
ROTEIRO DOS SERVIÇOS ASSOCIADOS MULTITEK
PARA CONTRATO DE FORNECIMENTO Beneciário Direto

Área de
Suprimentos

Usuário
Manutenção

Consignação de itens nas unidades conforme necessidade de rotatividade e/ou estratégico
Consignação de itens durante as paradas conforme necessidade (antecedencia de 60 dias)
Loja in Company
Acompanhamento técnico durante todo o período de paradas (antecedência de 60 dias)
Otimização e racionalização dos estoques
Identicaçnao e condições de armazenagem de todos os materiais
Racionalização e simplicação de codicações dos atuais cadastros
Aquisição e quanticação de possiveis itens em totais condições de uso
Procedimentos de identicações e rastreabilidade de todos os produtos fornecidos (ISO 9002)
Treinamentos realizados em fabricantes ou em vossas unidades (antecedência 30 dias) 
Atendimento de emergência através de plantões 24 horas, através do nosso telefone: (11) 6166-5355
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Multitek e fabricantes farão um diagnóstico dos rolamentos estocados pelo cliente com o objetivo de:

Dignóstico do Estoque Atual - Serviços Associados

Otimizar e Racionalizar o atual estoque
Identicar os produtos em perfeitas condições de uso
Identicar os produtos sem condições de uso
Identicar os produtos obsoletos
Identicar os produtos com prazo de garantia vencido
Identicar os produtos estocados em lugares impróprios e inadequados
Nova designação dos produtos (prexos e suxos) 
Identicar os produtos especiais (fabricação/sob desenho etc)
Estudar os “códigos de identicação” de materiais do cliente a m de eliminar duplicidade de códigos
para um mesmo material 

Quanticar e valorar o estoque
Aquisição do estoque
Prazo médio estimado para conclusão dos serviços associados: 180/210 dias úteis a partir da data de
assinatura do contrato

Segregar materiais em perfeitas conções de uso
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Ministrados para o aperfeiçoamento prático sobre a utilização, manuseio, montagem e desmontagem de rolamentos e produtos 
ans. Nesse treinamentos são abordados os seguintes tópicos:

Este treinamento tem a duração de um dia com a carga horária de seis horas, destina-se ao pessoal das área de Manutenção,
Projetos, Engenharia, Almoxarifado, Compras e outras áreas de interesse especíco.

Existem também os treinamentos realizados nas dependências de todos os fabricantes, onde além dos tópicos citados acima, é
realizada uma visita à fábrica, onde pode-se conhecer todo o processo produtivo de um rolamento. Estes treinamentos são realiza-
dos todos os meses, onde no início de cada ano informamos a programação com todas as datas disponíveis e reservadas aos 
Clientes da Multitek.

Treinamento

Montagem e desmontagem
Conceitos de folga e precisão
Designações de  códigos
Lubricação
Estocagem
Dúvidas especícas dos participantes
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Desenvolvimento de nossos produtos e/ou marcas, inclusive com realização de testes, visando sempre um ganho na relação 
custo X benefício e independência de Fornecedores e produtos exclusivos.

Desenvolvimento

Efetuado em conjunto com os Departamentos de Engenharia e Projetos, em novas aplicações ou modicações, com o intuito de
oferecer a melhor alternativa técnica viável e disponível.

Dimensionamento

Realizaremos o acompanhamento nas grandes “paradas” para a manutenção de máquinas e equipamentos objetivando analisar
criticamente as reais necessidades de substituição dos rolamentos.

Acompanhamento de Montagens


