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2. RESPONSABILIDADES

Responsável Atividades

Operadordas maquinas

Informa ao mecânico da obra sobre os

problemas existentes nas maquinas.

Realiza o acompanhamento das maquinas

junto ao mecânico ou oficina.

Mecânico Informa ao DMMV sobre os problemas

existentes nas maquinas.

Realizar a manutenção das maquinas e

informar ao DMMV os reparos realizados.

Gerente do DMMV

Informa ao Condutor / Gerente da Obra

sobre quais reparos serão realizados e onde

serão feitos.

Verifica o pagamento junto á oficina.

3. OBJETIVO

Este documento é um guia de Manutenção de Máquinas.

Público alvo: Todos os colaboradores da ELO.

DMMV: Departamento de Maquinas e Veículos.

4. DETALHAMENTO

Manutenção de Maquinas

Em toda obra há um mecânico da ELO, que acompanha as maquinas em serviço. Este realiza as
manutenções preventivas e corretivas. O operador é o responsável por checar e preencher o
CHECK LIST VIRTUAL da máquina sob sua responsabilidade, e o encarregado da obra envia o
CHECK LIST VIRTUAL ao DMMV periodicamente.
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O mecânico é orientado pelo DMMV, sobre a forma em que se deve fazer as manutenções nas
maquinas, produtos a serem utilizados e informar ao DMMV qualquer alteração na maquina
percebido no check list virtual.
O DMMV sempre informa ao mecânico as datas em que se devem fazer as manutenções
preventivas, como troca de óleo. Após ser feita as manutenções preventivas o mecânico informa
ao DMMV tudo o que foi feito.
As manutenções preventivas são sempre lançadas na planilha da – Manutenção de Maquinas –
informando as datas e o que foi feito. A Planilha atualiza a data para a próxima manutenção.

Quando ocorre algum problema na maquina, e precisa de alguma peça ou produto que não tem
disponível na obra e não tem para comprar na região, o mecânico solicita a peça/produto ao
DMMV, e esse irá fazer o pedido de compra e enviar a peça/produto ao mecânico. O próprio
mecânico realiza a troca.

Se o problema da maquina não da para ser reparado pelo mecânico da ELO, este solicita ao
DMMV quais os locais credenciados na região e leva a maquina para fazer o orçamento. Com
orçamento aprovado pelo DMMV, o mecânico deve acompanhar o reparo da maquina.
Finalizada a manutenção, de acordo com orçamento e nota fiscal o DMMV realiza o lançamento
no sistema MGE.
O sistema MGE gera relatório de reparos e gastos por número de CHASSI, a partir das notas
fiscais lançadas no sistema.

Caso não tenha locais credenciados na região, a maquina deverá ir para região mais próxima ou
vir para Goiânia para realizar a manutenção.

Em casos de AVARIA nas maquinas, o operador responsável pela maquina deve preencher o
relatório de avaria imediatamente e enviar ao DMMV para análise.


