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TERMO DE REFERÊNCIA 

Contrato de Manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica de elevadores das  
Fábricas de Cultura de Jardim São Luis, Vila Nova Cachoeirinha, Capão Redondo, Brasilândia e Jaçanã. 

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e 

Corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão-de-obra, no sistema de elevadores instalados 

Fábricas de Cultura de Jardim São Luis, Vila Nova Cachoeirinha, Capão Redondo, Brasilândia e Jaçanã. 

Os serviços a serem executados, compreendem: assistência técnica, manutenção preventiva e 

corretiva com fornecimento de mão-de-obra, peças, ferramental, material de reposição, material de 

consumo e quaisquer outros, necessários à operação, com qualidade e segurança do sistema do 

elevador. 

2. JUSTIFICATIVA

Os elevadores das Fábricas devem oferecer seu uso de forma segura para as pessoas frequentadoras 

destes equipamentos culturais. Por tal razão importante fazer a manutenção das peças e vistorias 

preventivas a fim de evitar problemas de uso e incidentes. Minimizar ao máximo os riscos à integridade 

física dos usuários dos elevadores, eliminando os acidentes. Realizar uma manutenção preventiva 

verificando sempre os pontos fundamentais do elevador, segundo um plano de manutenção 

preventivo, com objetivo de prevenir os defeitos do elevador, colocando a segurança dos passageiros 

como prioridade, minimizar ao máximo os riscos aos usuários oferecendo um serviço rápido em seus 

chamados emergenciais, peças para troca de boa qualidade e um transparência em quaisquer 

questões relacionadas aos elevadores. A Manutenção e conservação do elevador, confere a este maior 

durabilidade e, por conseguinte, confiabilidade por parte dos usuários. 
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3.  DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A contratação da Empresa será feita sob regime de empreitada por Preço Global, considerando 

mão-de-obra especializada, peças, ferramental, material de reposição, material de consumo e 

quaisquer outros materiais, devendo-se valer da análise prévia da visita ao local. 

3.2. A empresa poderá enviar sua proposta de prestação de serviço, com o detalhamento do número 

de Fábricas que tenha interesse e condições de prestar o serviço, apontando o valor proposto para 

cada delas. O proponente poderá enviar seu orçamento para atendimento de todas as Fábricas, ou 

somente uma das Fábricas, ou ainda, utilizando-se da classificação por Regiões: Zona Sul e Zona Norte, 

seguindo as especificações técnicas descritas neste termo. 

3.3. A CONTRATANTE não aceitará a posterior que a CONTRATADA venha considerar como serviços 

extraordinários aqueles resultantes do prescrito neste Termo de Referência. 

 

4  DA QUALIDADE TÉCNICA  

4.1. A empresa contratada deverá apresentar Certidão de Registro ou Inscrição no Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia–CREA comprovando que faz parte do corpo técnico da Pessoa 

jurídica, no mínimo um engenheiro mecânico. 

4.2. A empresa contratada deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica Operacional, emitida 

por pessoas de direito público ou privado registrado no CREA, que comprovem ter a proponente 

(pessoa jurídica), prestado serviços em elevadores compatíveis com o objeto deste termo, por um 

período mínimo de (um) ano. 

4.3. A empresa contratada deverá contar no ato da assinatura do contrato com uma equipe de suporte, 

comprovada através de documentos de Registro de Empregados, composta, dos seguintes 

profissionais e com as qualificações a seguir: 

 01 (um) Engenheiro Mecânico, com experiência mínima de 01 (um) ano, em manutenção de 

elevadores MÓDULO, com treinamento específico em operação e manutenção de elevadores 
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MÓDULO (equipamentos objetos desta licitação); realizado junto ao fabricante ou entidade 

por este credenciada, comprovado através de certificado; 

 01 (um) Técnico em Eletrônica, com grau de escolaridade nível médio completo, com registro 

no CREA, o qual tenha treinamento específico através de curso de manutenção / operação de 

Elevadores MÓDULO, ministrado pelo Fabricante ou entidades por este credenciada, 

treinamento comprovado através de certificado; 

4.4. A empresa contratada que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 

declaração de que cumpre os requisitos legais para essa qualificação. 

