FOCAL
ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA

A Focal Engenharia e Manutenção Ltda. foi criada em 1997 a partir de
ex-funcionários da GE Celma, buscando oferecer aos nossos clientes toda
experiência adquirida por mais de 25 anos.
Estamos no mercado a mais de 14 anos, atuando em serviços de
Gestão Total de Manutenção, através do gerenciamento global das operações,
equipes residentes de funcionários e sistemas de PCM (Planejamento e Controle de
Manutenção), possibilitando o acompanhamento em tempo real da efetividade de
nossos serviços.
Atuamos com uma equipe de Engenheiros, técnicos e especialistas
com formação nas áreas civil, elétrica, eletrônica e mecânica, com larga experiência
em serviços de manutenção industrial, utilizando técnicas e procedimentos
preventivos, corretivos e preditivos.
A Focal Engenharia possui Sistema de Gestão da Qualidade com
certificação ABNT NBR ISO 9001:2008, com a seguinte Política da Qualidade:
"Prestar serviços de engenharia compreendendo as atividades de projeto,
montagem, instalação e manutenção industrial através do atendimento as
necessidades de seus clientes, com preços competitivos, mão de obra qualificada,
qualidade em suas práticas, respeitando os requisitos legais aplicáveis, assumindo
o compromisso com a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, de
forma a buscar e se possível exceder as expectativas de seus clientes."
Nosso objetivo é melhorar continuamente a qualidade de nossos
serviços e, ao mesmo tempo manter um alto nível de segurança, saúde e proteção
do meio ambiente em conformidade com as normas.

NOSSA MISSÃO
"Fornecer serviços que atendam e até excedam as necessidades de
nossos clientes, buscando o nível de agilidade às suas demandas"

 Desenvolvemos programas de gestão da manutenção personalizados
às
necessidades de sua empresa.
 Temos uma equipe especializada
de profissionais para atendimentos
emergenciais e apoio logístico aos nossos funcionários residentes.
 Conforme exigência da NR-11 - (Transporte, Movimentação, Armazenagem e
Manuseio de Material), atuamos nos serviços de consultoria, instalações,
manutenções preventivas e corretivas em pontes rolantes, talhas, guindaste
giratório de coluna e monovias. Executamos testes de carga e ensaios em
conformidade com as normas vigentes, com elaboração de laudos e certificados.
Realizamos treinamentos para funcionários em manuseio e cuidados na operação
em sistemas de içamento.

SERVIÇOS
. Manutenções Industriais
. Instalações Industriais
. Projetos Industriais
. Sistemas de Içamento

. Conservação Predial
. Refrigeração
. Instrumentação Elétrica
. Automação

PRINCIPAIS CLIENTES
PETROBRAS

TURBOMECA

MARINHA DO BRASIL

TRANSPETRO

FOCALENG (AVIO)

FORÇA AÉREA BRASILEIRA

LIQUIGÁS

GE CELMA

TURBOMECA

WHITE MARTINS

GE CELMA FILIAL (RIO)

GE OIL & GAS

PRAXAIR

GE ENERGY

LEMGRUBER

End.: Rua Waldemar Ferreira da Silva, Caxambú, 298 Petrópolis - RJ
Tels.: (24) 2237 - 0259 / 2245 - 4454
E-mail: focal@focaleng.com.br
Site: www.focaleng.com.br
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