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A MRM é uma empresa em constante evolução. Com filosofia arroja-
da – tanto em tecnologia quanto no cuidado na execução de suas obras 

– desde a fundação, em 1974, busca a excelência de seus produtos. Como 
resultado, firmou-se como um dos grandes nomes da construção e da 
incorporação na Bahia.

A partir da década de 80, após ter lançado no mercado um diversificado 
leque de empreendimentos residenciais, a atuação da empresa se expan-
diu para áreas de infraestrutura, restauro e edificações públicas. Assim, 
grandes obras de engenharia como barragens, adutoras, hospitais, esco-
las e estações telefônicas, em todo o estado, passaram a contar com a 
marca MRM, que participou, ainda, da reconstrução e restauração de pré-
dios históricos em Salvador, principalmente no Pelourinho e em Cachoeira,  
locais tombados pela UNESCO.

A qualidade do produto MRM é resultado de investimento em sua equi-
pe de profissionais, treinados e motivados para garantir o padrão de exce-
lência exigido pelos clientes da empresa. Desse modo, o mercado confere 
à MRM elevado grau de reconhecimento.

Empreendimentos ousados tornaram-se marco no estado: o Victória 
Loft, primeiro do gênero em Salvador, é um ícone de qualidade e sofisti-
cação. Projetos tradicionais como a Mansão Cittá di Roma, no Pituba Ville, 
foram sucesso absoluto de venda e aceitação. Prédios de alto luxo como 
os edifícios Terrazzo Imperiale e Terrazzo Reale, no Horto Florestal, Arthur 

Moreira Lima, Federico Fellini e Leonor Calmon no Corredor da Vitória, são 
fortes referências nos bairros mais nobres da cidade. Até hoje, foram en-
tregues milhares de chaves com o padrão MRM.

Grandes obras na área de infraestrutura, como o Viaduto Narandiba, o 
sistema de esgotamento sanitário das Bacias de Trobogi, Jacuípe, Subaé, 
Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Jardins, Nossa Senhora do Socorro e Pe-
trolina, bem como a ampliação do SES de Guanambi, a Adutora do Algodão, 
o sistema de reabastecimento de água de Barra do Choça e as barragens 
de Serra Preta, Cristalândia, Tucano II, Sr. Bonfim e Serra do Ramalho, fa-
zem a MRM se destacar também nesse segmento.

A variada gama de produtos da empresa foi construída por uma equipe 
de profissionais altamente qualificados. A MRM se orgulha de suas reali-
zações, bem como do resultado delas: a total satisfação dos clientes.

Ao aplicar os mais novos processos construtivos, materiais e tecnologia 
de ponta em seus produtos, a MRM alia modernidade à sua tradição. São 
44 anos de atuação no mercado baiano – e também nos estados de Sergi-
pe e Pernambuco – com o uso de soluções inovadoras e de relevante valor 
para a comunidade atendida.

Assim como fez em sua trajetória, a MRM, no século 21, continua cons-
truindo o futuro.

A EMPRESA



Garantir a excelência na entrega de produtos e serviços de 
engenharia e gerar valor para clientes e sócios da empresa, 

tendo em conta o comprometimento com a qualidade, meio 
ambiente, segurança e saúde no trabalho.

Ser referência nacional em serviços de construção civil – 
principalmente nas áreas de edificações e infraestrutura 

– proporcionando confiabilidade e transparência a parceiros, 
contratantes e colaboradores.

1. Ter sua conduta direcionada aos mais elevados padrões de ética, moral e dignidade, com foco em sustentabilidade;

2. Almejar a segurança da comunidade, em geral, e das pessoas, em particular;

3. Gerenciar a empresa através de sua equipe, preservando liberdade e autonomia profissionais,

além de proporcionar aos colaboradores oportunidades de desenvolvimento e estímulos à meritocracia;

4. Relacionar-se com clientes e colaboradores através de transparência e confiança mútuas;

5. Buscar e incentivar a aplicação de inovações tecnológicas em seu mercado de atuação.

MISSÃO

VALORES

VISÃO



Buscando sempre superar as expectativas dos 
clientes, ao longo de sua trajetória, a MRM rea-
lizou inúmeras obras, que vão de edifícios resi-
denciais e comerciais, instituições de ensino e 
shoppings centers, a indústrias, hospitais e cen-
tros médicos.

Possui ainda larga experiência no desenvolvi-
mento de parcerias com o setor público, através 
de obras de urbanização, pavimentação, terra-
planagem, micro e macro drenagem, esgotamen-
to sanitário, sistemas de abastecimento de água, 
barragens, equipamentos de saúde, restauro e 
conservação.

