
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TECMIX   
Pensamos no futuro, Pensando na sua 

A TECMIX é uma empresa com 07 anos de experiência no ramo de manutenção 

industrial.  

Nossa equipe é formada por profissionais qualificados e aptos a planejar, gerenci-

ar e executar serviços com total confiabilidade e responsabilidade, partindo desde 

o projeto até o Start up dos equipamentos, com ou sem o fornecimento de mate-
riais e insumos, inclusive na modalidade Turn Key.  
 

Gostaríamos de propor Soluções viáveis no processo de manutenções, onde 

focamos na redução de paradas indesejadas e custos desnecessários por um 

monitoramento mal planejado nas manutenções existentes. Queremos através do 

nosso sistema somar com sua empresa e ajuda-los a obter maiores resultados 

focando na redução de custos e na qualidade dos serviços prestados.  

Nossa empresa está registrada e cadastrada no CREA com responsável técnico 

 

 
• Instalação, Manutenção, Montagem de Painéis Elétricos; 
• Instalação Elétrica Industrial. 
• Montagem e Desmontagem de Equipamentos.  
• Instalação, Revisão e Manutenção Pórticos, Gruas e Pontes 

Rolantes e Andaimes Suspenso. 
• Manutenção Preventiva e Corretiva   

Nossos Serviços  

                                                

http://www.tecmixperformancceindustriall.com/
http://www.tecmixperformancceindustriall.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENÇÃO  
PREVENTIVA / CORRETIVA  

 

Além da experiência na instalação de                                                                  
equipamentos industrias possuímos estrutura 
para a execução de serviços diferenciados em 
manutenção preventiva, corretiva e suporte 
técnico.  

Sempre preocupado com o melhor atendimento. 

Trabalhamos em parceria com os fabricantes, 

para prevenir e corrigir qualquer problema que 

venha aparecer nos equipamentos. 

Não deixe sua empresa parar !  

Vantagem em realizar um contrato 

de manutenção. 

• Antecipar possíveis problemas que possam 

aparecer na instalação. 

•  Aumento da vida útil do equipamento  

• Redução das paralisações no equipamento  

• Durabilidade das instalações 

• Manter a produtividade da empresa.  

 

Realizamos uma Planejamento de manutenção sem custos, a fim de criar uma 

controle no desenvolvimento de produtividade de seus equipamentos e diminuição 

de gastos com manutenções indesejadas.  

O controle agora está em suas... mãos !  



 

LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 
Para Construção Civil  

 A locação de equipamentos é essencial para um desenvolvimento rápido e efi-

caz de sua obra. Trabalhamos com a locação de gruas e elevadores com diversos 

tamanhos, formatos e capacidades de carga, de acordo com a necessidade de ca-

da cliente buscando segurança e agilidade para sua obra. 

Elevador de CremalheiraElevador de Cremalheira 

Equipamento projetado para atender todo o tipo de obra, especialmente 

canteiros de obras que não dispõem de grande espaço físico. Projetado e 

fabricado dentro das normas NR 18 e NBR 16200, é adequado para o trans-

porte de materiais e passageiros. 

Gruas e Mini GruasGruas e Mini Gruas 

As Gruas e Mini Gruas são muito utilizadas pela construção civil, 

esses equipamentos trazem muitos benefícios na sua utilização, o 

aumento da velocidade e produtividade para sua obra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIRIZAÇÃO DE 

OPERADOR 

A Tecmix trabalha com mão de obra terceirizada para sua obra, 

com operadores capacitados e com disponibilidade para inicio 

imediato conforme a necessidade da sua obra, com toda a docu-

mentação exigida pelas normas NR 12, NR11, NR18, NR 35. 

Trabalhamos com treinamentos para operadores 

de grua e sinaleiros. 

Para Construção Civil  



 

                        DADOS PARA CONTATO : 

 

Fone escritório: (19) 3828-6476  

Celular:(19) 99503-6444 /(19) 99496-9125  

E-mail: tecmix.performanceindustrial@gmail.com                                     

Site: www.tecmixperformancceindustrial.com                                          

Skype: contato.tecmixperformanceindustrial@hotmail.com  

                                  PRINCIPAIS PARCEIROS  

 

mailto:contato.tecmixperformanceindustrial@hotmail.com

