soltas  de fulget. 
Aplicação de silicone hidrorepelente 
nos tijolos aparentes para proteção 
dos mesmos e evitar umidades no 
interior dos apartamentos.



Cond. Ed.
Dornier Merkur 
 
Rua do Rocio, 313  
Vila Olímpia
 
Ano 2015
Contato: Sr. Roberto Correia - 
99863.3107

Serviços: Remoção da totalidade 
da vegetação e terra existente nas 
floreiras das fachadas do prédio, e 
posterior impermeabilização das 
mesmas. Recuperação estrutural 
dos pilares,  
vigas  e peitoris de concreto. 
Tratamento superficial do 
concreto aparente das fachadas, 
homogeneizando o acabamento 
do mesmo e impermeabilizando a 
superfície. Restauração das 
cerâmicas e tijolos aparentes das 
fachadas, e aplicação de silicone 
hidrorepelente nos mesmos. 
Calafetação dos caixilhos, 
evitando assim infiltrações nestes 
locais.



Cond. Ed.
Duplex Life Perdizes 
 
Rua Tucuna, 1.269  
Vila Pompéia
 
Ano 2.013
Contato: Sra. Monica - 98158.9052
 
Serviços: Restauração das fachadas do 
prédio com acabamento em massa 
acrílica e tinta acrílica. Tratamento e 
calafetação das juntas de 
movimentação dos painéis pré-
moldados que compõem as fachadas. 
Tratamento e pintura dos elementos 
metálicos das fachadas.



Cond. Ed. East Side 
 
Rua Apeninos, 800  
Paraíso
 
Ano 2.015
Contato: Sra. Elizabeth - 
99131.2599
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio com 
acabamento em massa raspada 
acrílica e posterior pintura das 
mesmas. Tratamento e pintura 
dos elementos metálicos das 
fachadas e andar térreo do 
Condomínio. Pintura das garagens 
do prédio.



Cond. Ed.
Felix 
Mendelsshon 
 
Rua João Moura, 956  
Pinheiros
 
Ano 2.013
Contato: Sr. Walter - 
99515.7685
 
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio com 
acabamento em litocerâmicas 
(cerâmicas com aparência 
similar a tijolos aparentes)  e 
tinta acrílica. Remoção das 
litocerâmicas soltas ou mal 
aderidas, tratamento do 
substrato das mesmas e 
colocação de novas. Restauração 
de trincas e argamassas das 
áreas de pintura, e posterior 
pintura das fachadas com tinta 
acrílica.



Cond. Ed. Fontes 
Blancas  
 
Rua Prof. Pedreira de Freitas, 900  
Tatuapé
 
Ano 2.014
Contato: Sr. Sérgio - 2296.5985
 
Serviços: Substituição da totalidade 
das juntas de movimentação 
existentes nas fachadas do prédio 
com utilização de selante PU, e prévia 
impermeabilização das mesmas. 
Restauração das fachadas do prédio 
com acabamento em cerâmicas e tinta 
acrílica. Remoção das cerâmicas 
soltas ou mal aderidas, tratamento do 
substrato das mesmas, e colocação 
de novas. Restauração de trincas e 
argamassas das áreas de pintura e 
posterior pintura das fachadas com 
tinta acrílica. Tratamento e pintura 
dos elementos metálicos das fachadas 
do prédio.



Cond. Ed.
Garagem Automática 
Xavier de Toledo  
 
Rua da Consolação , 1 
Consolação
 
Ano 2015
Contato: Eng. Carlos Eugênio - 
3814.5573 
 
Serviços: Recuperação estrutural das 
vigas e pilares aparentes nas fachadas 
do prédio. Correção das imperfeições 
existentes nos fechamentos de 
alvenaria. Lavagem, hidrojateamento e 
pintura geral das fachadas com tinta 
acrílica.



Cond. Ed.
Guilherme Giorgi  
 
Avenida da Liberdade, 21  
Liberdade 
 
Ano 2016
Contato: Sra. Cristiane - 
99835.8091
 
Serviços: Tramitação da aprovação 
dos serviços perante os órgãos 
competentes (PMSP, Conpresp e 
Condephaat). Substituição de 
janelas das fachadas do prédio. 
Substituição das pingadeiras 
cerâmicas por novas pingadeiras 
em granito. Remoção das 
argamassas soltas ou mal aderidas 
das fachadas do prédio, e 
aplicação de novas. Recuperação 
do acabamento superficial das 
fachadas e pintura geral das 
mesmas com tinta acrílica. 
Aplicação de tinta anti-pichação 
nos primeiros 4 andares da 
edificação.



