


A EMPRESA

Fundada em 1996, com a missão de oferecer soluções em
engenharia construtiva às indústrias, contribuindo para o
desenvolvimento econômico da sociedade, a MCM
Montagens Industriais presta serviços de montagem e
manutenção eletromecânica aos mais variados setores da
indústria.

Herdou o know-how de mais de 45 anos de atuação do
Grupo Intercept e ao longo do tempo, tornou-se referência
nacional em obras industriais, executando importantes
projetos de implantação, ampliação, modernização e
manutenção nas indústrias em todo o Brasil.

01Vídeo Institucional.

http://www.mcmmontagens.com.br/video-institucional/


ATUAÇÃO

MONTAGEM ELETROMECÂNICA

• Sistemas de tubulações

• Infraestrutura elétrica industrial

• Equipamentos industriais

• Estruturas metálicas

• Engineering, Procurement and Construction (EPC)

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

• Parada técnica

• Contratação de pacote (empreitada)

• Equipe fixa (administração)

• Regime “guarda-chuva”

FABRICAÇÃO – MCM METAL MECÂNICA

• Fabricação de spools

• Estrutura metálica

• Caldeiraria

• Jateamento e pintura
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MCM METAL MECÂNICA

Visando incorporar novas soluções para atendimento às
indústrias, a MCM fundou em 2009 uma unidade específica
para caldeiraria, fabricação de spools, estruturas metálicas
e equipamentos, jateamento e pintura.

A MCM Metal Mecânica está localizada estrategicamente
no município de Escada-PE, próximo ao Complexo
Industrial de Suape, possui uma área ampla e estrutura
adequada para acomodar equipamentos modernos e
profissionais qualificados que utilizam as melhores práticas
do mercado, atendendo clientes em todas as localidades,
com eficiência, qualidade e segurança.
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SISTEMA DE GESTÃO 
INTEGRADO

A MCM possui um sistema de gestão integrado, certificado
nas normas ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 e OHSAS
18001:2007, e tem como base os pilares, pessoas,
processos e tecnologia, para:

• Controle de Qualidade;

• Segurança, Saúde e Meio Ambiente;

• Gestão de Pessoas;

• Planejamento e Controle;

• Project Management Office (PMO)
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GESTÃO DE PROJETOS

A MCM adota um planejamento e controle de obra
eficientes, com o objetivo de garantir a plena execução das
atividades e cumprimento dos prazos, através de sistemas
próprios de gerenciamento de obras e ferramentas que
auxiliam nas tomadas de decisões em todos os projetos.

Disponibiliza informações diariamente, como o
acompanhamento do cronograma, análise da eficiência e
eficácia do andamento das atividades, gestão de serviços,
efetivos e análise preliminar de riscos.
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SEGURANÇA, SAÚDE E 

MEIO AMBIENTE

Durante todo o ano são desenvolvidas ações preventivas
que objetivam eliminar os riscos existentes e minimizar
impactos ambientais e danos a saúde dos colaboradores
são elas:

• Implantação de Procedimentos focados em ações
preventivas;

• Premiações de Segurança;

• Análise Preliminar de Riscos – APR;

• Treinamentos de conscientização e competência;

• Diálogo de Segurança – DDS;

• Palestras e Campanhas;

• Política de QSMS;

• Programa 5S.
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AGILIDADE E PRATICIDADE 
PARA OBRAS EM TODO BRASIL

As Centrais de apoio da MCM garantem maior agilidade na

mobilização de suas obras e buscam constantemente

soluções inovadoras para o aumento da produtividade e da

qualidade dos seus serviços.

A MCM Montagens Industriais disponibiliza para seus

projetos, máquinas, equipamentos, dispositivos de

montagem e ferramentas de última geração para suprir as

mais variadas e complexas operações.
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PRINCIPAIS PROJETOS

Montagem eletromecânica de fábrica 
completa de baterias automotivas.

Local: Belo Jardim - PE

Cliente: Moura

AUTOMOBILÍSTICO

Montagem eletromecânica da Linha 3 

da CIMESA. 

Local: Laranjeiras - SE

Cliente: Votorantim

CIMENTO

Fabricação e Montagem de estruturas 

metálicas e equipamentos de 

produção.

Local: Abreu e Lima - PE

Cliente: Master Foods

ALIMENTÍCIO
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PRINCIPAIS PROJETOS

Montagem eletromecânica da fábrica 

de detergentes e sabão em pó e 
contrato de manutenção.

Local: Igarassu -PE

Cliente: Unilever

HIGIENE E LIMPEZA

Montagem eletromecânica da 
fábrica completa de latas.

Local: Ponta Grossa - PR

Cliente: Crown

LATAS

Substituição de sistemas de 

tubulações, estruturas metálicas 
e equipamentos.

Local: Ipojuca - PE

Cliente: Termope

ENERGIA
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PRINCIPAIS PROJETOS

Montagem eletromecânica de planta de 

beneficiamento de bauxita e expansões 

diversas.

Local: Juruti - PA

Cliente: Alcoa

MINERAÇÃO

Contrato de manutenção 

eletromecanica em transportadores de 

correia. recuperação de descarregador 

de navios no porto de Pecém.

Local: São Gonçalo do Amarante - CE

Cliente: VLI

LOGÍSTICA
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Montagem de tanques de 

armazenamento de petróleo.

Local: Carmópolis-SE

Cliente: Petrobras

ÓLEO E GÁS



PRINCIPAIS PROJETOS

Expansões e contrato de manutenção 

anual com atendimento de paradas 

técnicas.

Local: Ipojuca - PE

Cliente: Indorama

Montagem eletromecânica de linha de 

corte secundário.

Local: Ouro Branco – MG

Cliente: Gerdau

SIDERURGIA
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QUÍMICA E PETROQÚIMICA

Montagem eletromecânica de 

cristalizador e ETE lodo ativado.

Local: Mucuri - BA

Cliente: Suzano

PAPEL E CELULOSE



CLIENTES
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mcmmontagens
MCM MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.

CNPJ: 01.294.551/0001-78

www.mcmmontagens.com

Fone: (81) 3521-6999

/MCMMontagensLTDA

MCM Montagens Industriais

Sede Administrativa

Rua Antônio Lumack do Monte, 96

Boa Viagem, Recife – PE

Cep: 51.020-350

Matriz

Rod. BR 101 Sul, km 129, lotes 4A e 5

Quadra D, s/n Distrito Industrial, Escada - PE

Cep: 55.500-000

DESENVOLVENDO GRANDES PROJETOS, TRANSFORMANDO PESSOAS.

http://www.mcmmontagens.com.br/
http://www.mcmmontagens.com.br/
http://www.mcmmontagens.com.br/