ATUAÇÃO



INFRAESTRUTURA 
E SANEAMENTO



BARRAGEM DO RIO SERRA PRETA
Barra do Choça | BA

Altura Máxima: 33,74 Metros

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

A MRM já entregou mais de 100 obras de infraestrutura e saneamento, muitas de 
grande porte, com os mais avançados métodos e soluções técnicas e econômicas, 
ambientalmente adequadas ao desenvolvimento das cidades beneficiadas.

Toda essa capacidade de produção é o reflexo de investimentos constantes em 
profissionais qualificados e no uso de modernas técnicas construtivas.



SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DO JACUÍPE
Feira de Santana | BA

Estação de Tratamento: 499,4 Litros por segundo
Tubulação Assentada: 154.824 Metros

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO



SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DE SUBAÉ
Feira de Santana | BA

Estação de Tratamento: 235,87 Litros por segundo
Tubulação Assentada: 135.630 Metros

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO



SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DE PETROLINA
Petrolina | PE

Estação de Tratamento: 548 Litros por segundo
Tubulação Assentada: 45.507 Metros

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO



SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DE LAGARTO
Lagarto | SE

Estação de Tratamento: 109,70 Litros por segundo
Tubulação Assentada: 118.883 Metros

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO



SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DE SURUBIM
Surubim | PE

Estação de Tratamento: 49 Litros por segundo
Tubulação Assentada: 176.122 Litros

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO



SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Teixeira de Freitas | BA

Estação de Tratamento: 260 Litros por segundo
Tubulação Assentada: 285.614 Litros

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO



AMPLIAÇÃO DA ETA PRINCIPAL
Salvador | BA

Estação de Tratamento: 6M ³/s para 9M³/s

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO



SISTEMA ADUTORA DO ALGODÃO
Guanambi | BA

Estação de Tratamento: 480 Litros por segundo
Tubulação Assentada: 270.861 Metros

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO



VIADUTO NARANDIBA
Salvador | BA

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO



BARRAGEM DE CRISTALÂNDIA
RIO DE CONTAS
Brumado | BA

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO



LOTEAMENTO PITUBA VILE
Salvador | BA

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO



EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS



SHOPPING ITAIGARA
Salvador | BA

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Inúmeros equipamentos no estado da Bahia, de diversos portes e especialidades, 
levam a assinatura da MRM. Alguns desses, principalmente no setor de saúde, tor-
naram-se referências nacionais. A confiabilidade das obras da MRM pode ser com-
provada em universidades, colégios, hospitais, shoppings, hotéis, dentre outros.



HOSPITAL DA CRIANÇA
Feira de Santana | BA

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS



CENTRO MÉDICO E
2º PAVIMENTO DO BLOCO B
DO HOSPITAL ESPANHOL 
Salvador | BA

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS



HOSPITAL REGIONAL
DE JUAZEIRO 
Juazeiro | BA

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS



HOSPITAL DO SUBÚRBIO
Salvador | BA

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS



FACULDADE SÃO CAMILO
Salvador | BA

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS



SHOPPING IGUATEMI
Feira de Santana | BA

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS



CONSERVAÇÃO
E RESTAURAÇÃO



IGREJA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA
Salvador | BA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

Nascida na cidade berço do Brasil, a MRM não poderia 
deixar de cuidar da sua própria casa. Assim, especializou-

-se também em manutenção, conservação e restauro 
de bens ligados ao patrimônio histórico. A partir de 1997, 
participou do processo de recuperação de mais de cem 
imóveis localizados no centro de Salvador, região do Pe-
lourinho, tombada pela UNESCO.

Em 2006, através do programa Monumenta do IPHAN/
MinC, a MRM foi a responsável por realizar a maior e 
mais completa intervenção no Conjunto do Carmo, em 
Cachoeira,  histórica cidade do recôncavo baiano. O con-
junto restaurado abrange o Convento, a Ordem Primeira 
e a Igreja da Ordem Terceira que, junto com a Casa de Câ-
mara e Cadeia, compõem o espaço urbano mais impor-
tante da região. 