5.  DESCRIÇÃO GERAL E QUANTITATIVO DOS ELEVADORES NAS FÁBRICAS 

•Fábrica de Cultura Capão Redondo – 2 elevadores – Fabricante - ERGO 

•Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha – 1 elevador - Fabricante - ERGO 

•Fábrica de Cultura Jardim São Luís - 1 elevador - Fabricante - BASS 

•Fábrica de Cultura Jaçanã – 2 elevadores - Fabricante – ERGO 

●Fábrica de Cultura Brasilândia – 1 elevador -  Fabricante BASS 

Informações complementares seguem em Memorial Descritivo anexo, fornecido pelo fabricante – 

ANEXO I. 

6.  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

6.1. A empresa contratada deverá realizar assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos 

elevadores instalados nas Fábricas de Cultura que tenha vencido a proposta, bem como fornecimento 

de peças e componentes.  

7.  ROTEIRO DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA)  

7.1. Manutenção corretiva: Consiste em ações de emergências e complementares à manutenção 

preventiva, devendo ser realizada sempre que necessário, ou quando recomendada e/ou solicitada 

pela Contratante. Tratando-se de deficiências imprevisíveis, deverão ser realizados os consertos nos 

equipamentos, repondo-lhes as perfeitas condições de uso, de acordo com as especificações técnicas 

recomendadas pelo fabricante e Normas da ABNT, com peças originais e genuínas ou recomendadas 



                                                                               
 

PO I ESIS  

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP 

Tel/Fax: 11 3361 4976 │ www.poiesis.org.br 

 

pelo manual do Fabricante dos Equipamentos, com prazo mínimo de garantia do fornecedor das 

referidas peças e componentes. 

7.2. Manutenção Preventiva: Conjunto de ações desenvolvidas sobre os sistemas e os equipamentos, 

mediante programação, efetuadas dentro de uma periodicidade, com vistas a mantê-los em pleno 

funcionamento. Consistem na realização de revisão (mensal, semestral), limpeza, lubrificação e 

regulagem sistemática dos equipamentos observando as recomendações técnicas do fabricante e 

buscando evitar defeitos, detectar problemas em tempo hábil, especificar as causas e identificaras 

providências a serem adotadas para o seu perfeito desempenho. 

Antes de iniciar os serviços de manutenção é necessário colocar as placas de sinalização e adesivo de 

alerta, “Em Manutenção” em todos os acessos do equipamento em manutenção, obedecendo todas 

as normas de segurança requeridas. 

 

8.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Realizar manutenção preventiva periódica conforme abaixo: 

 Elevador: Efetuar a limpeza, regulagem ajuste e lubrificação do equipamento e o teste do 

instrumental elétrico e eletrônico, para segurança do uso normal das peças vitais, tais como: 

máquina de tração, coroa sem fim, polia de tração e desvio, freio, motor de tração, regulador 

de velocidade, chaves e fusíveis (exceto do quadro de força) na casa de máquinas, quadro de 

comando, fusíveis e conexões, relés e chaves, fita seletora, aparelho seletor, iluminador da 

cabina, botoeiras, sinalização de cabina, seguranças, corrediças da cabina e contrapeso, 

aparelho de segurança, chave de indução, placas ou emissores, receptores, cabina (placa, 

acrílicos e piso), guias e braquetes, contrapeso, limites de curso, correntes ou cabos de 

compensação, cabos de tração e de regulador, fechos hidráulicos e eletromecânicos, portas, 

carrinhos, botoeiras de pavimentos e sinalizações, nivelamentos, pavimentos, pára-choques, 

polia do regulador de velocidade, bomba hidráulica, bloco de válvula, vedações do sistema 

hidráulico, mangueiras e tubulações hidráulicas.  



                                                                               
 

PO I ESIS  

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP 

Tel/Fax: 11 3361 4976 │ www.poiesis.org.br 

 

8.2. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, observando rigorosamente o 

estabelecido neste Termo de Referência, nas cláusulas contratuais, nas normas técnicas ou 

recomendações do fabricante dos equipamentos, nas Normas Técnicas da ABNT, mantendo todas as 

condições de operação com qualidade e segurança os equipamentos objetos desta contratação. 

8.3. Fornecer todas as peças, componentes e materiais necessários para a execução dos serviços, 

proposto neste Termo de Referência. 