Cond. Ed. 
Hype Itu Jardins  
 
Alameda Itu, 78  
Jardim Paulista
 
Ano 2.012
Contato: Sra. Fernanda 
3251.0308
 
Serviços: Restauração das 
fachadas com acabamento em 
massa acrílica  e tinta acrílica. 
Tratamento e pintura dos 
elementos metálicos das fachadas 
(guarda corpos) e andar térreo  
(grades e portões). Pintura das 
escadarias e áreas internas 
comuns do Condomínio.



Cond. Ed. Jardim 
Paulista  
 
Rua Jacurici, 166  
Chacara Itaim
 
Ano 2.014
Contato: Sr. João - 3078.6451
 
Serviços: Restauração das fachadas 
dos 4 blocos do Condomínio com 
acabamento em pastilhas e textura 
acrílica. Remoção da textura solta 
ou mal aderida, reposição da mesma 
e pintura geral das fachadas laterais 
e posteriores dos blocos. Remoção 
das pastilhas soltas ou mal aderidas 
nas fachadas frontais dos blocos, 
desenvolvimento e fabricação das 
pastilhas necessárias para a 
reposição, colocação destas 
pastilhas e rejuntamento geral das 
mesmas. Pintura geral das 
escadarias dos 4 blocos.



Cond. Ed.
Lindenberg 
Iguatemi  
 
Rua Viradouro, 120  
Itaim Bibi
 
Ano 2.016
Contato: Sr. Francisco – 
99934.5051

Serviços: Restauração das fachadas 
do prédio com acabamento em 
massa raspada acrílica e posterior 
pintura das mesmas. Tratamento e 
pintura dos elementos metálicos 
das fachadas (guarda corpos) e 
andar térreo do Condomínio 
(grades e portões). Pintura da 
escadaria e áreas comuns do 
Condomínio. Pintura dos 4 andares 
de garagens sub-solo do prédio, 
incluindo pintura epóxi do piso.



Cond. Ed.
Mansão Tintoretto  
 
Rua Albuquerque Lins, 804
Higienópolis

Ano 2.016
Contato: Sra. Cecília - 3667.5697
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio com 
acabamento em massa acrílica e 
tinta acrílica. Recuperação das 
argamassas soltas ou mal 
aderidas, e das trincas existentes, 
com posterior lavagem e pintura 
geral das fachadas. Tratamento e 
pintura dos elementos metálicos 
das fachadas (guarda corpos) e 
andar térreo do Condomínio 
(grades e portões). Tratamento e 
pintura das janelas e persianas de 
madeira das fachadas.



Cond. Ed. 
Novavenida  
 
Avenida Paulista, 2.313  
Cerqueira Cesar
 
Ano 2.016
Contato: Cristiane - 99835.8091
 
Serviços: Recuperação estrutural dos 
pilares e vigas de concreto. 
Tratamento superficial do concreto 
aparente das fachadas, 
homogeneizando o acabamento do 
mesmo e impermeabilizando a 
superfície. Restauração das fachadas 
da escadaria do prédio com 
acabamento em massa acrílica e 
tinta acrílica. Recuperação das 
argamassas soltas ou mal aderidas, 
e das trincas existentes, com 
posterior lavagem e pintura geral.



Cond. Ed. 
Paineiras  
 
Avenida Washington Luis, 
1.576  
Santo Amaro 
 
Ano 2.016
Contato: Sr. Marcelo - 
98276.2383
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio com 
revestimento em pastilhas. 
Remoção das pastilhas soltas 
ou mal aderidas, colocação de 
novas pastilhas e 
rejuntamento geral das 
mesmas. Calafetação dos 
caixilhos das fachadas.



Cond. Ed. 
Palais du Parc
 
Rua Curitiba, 81  
Paraíso
 
Ano 2.012
Contato: Sr. Edevaldo - 
3559.8944
 
Serviços: Lavagem e 
hidrojateamento 
das fachadas do prédio com 
acabamento em textura. 
Verificação e problemas nas 
peças pré-moldadas que 
compõem as fachadas.



Cond. Ed. 
Palazzo Farnase 
 
Rua Queluz, 98  
Jardim Paulista
 
Ano 2.011
Contato: Sra. Nádia Oliveira - 
3146.3947
 
Serviços: Restauração das fachadas 
do prédio com acabamento em 
massa acrílica e tinta acrílica e 
fulget. Tratamento superficial dos 
elementos de mármore Travertino 
existentes nas fachadas. 
Tratamento e pintura dos 
elementos metálicos das fachadas 
(guarda corpos) e andar térreo do 
Condomínio (grades e portões).



