
O mais alto nível de parceria

Consulte a DMS e surpreenda-se com nosso nível de comprometimento e 

qualidade!

Agende uma visita +55 99703-6145 / 15-99766 3187      /  3228-3797

Suporte imediato, exclusividade e satisfação é nosso compromisso.



A DMS Equipamentos Industriais tem como objetivo oferecer o melhor sempre, além da 

preocupação com o meio ambiente, a  DMS não mede esforços para avanços tecnológicos 

empregados ao processo produtivo, modernizando cada vez mais suas instalações, 

equipamentos e tecnologia. Sua abrangência de atuação envolve os mais diversos setores 

como saneamento básico, siderurgia, construção, naval, civil, petrolífera, hidrelétricas, 

Indústria química, mecânica pesada, transporte entre outras. Possuindo como diferencial 

uma gestão inovadora com técnicas de processo LEAN e controle de obras através das 

ferramentas de Gestão de Projetos.

No Processo de Fabricação: (corte, montagem, solda TIG/MIG/ELÉTRICA e acabamento), 

fabricamos CABINES ERGONOMICAS, estruturas metálicas, bases estruturais, Mezaninos, 

plataformas, guarda-corpo e bases metálicas; Tanques, carcaças de máquinas, estações de gás 

natural; Dutos, coifas, chaminés, ventiladores, tubulações; Esteiras para roletes, pórticos metálicos 

e outros itens.

Na Gestão de Contratos possuímos técnicas implementadas e comprovadas de satisfação de 

nossos clientes, envolvendo desde a contratação, treinamentos específicos, integração com o 

ambiente de atuação do profissional, mantendo o profissional motivado e garantindo seus direitos e 

deveres em absoluta concordância com as leis vigentes, evitando possíveis transtornos aos 

clientes.

Na Gestão de Serviços/Obras nossa atuação é extremamente organizada e focada nos 

propósitos e metas estabelecidas nas reuniões de KICK-OFF após colocação do pedido, com 

cronogramas e dimensionamento de equipe focadas em Estrutura Analítica de Processo 

comprometida com o resultado esperado pelo cliente. 



 Mão de Obra 

Especializada

 Outsourcing

 Manutenção 

Industrial

 Facilities –

Operação e 

Manutenção 

Predial

 Fabricação e 

Recuperação 

de Máquinas e 

Equipamentos.

 Fabricação, 

Montagem e 

Pintura de 

Equipamentos

Fornecimento de Mão de Obra / Contratos de Manutenção / Facilities.

Serviços Pontuais ou Contratos com suporte exclusivo/personalizado. 

Outsourcing em Elétrica / Hidráulica / Civil / Pintura.

Especializados em restauração e fabricação de equipamentos industriais, 

Caixas d´água, Reservatórios, Silos, Dutos, Chaminés, Tubulações, Filtros 

Mangas, Torres de Resfriamentos, Estruturas, Plataformas, Guarda Corpo, 

Escadas Marinheiros, Pipe Rack, Pipe Way.  

A DMS também atua na contratação de mão de obra produtiva, dando 

suporte integral à necessidade do cliente.

Efetuamos fabricação de cabines e salas de comando, montagens e 

industrialização de equipamentos com soldadores qualificados com 

estrutura para movimentação de equipamentos de grande porte.

Fabricação (corte, montagem, solda TIG/MIG/ELÉTRICA e acabamento) de 

estruturas metálicas, bases estruturais, gabinetes, etc. Para diversos 

segmentos da indústria.

Mão de Obra Especializada

Manutenção Industrial

Outsourcing, Manutenções Mecânicas, Elétricas, Soldas, 

Caldeirarias e Pinturas

Seguindo os projetos de fabricação, a caldeiraria é o processo de 

fabricação de estruturas como:

Mezaninos, plataformas, guarda-corpo e bases metálicas;

Tanques, carcaças de máquinas, estações de gás natural;

Dutos, coifas, chaminés, ventiladores, tubulações;

Esteiras para roletes, pórticos metálicos e outros itens.



Serviços Internos

Fabricação de Trechos Flangeados

Fabricação de Guarda Corpos, 

Escadas e Plataformas.

Calhas para Roscas 

Transportadoras.

Fabricação de Cabines e 

Salas de Comando.

Tanques