8.4. Executar todos os testes de segurança, necessários ou recomendados pelos fabricantes dos 

equipamentos ou exigidos na legislação. 

8.5. Comunicar eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando justificativas, as quais serão 

apreciadas, para análise e deliberação da CONTRATANTE, com vistas à aplicação de penalidades. 

8.6. Executar de forma contínua e dentro das recomendações específicas e com peças originais e 

genuínas, a manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica mecânica e operacional dos 

equipamentos, de modo a mantê-los em plena capacidade operativa e em condições de funcionar com 

segurança, através de pessoal próprio, treinado, especializado e capacitado, sem quaisquer ônus 

adicionais, encargos ou responsabilidades para a CONTRATANTE. Todos os itens necessários à 

realização dos serviços de manutenção deverão estar incluídos, mesmo que não registrados no 

Contrato ou Termo de Referência. 

8.7. Executar uma revisão geral, após a assinatura do contrato, no equipamento e emitir relatório 

circunstanciado de execução de serviços, contendo, no mínimo: descrição sumária da situação 

encontrada e dos serviços executados; número de série do equipamento revisado; data, hora de início 

e término dos serviços; discriminação dos serviços executados e peças substituídas se houver; 

assinatura do técnico responsável pela execução dos serviços. 

8.8. Comunicar por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de ocorrências que 

possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos. 

8.9. Assumir todos os gastos e despesas com a execução das obrigações decorrentes dos serviços, tais 

como: ferramentas, transportes, peças e demais implementos que se fizerem necessários ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos, bem como, os encargos fiscais, comerciais, resultantes de qualquer 
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inadimplemento com referências aos serviços, não transferindo à CONTRATANTE responsabilidade de 

seu pagamento. 

8.10. Não transferir a terceiro, por qualquer forma (subcontratar ou sub-empreitar), nem mesmo 

parcialmente, os serviços objeto deste Termo de Referência. 

8.11. Responsabilizar-se pela limpeza e conservação das áreas referentes à Casa de Máquinas do 

elevador. 

8.12. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, as peças 

e os componentes empregados nos equipamentos, em que se verificarem imperfeições, vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, podendo a 

CONTRATANTE estabelecer prazo compatível para a solução dos reparos a realizar. 

8.13. Serviços que impliquem em paralisação ou remoção do equipamento, ou que possam afetar as 

características estéticas e estruturais deste prédio, poderão ser executados somente após obter a 

prévia e formal anuência da CONTRATANTE. 

8.14. Executar os serviços de manutenção corretiva com continuidade, inclusive, aos sábados, 

domingos e feriados, quando necessário, sem ônus adicionais a CONTRATANTE. 

8.15. Elaborar, mensalmente, Relatório Técnico encaminhando-o à CONTRATANTE, identificando as 

principais falhas dos elevadores, a quantidade de vezes em que a falha ocorreu e o percentual 

representado em relação ao período acumulado. Apresentar serviços executados no mês de 

referência, as peças trocadas e informar as garantias. 

8.16. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

dos serviços, e do fornecimento de material, tais como: salários, seguros de acidentes, impostos, taxas, 

contribuições, indenizações, uniformes, vales-refeições e transporte e outras que porventura venham 

a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

8.17. Assumir todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos em legislação específica 

e vigente, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão vínculo 
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empregatício com a CONTRATANTE, além de responder, também, por possíveis demandas 

trabalhistas, civil ou penal, relacionadas com a execução dos serviços. 

8.18. Manter os seus empregados, quando em trabalho, devidamente habilitados, identificados por 

uniformes e crachás da empresa, substituindo, sempre que exigido pela CONTRATANTE, mediante 

justificativa da fiscalização, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina. 

8.19. Manter seus empregados sujeitos as normas de Segurança do Trabalho, além das normas 

disciplinares da CONTRATANTE. 

8.20. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da CONTRATANTE ou de 

terceiros, decorrentes da execução dos serviços contratados. 

8.21. A contratada deverá possuir oficina própria com todo ferramental necessário para o bom 

desempenho de suas funções no cumprimento do objeto deste Termo. 

8.22. Apresentar à CONTRATANTE, após assinatura do contrato em até 30 (trinta) dias, um plano de 

trabalho, contendo cronograma de manutenção. 

