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ANEXO II 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Trata o presente memorial da descrição das características, mínimas e necessárias às prestações de 

serviços para Conservação e Assistência Técnica de 04 (quatro) elevadores instalados no Theatro Pedro 

II com fornecimento de mão de obra especializada e peças originais que assegurem os termos de garantia 

dos equipamentos abaixo relacionados:   

- 02 (dois) elevadores de público hidráulicos, da marca Thyssenkrupp com capacidade para 16 (dezesseis) 

pessoas (1.120 kg); 

- 01 (hum) elevador montacarga, da marca Thyssenkrupp; 

- 01 (hum) elevador para deficiente físico com capacidade para 150 (cento e cinqüenta) quilos; 

 

A proponente deverá prestar assistência técnica, nos termos deste memorial descritivo, mensalmente nos 

elevadores no horário normal de trabalho e para os casos de emergências, manter um serviço de assistência 

técnica 24 (vinte e quatro) horas. 

  

Responsabilidade da Proponente:  

 

• Proceder por intermédio de mecânico especializado, ao exame dos aparelhamentos elétricos, 

regulagem e ajuste dos quadros de comando, seletores, limite de freios, mecanismo de portas, 

indicadores de posição, corrediças do carro e do contrapeso, relês, escovas, chave, contactos e 

outras partes acessórias afim de proporcionar aos elevadores um funcionamento eficiente. 

 

• Limpeza, regulagem, ajuste e lubrificação do equipamento e teste do instrumental elétrico e 

eletrônico, para segurança do uso normal das peças vitais, como: unidade hidráulica, motor 

elétrico, bomba helicoidal, reservatório de óleo, filtros, tubulação flexível, solenoides, pistão 

hidráulico, bloco de válvulas, nível de óleo, manômetro, chaves e fusíveis na casa de maquinas, 

quadro de comando, fusíveis e conexões, relês e chaves, casa de maquinas, iluminação da cabina, 

botoeiras e sinalização da cabina, operador de portas, portas de cabina e réguas de segurança, teto 

da cabina, corrediças da cabina, chaves de indução, aparelhos de segurança, placas ou emissores, 

receptores, cabina (placas, acrílicos e piso), guias e baquetes, limites de curso, caixa de corrida, 

fechos hidráulicos e eletromecânicos, portas, carrinhos, botoeiras de pavimento e sinalizações,  

nivelamentos, pavimentos, aparachoques e poço. 

 

• Substituição ou conserto de componentes da unidade hidráulica: mangueiras, óleo, cabo de 

manobra, bomba hidráulica, eletrovalvulas, fechos hidráulicos e eletromecânicos, motores 

elétricos e seus componentes, cabinas e seus componentes, porta de pavimento e seus 

componentes, instalação elétrica de cabina e do poço e de demais peças indispensáveis ao uso 

normal do (s) elevador (es), correndo as despesas respectivas, bem como mão de obra 

especializada a cargo da Proponente. 

 

• Pronto atendimento aos chamados da Contratante, observando o horário estabelecido pela 

Proponente para o funcionamento dos plantões. O atendimento de chamadas no período das 22h 

às 7h só será feito se houver passageiros presos na cabina ou em caso de acidentes. Na hipótese 
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que a normalização do funcionamento venha requerer dispêndio de mão de obra em maior 

quantidade que a razoável para um Serviço de Emergência, ou que venha ser necessária a utilização 

de materiais não existentes normalmente no estoque de emergência, tal normalização só ocorrerá 

no dia seguinte durante o horário normal da Proponente. 

 

• As peças que forem substituídas serão de propriedade da Proponente e, serão sucateadas para 

evitar-se que sejam indevidamente aplicadas em outros elevadores, colocando em risco a 

segurança de pessoas e de seu próprio patrimônio.  

 

 

Caberá a Proponente proceder vistoria técnica nos equipamentos afim de se conhecer a situação 

dos mesmos e, a sua proposta deverá contemplar todos os custos inerentes ao restabelecimento das 

condições de uso de todos os elevadores prevendo-se, inclusive, a eventual necessidade de troca 

imediata de alguns componentes que porventura julgue necessária.  

 

Fundação D. Pedro II 
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