
DESDE 2003 REALIZANDO SERVIÇOS COM CONFIANÇA 
DO CLIENTE, DESTREZA E QUALIDADE.



SOBRE A 
MECAFER 

A Mecafer é uma empresa que
presta serviços de coordenação
de projetos, soldas, montagens e
manutenções eletromecanicas
industriais. Atendendo à todo
Brasil, tem por objetivo oferecer
para o setor industrial regional e
nacional, uma opção como
empresa competitiva e com
profissionais qualificados, para
atender as rigorosas exigências
dos códigos e normas
internacionais.



Ser reconhecida como uma empresa ágil e de alta
confiabilidade no cumprimento dos serviços
contratados, ganhando a preferência dos clientes,
tendo em vista o bom atendimento, preço e
qualidade dos serviços.

NOSSA 
MISSÃO



EQUIPE
MECAFER 

 

 
A NOSSA EMPRESA CONTA COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA
MELHOR ATENDER NOS DIVERSOS TIPOS DE DEMANDA E SERVIÇO: 

 
 

ENGENHEIROS, SUPERVISORES, COODENADORES DE OBRA, ELETRICISTAS,
ENCANADORES, MONTADORES, SOLDADORES, PEDREIROS SEMPRE

UNIDOS PRONTOS PARA EXECUTAR TODA E QUALQUER OBRA A NÓS
CONFIADA!



FABRICAÇÃO ESTRUTURAL, MECÂNICA,
ELÉTRICA, DE AUTOMAÇÃO E PNEUMATICA

PARA SKIDS E MANIFOLDS

O serviço de montagem de tubulação de inox OD
com solda sanitária serve para indústrias de bebidas,

alimentos, farmacêuticas e tudo mais que envolva
produtos que necessitam de uma qualidade ainda

maior durante a fabricação e instalação.



 PROCESSO DE MONTAGEM DE
TUBULAÇÕES E SISTEMAS

SANITÁRIOS.

 A solda sanitária é feita pelo processo de solda tig e por soldadores
qualificados. É importante que durante o processo, a tubulação esteja
injetada com nitrogênio para que o resultado final seja de uma solda

perfeita sem que haja qualquer tipo de ponto de contaminação,
entregando ao cliente final, um produto de total qualidade.



MOVIMENTAÇÃO DE 
CARGAS PESADAS

A Mecafer possui grande conhecimento e especialidade
em desmontagem, movimentacao de equipamentos de
grande porte e readequacao dos mesmos mecanismos.



ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS
 EM TANQUES ASSÉPTICOS

Serviços especializados para tanques assépticos,
com soldas especiais e procedimentos sanitários.

Realizados por profissionais certificados para
trabalhos em ambientes de espaço confinado.



ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS

A Mecafer visa garantir o resultado mais seguro, eficiente e especializado possível
para cada cliente. O desenvolvimento e a evolução da obra depende diretamente

da escolha de materiais, estudo de cálculos, técnicas estruturais, entre outros
fatores inteiramente ligados a este tipo de empresa. A Mecafer possui

profissionais totalmente capacitados para entrega 
de um projeto civil de qualidade.



O processo de solda sanitária é uma técnica especial e ainda incipiente no país,
devido à alta especificidade. Para o emprego do processo, uma empresa de

solda sanitária precisa investir em equipamentos específicos e ter uma equipe
capacitada e qualificada para a aplicação dos procedimentos, por esta razão,
este serviço somente deve ser executado por uma empresa de solda sanitária
especializada, para desta forma serem assegurados os resultados almejados.





Av. João Vaz Sobrinho, 1610
Trecho 2  - São Vicente, Arcos - MG

Sócio Diretor: (21) 98160-5082
Corpo Técnico: (37) 99802-0406
Escritório: (37) 3352-1076
Email: mecafer@mecafer.com.br
Site: www.mecafer.com.br