Cond. Ed. 
Palazzo Nobile 
Rua Curupace, 635  
Mooca
 
Ano 2.012
Contato: Sr. Rogério – 
99199.5230
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio com 
acabamento em massa acrílica e 
tinta acrílica. Recuperação das 
argamassas soltas ou mal 
aderidas, e das trincas 
existentes, com posterior 
lavagem e pintura geral das 
fachadas. Tratamento e pintura 
dos elementos metálicos das 
fachadas (guarda corpos) e 
andar térreo do Condomínio 
(grades e portões).



Cond. Ed.
Paradiso Vila 
Romana 
 
Rua Fábia, 800   
Vila Romana
 
Ano 2.014
Contato: Sr. Getulio - 
7879.9130
 
Serviços: Restauração das 
fachadas dos 3 blocos do 
Condomínio com acabamento 
em massa raspada acrílica e 
posterior pintura das mesmas. 
Tratamento e pintura dos 
elementos metálicos das 
fachadas (guarda corpos) e 
andar térreo do Condomínio 
(grades e portões). Pintura dos 
pisos das quadras poli-
esportivas e  
de tênis.



Cond. Ed. Platinum  
 
Rua Dardanelos, 481  
Alto da Lapa
 
Ano 2.014
Contato: Sr. Eduardo - 
97559.9915
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio com 
acabamento em textura tipo 
Grafiatto e posterior pintura das 
mesmas. Tratamento e pintura 
dos elementos metálicos das 
fachadas (guarda corpos) e andar 
térreo do Condomínio (grades e 
portões).



Cond. Ed. 
Portofino  
 
Rua Bahia, 107  
Higienópolis
 
Ano 2.012
Contato: Sra. Mariane - 
96331.2228
 
Serviços: Remoção da 
totalidade das persianas de 
alumínio das fachadas, pintura 
eletrostática das mesmas, e 
posterior recolocação. 
Remoção das pastilhas e 
argamassas soltas ou mal 
aderidas, recuperação das 
estruturas necessárias e 
reposição das argamassas para 
nivelamento dos locais. 
Texturização geral das 
fachadas, criando um novo 
padrão arquitetônico nas 
mesmas.



Cond. Ed.  
Practical Office 
Lorena  
 
Alameda Lorena, 131  
Jardim Paulista
 
Ano 2.012
Contato: Sra. Sandra - 
3053.6900
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio com 
acabamento em massa acrílica 
e tinta acrílica. Recuperação 
das argamassas soltas ou mal 
aderidas, e das trincas 
existentes, com posterior 
lavagem e pintura geral das 
fachadas. Tratamento do 
pórtico frontal do prédio 
em mármore Travertino.



Cond. Ed.  
Quality House 
Lapa  
 
Rua Jeroaquara, 406  
Lapa
 
Ano 2.016
Contato: Sr. Jair - 
94756.4505

Serviços: Restauração das 
fachadas dos 2 blocos do 
Condomínio com acabamento 
em massa tipo Travertino e 
posterior pintura das 
mesmas. Tratamento e 
pintura dos elementos 
metálicos das fachadas 
(guarda corpos) e andar 
térreo do Condomínio 
(grades e portões).



Cond. Ed.
Reference Klabin  
 
Rua Embuaçu, 179  
Vila Mariana
 
Ano 2.016
Contato: Sra. Priscila - 
3146.3934
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio com 
acabamento em textura rolada 
e posterior pintura das 
mesmas. Tratamento e pintura 
dos elementos metálicos do 
andar térreo do Condomínio.



Cond. Ed. Saint 
Exupéry  
 
Rua Leopoldo Couto de 
Magalhães, 550 
Itaim Bibi
 
Ano 2.011
Contato: Sra. Vera - 2338.9750
 
Serviços: Restauração das fachadas 
do prédio com acabamento em 
massa acrílica e tinta acrílica. 
Recuperação das argamassas soltas 
ou mal aderidas, e das trincas 
existentes, com posterior lavagem 
e pintura geral das fachadas. 
Tratamento e aplicação de verniz 
no deck de madeira do andar 
térreo.



Cond. Ed. Santa 
Branca  
 
Avenida São João, 1.333  
Centro
 
Ano 2.013
Contato: Sr. Geraldo - 3331.1116
 
Serviços: Remoção das pastilhas e 
argamassas soltas ou mal 
aderidas, recuperação das 
estruturas necessárias, reposição 
das argamassas para nivelamento 
dos locais, e posterior pintura 
geral das fachadas. Fixação das 
placas de granito  
que revestem os dois primeiros 
andares  
do prédio.