 

9.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. A CONTRATANTE deverá designar um representante denominado Fiscal, com competência legal 

para promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sobre os aspectos quantitativos e 

qualitativos, o qual atestará as medições e relatórios técnicos/administrativos enviados pela 

Contratada. 

9.2. Comunicar, imediatamente à Contratada, qualquer irregularidade apresentada no funcionamento 

dos elevadores, interrompendo seu uso, se assim for recomendado. 

9.3. Permitir o acesso dos empregados da empresa às dependências da CONTRATANTE, para os 

procedimentos de manutenção, assistência técnica e demais solicitações inerentes ao adequado 
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desempenho dos equipamentos e para o eficaz atendimento dos serviços requeridos, desde que 

devidamente uniformizados e identificados portando crachá da empresa. 

9.4. Efetuar o pagamento dos serviços nas condições e prazos estabelecidos no Contrato assinado com 

a empresa. 

9.5. Manter os acessos à casa de máquinas, ao poço e às demais dependências do elevador, livres e 

desimpedidos. 

9.6. Impedir o ingresso de terceiros à casa de máquinas, e a intervenção de estranhos nas instalações 

do elevador, que deverão ser mantidas sempre fechadas. 

9.7. Colocar em prática as recomendações técnicas feitas pela empresa, relacionadas com as condições 

de funcionamento, uso e segurança dos elevadores. 

 

10.  DO HORÁRIO E DA PERIODICIDADE NO ATENDIMENTO ÀS MANUTENÇÕES 

10.1. A manutenção dos elevadores (preventiva e corretiva) será realizada das 09h00 às 18h00 ou de 

acordo com o roteiro de manutenção, em período a ser acertado com o fiscal do contrato; ou após o 

expediente normal, inclusive sábados, domingos ou feriados, quando se fizer necessário. 

10.2. Os atendimentos considerados de emergência deverão ser executados a qualquer hora em que 

ocorram os chamados. 

10.3. A Contratada deverá executar a Manutenção Preventiva do Sistema de Elevadores mensalmente, 

ou conforme especificação do manual do fabricante dos respectivos equipamentos, peças e 

componentes. 

10.4. A Contratada deverá atender aos chamados para manutenção corretiva, em um prazo máximo 

de 03 (três) horas. 

10.5. A Contratada deverá apresentar uma solução para os possíveis problemas em um prazo não 

superior a 24 (vinte e quatro) horas. 
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11.  DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

11.1. O fornecimento de todas as peças, equipamentos, componentes eletrônicos (placas e peças) e 

materiais necessários à manutenção preventiva e corretiva, dentro das especificações originais e sem 

adaptações, estará a cargo da CONTRATADA, sem custo adicional para o CONTRATANTE; 

11.2. Excluem-se desta exigência apenas os danos decorrentes de atos de vandalismo e descarga 

elétrica atmosférica (raio); 

11.3. O fornecimento de todos os equipamentos, ferramentas, instrumentos e materiais necessários à 

execução dos serviços e à administração de seu pessoal, bem como materiais de limpeza, tais como 

estopa, lubrificantes, removedores e assemelhados, estarão a cargo da CONTRATADA. 

 

12.   EMISSÃO DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL -RIA 

12.1. A Contratada deverá atualizar anualmente o Relatório de Inspeção Anual (RIA) junto ao CONTRU 

e enviar à CONTRATANTE uma cópia do documento. 

12.2. A CONTRATANTE deverá disponibilizar para consulta dos usuários e funcionários do prédio a 

cópia do RIA, devendo, de preferência, afixá-lo em local visível. 

13. LOCAIS DE MANUTENÇÃO 

A manutenção dos elevadores deverá acontecer na(s) seguinte(s) Fábrica(s) de Cultura: 

•Fábrica de Cultura Capão Redondo – Rua Algard, 82, Jardim São Bento, São Paulo, SP. 

•Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha - Rua Franklin do Amaral, 1575, São Paulo, SP. 

•Fábrica de Cultura Jardim São Luís - Rua Antonio Ramos Rosa, 651, São Paulo, SP. 

•Fábrica de Cultura Jaçanã – Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138, Jova Rural, São Paulo, SP. 

