Serviços de Manutenção: desenvolvimento e implèmentação do plano de
manutenção realizando os serviços de preventiva, corretiva e preditiva do rol de
equipamentos compreendidos no contrato, com aplicação de materiais e
componentes necessários ao restabelecimento dos parâmetros de funcionamento
adequado e condições seguras de operação, de acordo com instruções do
fabricante e normas técnicas regulatórias. As manutenções podem ser realizadas na
própria unidade ou na sede da empresa, a depender da necessidade.
•
•

Cotação independente de peças eacessórios;
Possuímos profissionais registrados no conselho profissional (CREA),
permitindo emissão da ART do contrato e dos serviços realizados;

•

Serviços de manutenção, calibração, testes de segurança elétrica, avaliação
de desempenho, e intermedíacão de serviços metrológicos esoecíficos
(INMETRO);

"Salientamos que ao dispor de uma equipe altamente qualificada em manutenção,
procedimentos operacionais, manuais técnicos e equipamentos de calibração, o
custo de manutenção de equipamentos de média/alta complexidade se apresenta
extremamente vantajoso, comparando com o envio do equipamento para
assistência técnica do fabricante ou autorizada"
Confiabilidade: o cuidado com o paciente não tem hora marcad a. Para
garantir a confiabilidade dos serviços e a segurança das operações oferecemos
plantonistas de sobreaviso para atender as demandas emergenciais (noturno, finais
eferíados), de acordo comas diretrizes década contrato.
de contratos: as exigências dos padrões de qualidade indicam a
ealizar avaliações periódicas com os fornecedores de serviços,
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Os ativos das empresas de serviços assistenciais de saúde integram um
importante capital, uma parte do investimento no negócio é representada pelos
equipamentos médicos, que a depender do nível tecnológico, pode representar
mais de 50 % do CAPEX, ou seja, mais da metade do valor investido.
Por outro lado, os processos operacionais, a segurança e a garantia de
qualidade dos procedimentos aliados à prática profissional, estão atreladas ao
impacto da tecnologia. Portanto, a avaliação de desempenho dos equipamentos
médicos implica na segurança do paciente e na confiança dos resultados alcançados
durante o tratamento. A qualidade, segurança, efetividade diagnóstica e eficácia
terapêutica é o resultado do uso adequado desta tecnologia.
Vale destacar que a qualidade institucional é melhor reconhecida pelos
clientes quando há una certificação institucional e, desta forma, se identificam nas
modernas tecnologias uma chancela de confiabilidade e garantia de resultado.
As exigências dos organismos reguladores como ANVISA, INMETRO, CNEN e MS
compreendem a implementação da gestão de qualidade e das Boas Praticas de
Funcionamento de Serviços Assistenciais de Saúde (BPF) através da implementação da
RDC63/2011ANVISA e da Gestão de Tecnologias de acordo com os requisitos da RDC
02/2010 ANVISA Ademais vale destacar que uma das exigências e a de contar com um
Responsável Técnico habilitado pelo CREA para responder pelo Plano de Manutenção
das tecnologias Exigências estas que a cada dia ganham maior importância diante da
da Vigilância Sanita ria, do Conselho Regional de Engenharia e outros orgãos
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Os serviços prestados pela MELIUS no processo de implantação da engenharia
clínica, tem o objetivo de atender as instituições que buscam adequação quanto à
fiscalização dos órgãos competentes e melhorias na qualidade dos serviços
assistenciais. Tendo foco na segurança do paciente e em boas práticas em saúde,
visando a acreditação níveis 1, II e III ONA, estão descritos abaixo.

=> GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO;
= SERVIÇOS TOTALMENTE PROGRAMADOS - (CALIBRAÇÃO, SEGURANÇA
ELÉTRICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA);
=> CRONOG RAMAS DE SERVIÇOS;
=> TREINAMENTOS OPERACIONAIS;
RELATÓRIOS E INDICADORES DE GESTÃO E PLANEJAMENTO;
=> GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS;
COTAÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS;
= CONTROLE DE ESTOQUE DE ACESSÓRIOS;
=> ASSESORIA NA AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS;
= FORNECIMENTO DE A.RT DO CONTRATO E DOSSERVIÇOS;
= SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO;
MANUTENÇÃO CORRETIVA;
BORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO;
3RAÇÃO HOSPITALAR;
S AUXILIARES;
R A COMISSÃO DE RISCOS;

ma direta, executan
,calibra ção e seguran
entamos a gestão d
#dos, disponibilidade
de qualidade,",,,,corr
edimentos de ooerac

=> IMAGEM/ LABORATÓRIO! HEMODIÁLISE
Nos setores de Imaqem, Laboratório e Hemodiálise, atuaremos de forma
indireta na manutenção. Gerenciando os contratos existentes e garantindo
juntamente com os contratados a qualidade dos serviços prestados. Há sempre
uma análise do desempenho do contratado para avaliação da sua permanência.

OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS EM TRÊS ETAPAS:

12 MÊS
•

INVENTÁRIO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS;

•
•

LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS FORNECEDORES;
INICIO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS DE MANUTENÇÃO

•

CORRETIVA;
TREINAMENTO DE EQUIPE ASSISTENCIAL;
ES
ENTO DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E SERVIÇOS PROGRAMADOS;
TENDIMENTOS ÀS DEMANDAS DOSETOR;
2

MÊS

DAS FAÇFS A34 W 10RES;

Serviços de Inspeções mensais,
Manutenção Corretiva, Preventiva.,
Calibração, Segurança Elétricolétrica

Período de Atuação
Valor Total

7 meses
R$ 17.500,00

*Obs.:NÃO ESTÁ INCLUÍDO VALORES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Peças necessárias para corretiva e preventiva serão informados ao fiscal de
contrato, buscaremos orçamentos ou em caso de disponibilidade em estoque
podemos fornecer as peças, mediante à apresentação de proposta comercial e
posterior aprovação.

ação para Melius através do e-mail:

liusacessorios.com.hr

ELACIONADO(S):

:ib e Serviços Eireli
flangueiras, Lauro de Freitas
508.8667 - CNPJ: 32.127.71010
mau comercal@melíusacessonos com br
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ITEM
01

-

02
03

Balança dechão

60

Balança Antropométrica Digital

09
06

Balança Antropométrica analógica

04

Balança Pediátrica Digital

05

Balança Pediátrica Analógica

08
06

06

Sonar

12

07

Nebulizador

12

08

Otoscópio

09

Foco

09
12

10
11

Seladora Mesa

08

Seladora de pé

02

12

Termômetro Infra

15

13

Negatoscópio

10

14
15

Autoclave 21 l
Autoclave 12 1

08
01

16

TENS p/ fisioterapia

17

USG p/fisioterapia

06
01

18

Cardioversor bifásico CMOS drake

01

19

Aspirador portátil aspira max

01

20

Cabo de laringo
Lâmina de l3ringo curva n9 02

01

21

22

Lâmina de laringo curva n9 03

01

23

Lâmina de laringo curva n2 04

01

Lâmina de laringo curva n-° 05

01

Lâmina de lringo reta n2 03

01

Aparelho de nebulizeção GTECH
Darvas

01

Balança peditrica welmy infântil
Aspirador 'rt&til aspira max
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01
01
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AutodaveLUFiSLO modelo-39205
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Seladora protect
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