Cond. Ed. Santa 
Lídia  
 
Praça da Sé, 371  
Sé
 
Ano 2.016
Contato: Arq. Adriana - 
99262.9249 
 
Serviços: Recuperação geral das 
fachadas do prédio tombado 
historicamente. Substituição das 
argamassas soltas ou 
inconsistentes das fachadas e 
realização de reparos localizados 
com massa raspada conforme 
projeto original da edificação. 
Substituição dos vidros 
quebrados nas fachadas e 
complementação da massa de 
vidro dos mesmos. Remoção da 
totalidade da tinta aplicada nas 
janelas, tratamento e pintura das 
mesmas. Tratamento superficial 
das placas de granito que 
revestem os dois primeiros 
andares do prédio, incluindo 
substituição de peças 
danificadas.



Cond. Ed. Sarty 
 
Alameda Itu, 1.183  
Jardim Paulista
 
Ano 2.014
Contato: Sr. Cícero - 
3085.4469
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio com 
revestimento em pastilhas. 
Remoção das pastilhas soltas 
ou mal aderidas, colocação de 
novas pastilhas e rejuntamento 
geral das mesmas. 
Restauração e pintura dos 
muros do andar térreo do 
Condomínio.



Cond. Ed. 
Tarumã
 
Alameda Campinas, 1.085  
Jardim Paulista
 
Ano 2.011
Contato: Sra. Gisela - 
99176.7498 / 3885.4370
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio, incluindo 
recuperação estrutural das 
vigas e pilares aparentes. 
Tratamento superficial do 
concreto aparente, 
homogeneizando o 
acabamento do mesmo e 
impermeabilizando a 
superfície. Restauração e 
pintura dos painéis de 
fechamento em alvenaria. 
Recuperação estrutural das 
garagens do prédio e posterior 
pintura das mesmas.



Cond. Ed. Thais  
 
Rua Padre João Manuel, 808  
Jardim Paulista
 
Ano 2.013
Contato: Sr. Paulo - 
3088.2504
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio com 
concreto aparente e pintura. 
Recuperação estrutural das 
áreas em concreto aparente, 
com posterior tratamento 
superficial do concreto 
aparente, homogeneizando o 
acabamento do mesmo e 
impermeabilizando a 
superfície. Restauração e 
aplicação de tinta acrílica  
nas áreas das fachadas com 
acabamento em pintura.



Cond. Ed. The 
Palace  
 
Rua Fernão Cardim, 119  
Jardim Paulista
 
Ano 2.016
Contato: Sra. Sueli - 
95346.4294
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio com 
acabamento em massa acrílica e 
tinta acrílica. Remoção de todos 
os trechos das fachadas com 
presença de trincas ou 
argamassas soltas, e 
recomposição dos locais com 
reforço metálico. Hidrojateamento 
geral das fachadas e aplicação de 
impermeabilizante e tinta acrílica. 
Tratamento e pintura dos 
elementos metálicos das fachadas 
(guarda corpos) e andar térreo do 
Condomínio (grades e portões). 
Recuperação estrutural das 
garagens do prédio, incluindo 
liberação das juntas de dilatação 
nos pisos, e posterior pintura das 
mesmas.



 
Cond. Ed. 
Verace 
 
Rua Artur Sabóia, 205  
Paraíso
 
Ano 2.014
Contato: Sr. José - 
5082.3038
 
Serviços: Lavagem e 
hidrojateamento das 
fachadas do prédio com 
acabamento em textura tipo 
Grafiatto, e posterior 
aplicação de silicone 
hidrofugante para proteção 
das mesmas.



Cond. Ed.
Visconde de 
Porto Seguro 
 
Alameda Itu, 823  
Jardim Paulista
 
Ano 2.013
Contato: Sr. Donizete - 
3083.2115
 
Serviços: Restauração das 
fachadas do prédio com 
acabamento em massa tipo 
Travertino e posterior pintura 
das mesmas. Tratamento e 
pintura dos elementos 
metálicos das fachadas (guarda 
corpos) e andar térreo do 
Condomínio (grades e portões). 
Tratamento e pintura dos 
elementos de madeira das 
fachadas (janelas e persianas). 
Pintura das escadarias e áreas 
comuns do Condomínio. Pintura 
dos pisos das garagens sub-
solo do Condomínio.