●Fábrica de Cultura Brasilândia – Rua General Penha Brasil, 2508, Jd. Peri Novo, São Paulo, SP. 
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14. PAGAMENTO 

Os pagamentos dos serviços serão efetuados mensalmente, após a entrega do Relatório Técnico de 

Serviços. 

15. PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

15.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Esse 

prazo poderá ser prorrogado por igual ou fracionário período, a critério das partes, mediante 

celebração de termo de aditamento. 

15.2 As partes poderão se opor à prorrogação de trata, desde que o faça mediante documento escrito, 

em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do contrato, ou de cada uma das prorrogações do prazo 

de vigência. 

16. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

A CONTRATADA, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os seguintes documentos: 

 Inscrição no CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de 

sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade 

civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício; 

 Relação de empresas onde tenha fornecido o bem ou prestado o tipo de serviço, objeto da 

Tomada de Preços; 

 Declarações de, no mínimo, duas empresas, atestando a entrega de bem ou realização de 

serviços, ou Atestado de Capacidade Técnica emitidos por órgãos públicos ou privados; 

 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  

 Certidão de Regularidade de situação com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
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17.  DISPOSIÇÕES GERAIS  

17.1 Os proponentes procederão à prévia visita ao local onde será realizada a manutenção, verificando 

as condições do ambiente de trabalho, ponto de energia, horários de acesso, armazenagem de 

equipamentos e materiais, segurança e qualquer outro aspecto que possa merecer especial atenção 

para o melhor desenvolvimento dos serviços, em comum acordo com a CONTRATANTE. 

17.2 A visita deverá ser previamente agendada em cada uma das Fábricas, com o gerente ou supervisor 

administrativo do local. 

17.3 A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar o serviço em no máximo 10 (dez) dias úteis contados 

da assinatura do Contrato, devendo a data de início do serviço ser acordada com a CONTRATANTE. 

17.4  Os serviços deverão ser dirigidos por funcionários devidamente habilitados. 

17.5 Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Segurança e Medicina do Trabalho, 

contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho nº 

3214, de 08 de Junho de 1978. 

17.6 Serão de uso obrigatório os “Equipamentos de Proteção Individual –EPI”, obedecido ao disposto 

na Norma Regulamentadora NR-6. 

17.7 Deverá atingir o fim a que se destina com a eficácia e a qualidade requerida.  

 

São Paulo, 15 de abril de 2016. 

 

Renzo Dino Sergente Rossa 
Diretor de equipamento 

Fábricas de Cultura 
POIESIS – Organização Social de Cultura 
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Elevadores Ergo Ltda 

 

 

                                                                                               São Paulo, 06 de Março de 2013 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
EDIFÍCIO:  FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ            

              LOCAL: RUA RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA, Nº:141, JAÇANÃ – SÃO 
PAULO - SP  

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CONSTRUTORA: CONSTRUTORA SIMIONI E VIESTI LTDA. 
TIPO DE USO: RESTRITO À DEFICIENTES 
 
 
MARCA. .................................................................ERGO  
N° DE FABRICAÇÃO......................................S-712-SCM 
TIPO ........................................................................PASSAGEIRO 
CAPACIDADE .......................................................10 PESSOAS OU 1000 KG 
VELOCIDADE .......................................................45M/MIN 
PERCURSO ............................................................4,456 METROS  
COMANDO ............................................................AUTOMÁTICO  
POTENCIA DO MOTOR .....................................12 CV 
SINAIS ....................................................................EM CADA PAVIMENTO, AO LADO DA 

PORTA, UMA BOTOEIRA DE CHAMADA 
COM UM BOTÃO E COM LEITURA EM 
BRAILLE, NO BATENTE SUPERIOR UM 
DISPLAY COM INDICAÇÃO DE 
POSIÇÃO E SENTIDO TIPO ALFA 
NUMÉRICO E NA CABINE BOTOEIRA 
COM LEITURA EM BRAILLE, DISPLAY 
INDICADOR DE POSIÇÃO E SENTIDO 
ALFA NUMÉRICO, DISPOSITIVO 
AUDÍVEL 1 NOTA PARA SUBIDA E 2 
PARA DESCIDA, ANUNCIADOR VOCAL. 