A Igreja Nossa Senhora da Vitória, situada no Largo da 
Vitória e construída em 1549 pelos portugueses, foi to-
talmente restaurada pela MRM e entregue em Janeiro 
de 2015. A restauração incluiu os afrescos e pinturas se-
culares, lápides em pedra, pia batismal, objetos de arte 
sacra, altar mor, forros da nave e telhado. Ao longo do 
tempo, a edificação foi reformada diversas vezes, tendo 
a sua fachada original completamente modificada. Pes-
quisas históricas e um criterioso trabalho possibilitaram 
a recuperação da fachada à feição ostentada no início do 
século XX. Dentre algumas importantes relíquias, o tem-
plo possui lápides de descendentes de Catarina Paragua-
çu e Diogo Alvares Correia, o Caramuru.



CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR
Salvador | BA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO



CONJUNTO CARMO DA CACHOEIRA
Cachoeira | BA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO



IGREJA ORDEM 3ª DE
SÃO FRANCISCO
Salvador | BA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO



IGREJA E CEMITÉRIO DO PILAR
Salvador | BA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO



FORTE DE SANTO ANTÔNIO
ALÉM DO CARMO
Salvador | BA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO



NOSSA SENHORA DO
ROSÁRIO DOS PRETOS
Salvador | BA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO



CENTRO CULTURAL
SOLAR DO FERRÃO
Salvador | BA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO



INCORPORAÇÃO 
IMOBILIÁRIA



EMPRESARIAL MGM - SEDE DA MRM
Salvador | BA

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

Entre edificações residencias e comerciais, a MRM 
tem o orgulho de ter ultrapassado a marca, somen-
te no estado da Bahia, mais de 10.000 unidades 
entregues.

Seus empreendimentos atingiram as mais variadas 
necessidades do mercado, tornando a MRM uma 
das empresas mais experientes e bem preparadas 
do setor, apta a desenvolver, com sucesso garanti-
do, qualquer tipo de produto.



VICTORIA LOFT
Salvador | BA

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA



MANSÃO ARTHUR MOREIRA LIMA
Salvador | BA

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA



EDIFÍCIO FEDERICO FELLINI
Salvador | BA

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

São lançamentos de diversos padrões e tipologias 
construtivas, entre eles as mais altas torres sote-
ropolitanas, marcos de referência consagrados na 
capital baiana.

Sempre aliando tradição e versatilidade ao arrojo 
tecnológico de suas obras, a MRM nunca dispensa 
o conforto e a qualidade nos seus produtos.



MANSÃO TERRAZO IMPERIALE
Salvador | BA

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA



VASCO DA GAMA PLAZA
Salvador | BA

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA



MANSÃO WILDBERGER
Salvador | BA

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

O Mansão Wildberger, erguido no último terreno 
da área mais nobre da cidade, o Corredor da Vitória, 
é referência em beleza, imponência e localização, 
com uma panorâmica e privilegiada vista da Baía 
de Todos os Santos. Entregue em maio de 2018, o 
empreendimento foi vencedor de importantes prê-
mios, inclusive nacionalmente. 
 
A torre, de 45 pavimentos, possui apartamentos de 
até 990 m² debruçados sobre o mar. Além de equi-
pamentos de lazer como academia, SPA e piscina 
aquecida de raia, tem sua exclusiva área náutica 
instalada na icônica Casa Amarela, cartão postal da 
região. 
 
A Igreja de Nossa Senhora da Vitória, situada ao 
lado do edifício, bem como o largo no seu entor-
no, foram completamente restaurados com recur-
sos do empreendimento que, através do consórcio 
construtor, ergueu e doou à cidade o único mirante 
de toda a região.



MANSÃO LEONOR CALMON
Salvador | BA

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA



SOLAR DO ACUPE
Salvador | BA

HORTO DO ATLÂNTICO
Salvador | BA

BOSQUE DO ATLÂNTICO
Salvador | BA

OUTROS EMPREENDIMENTOS



VICTORIA LOFT
Salvador | BA

TERRAZO REALE
Salvador | BA

FRANZ SCHUBERT
Salvador | BA

CITTÁ DI ROMA
Salvador | BA

OUTROS EMPREENDIMENTOS



A MRM se destaca por aliar modernidade à tradição 
de seus serviços. São décadas de atuação vibrante, 
tanto no mercado baiano como no de outros estados, 
com o objetivo de atender, com qualidade, cuidado e 
responsabilidade, a todos os seus clientes.

Sua longa e sólida experiência permite que, a cada novo 
projeto, a MRM prossiga executando o que vem fazen-
do durante toda a sua história: construir o futuro!

Rua Manoel Andrade | nº 55
Empresarial Manoel Gomes Mendonça

Sala 103 | Pituba | Salvador | BA
CEP:41.810-815

Telefone: (71) 2109-8000

www.mrm.com.br



WWW.MRM.COM.BR