PARADAS ..............................................................02 (DUAS) 
ENTRADAS ............................................................02 (DUAS) DO MESMO LADO 
DIMENSÕES DA CABINA ..................................1,30 x 1,40 = 1,82 M² 
CONSTRUÇÃO DA CABINA  .............................ESTRUTURA METÁLICA, PAINÉIS EM 

CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. 
PESO DO CARRO .................................................625 KG 
PESO DO CONTRA PESO ..................................1000 KG 
CABOS DE TRAÇÃO  ..........................................7 (SETE) CABOS COM DIÂMETRO DE 

9,54 MM, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 
CADA CABO 4050 KG,FIO MAIS GROSSO 
DO CABO 0,82, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
DOS FIOS 180 KG/MM, SUSPENÇÃO 1:1 



 
Elevadores Ergo Ltda 

 

 

CABO REGULADOR ...........................................01 CABO DE DIÂMETRO 6,35MM 
APARELHO DE SEGURANÇA ..........................CUNHAS DE AÇO, AÇÃO 

INSTANTÂNEA, ACIONAMENTO POR 
REGULADOR DE VELOCIDADE DE 
FRICÇÃO 

GUIAS DO CARRO ..............................................INSTALADAS LATERALMENTE,   
                                                                                   PERFILADO, FORMATO “T”, T 161  
                                                                                   SUPERFICIE LISA TIPO 89X62X16 MM 
GUIAS DO CONTRAPESO .................................INSTALADAS LATERALMENTE EM  

CHAPA DOBRADA FORMATO “T”, 
SUPERFICIE DO TIPO 70X60X16 MM 

MÁQUINA ..............................................................COM ENGRENAGEM, INSTALADA EM 
CIMA DO PASSADIÇO DO POÇO. 

POLIA DE TRAÇÃO ............................................DIÂMETRO DE 400MM 
PORTA DA CABINA ............................................ABERTURA LATERAL, EM CHAPA DE 

AÇO INOXIDÁVEL, COM 35 MM DE 
ESPESSURA EQUIPADA COM CONTATO 
ELÉTRICO DE ACIONAMENTO 
AUTOMÁTICO PARA OPERADOR 
ELÉTRICO 

PORTA DOS PAVIMENTOS ...............................ABERTURA LATERAL EM CHAPA DE 
AÇO INOXIDÁVEL COM 35MM DE 
ESPESSURA EQUIPADA COM FECHO 
ELETRO MECÂNICO. ACIONAMENTO 
AUTOMÁTICO EM CONJUNTO COM A 
PORTA DA CABINA 

PARA CHOQUES DO CARRO ...........................MOLA 
PARA CHOQUES DO CONTRA PESO .............MOLA 
TIPO DE AMARRAÇÃO DO CARRO ...............TIRANTE COM COPOS ESPECIAIS 
FATOR DE SEGURANÇA  ..................................12,79 
FECHAMENTO DA CAIXA ................................ALVENARIA, REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
EXTINTOR DE INCÊNDIO.................................TIPO CO2 

FREIO .....................................................................MOTOFREIO COM DISCO DE AÇÃO 
ELETROMAGNÉTICA  

 

 

 

 

 

_________________________________________                                                                                                                                    
MATHEUS PINCA MORO 

          CREA: 5063178115  
          Responsável Técnico      
  
 NOTA 

O elevador em questão atende a lei municipal 11.859/95 e as normas NBR 313/08 
e NBR / NM 207/99. 
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São Paulo, 06 de Março de 2013 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
EDIFÍCIO:  FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ            

              LOCAL: RUA RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA, Nº:141, JAÇANÃ – SÃO 
PAULO - SP  

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CONSTRUTORA: CONSTRUTORA SIMIONI E VIESTI LTDA. 
TIPO DE USO: RESTRITO À DEFICIENTES 
 
 
MARCA. .................................................................ERGO 
FABRICAÇÃO N°................................................. S-702 
TIPO ........................................................................PASSAGEIRO 
CAPACIDADE .......................................................08 PESSOAS OU 600 KG 
VELOCIDADE .......................................................60M/MIN 
PERCURSO ............................................................12,00 METROS 
COMANDO ............................................................AUTOMÁTICO  
POTENCIA DO MOTOR .....................................10 CV 
SINAIS ....................................................................EM CADA PAVIMENTO, AO LADO DA 

PORTA, UMA BOTOEIRA DE CHAMADA 
COM UM BOTÃO E COM LEITURA EM 
BRAILLE, NO BATENTE SUPERIOR UM 
DISPLAY COM INDICAÇÃO DE 
POSIÇÃO E SENTIDO TIPO ALFA 
NUMÉRICO E NA CABINE BOTOEIRA 
COM LEITURA EM BRAILLE, DISPLAY 
INDICADOR DE POSIÇÃO E SENTIDO 
ALFA NUMÉRICO, DISPOSITIVO 
AUDÍVEL 1 NOTA PARA SUBIDA E 2 
PARA DESCIDA, ANUNCIADOR VOCAL. 

PARADAS ..............................................................04 (QUATRO) 
ENTRADAS ............................................................04 (QUATRO) DO MESMO LADO 
DIMENSÕES DA CABINA ..................................1,10 x 1,40 = 1,54 M² 
CONSTRUÇÃO DA CABINA  .............................ESTRUTURA METÁLICA, PAINÉIS EM 

CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. 
PESO DO CARRO .................................................500 KG 
PESO DO CONTRA PESO ..................................800 KG 
CABOS DE TRAÇÃO  ..........................................6 (SEIS) CABOS COM DIAMETRO DE 9,54 

MM, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE CADA 
CABO 4050 KG,FIO MAIS GROSSO DO 
CABO 0,82, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
DOS FIOS 180 KG/MM, SUSPENÇÃO 1:1 



 
ELEVADORES ERGO LTDA 
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ELEVADORES ERGO LTDA. R Bernardo Wrona, 267 – Cep 02710-060 – São Paulo – SP – Fone: 3857-2860 – Fax: 3856-9042 
 
 

CABO REGULADOR ...........................................01 CABO DE DIÂMETRO 6,35MM 
APARELHO DE SEGURANÇA ..........................CUNHAS DE AÇO, AÇÃO 

INSTANTÂNEA, ACIONAMENTO POR 
REGULADOR DE VELOCIDADE DE 
FRICÇÃO 

GUIAS DO CARRO ..............................................INSTALADAS LATERALMENTE, 
PERFILADO, FORMATO “T”, T 161 
SUPERFICIE LISA DO TIPO 89X62X16 
MM 

GUIAS DO CONTRAPESO .................................INSTALADAS LATERALMENTE EM  
CHAPA DOBRADA FORMATO “T”, 
SUPERFICIE DO TIPO 70X60X16 MM 

MÁQUINA ..............................................................COM ENGRENAGEM, INSTALADA EM 
CIMA DO PASSADIÇO DO POÇO 

POLIA DE TRAÇÃO ............................................DIÂMETRO DE 400MM 
PORTA DA CABINA ............................................ABERTURA LATERAL, EM CHAPA DE 

AÇO INOXIDÁVEL, COM 35 MM DE 
ESPESSURA EQUIPADA COM CONTATO 
ELÉTRICO DE ACIONAMENTO 
AUTOMÁTICO PARA OPERADOR 
ELÉTRICO 

PORTA DOS PAVIMENTOS ...............................ABERTURA LATERAL EM CHAPA DE 
AÇO INOXIDÁVEL COM 35MM DE 
ESPESSURA EQUIPADA COM FECHO 
ELETRO MECÂNICO. ACIONAMENTO 
AUTOMÁTICO EM CONJUNTO COM A 
PORTA DA CABINA 

PARA CHOQUES DO CARRO ...........................MOLA 
PARA CHOQUES DO CONTRA PESO .............MOLA 
TIPO DE AMARRAÇÃO DO CARRO ...............TIRANTE COM COPOS ESPECIAIS 
FATOR DE SEGURANÇA  ..................................12,79 
FECHAMENTO DA CAIXA ................................ALVENARIA, REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
FREIO .....................................................................MOTOFREIO COM DISCO DE AÇÃO 

ELETROMAGNÉTICA  
 

 

 

__________________________________   

MATHEUS PINCA MORO 
    CREA: 5063178115  
   Responsável Técnico                  
 
 

NOTA 
O elevador em questão atende a lei municipal(SP) 11.859/95 e as normas 

NBR NM 313 e NBR / NM 207/99 
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