
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

Secretaria da Educação 
 Avenida Paraguassu, bairro centro, n° 1881, 2° andar 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO OU AQUISIÇÃO 

ou CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MANUTENÇÃO DE ELEVADOR para 

atender às necessidades da ESCOLA INTEGRADA EM USO PELA EMEF MANOEL 

MEDEIROS conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA 

A aquisição do objeto/a prestação dos serviços atenderá as necessidades de 

manutenção do elevador, como uso do elevador pelos servidores e alunos com 

mobilidade reduzida torna-se imprescindível a manutenção preventiva e corretiva, 

bem como o fornecimento de peças e acessórios básicos originais. O serviço deverá ser 

executado por empresa que disponha de mão de obra especializada, com a utilização 

de peças originais e equipamentos específicos, visando à realização de um trabalho 

seguro, confiável e que atenda prontamente às necessidades oriundas do ritmo de 

trabalho a que os elevadores são submetidos. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

Especificações do equipamento: 

ORTOBRAS – PLATAFORMA – 225KG 15M/MIM 04 PARADAS SISTEMA HIDRÁULICO 

Os serviços a serem executados pela contratada no elevador atenderão as 

necessidades de manutenção preventiva mensal e corretiva sempre que necessário de 

acordo com as solicitações e consistem resumidamente em manter preventivamente e 

corretivamente a rotina de conservação do elevador. 
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4. DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA 

O prazo da contratação para execução dos serviços é de 12 meses, contados do 

recebimento do Empenho pela empresa vencedora. 

A contratada deverá obedecer às normas técnicas e legais de segurança do trabalho, 

bem como as exigidas pelo Ministério do Trabalho, com observância da NR-18 aprovada 

pela Portaria 3214, de 8/6/78 do Ministério do Trabalho (DOU – Suplemento de 6/7/78), 

ou outra que vier a substitui-la; 

A comprovação da procedência e originalidade do material a ser utilizado na 

manutenção dar-se-á por meio de nota fiscal ou fatura do fabricante; 

Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre que se fizer necessário, 

obedecendo o prazo de 4 (quatro) horas para atender aos chamados, tanto para os 

casos de funcionamento deficiente ou de paralisação dos elevadores e para os de maior 

complexidade em até 3(três) dias, contados a partir do chamado técnico. 

Em caso de pane no elevador, com passageiros presos na cabina ou acidentes, as 

solicitações do contratante deverão ser atendidas de forma imediata, em um tempo 

máximo de 2h, após comunicação à contratada 

DATA: 08/09/2022 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: MANOEL AUGUSTO DE 

MELO GALIMBERTI 

DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA: RAQUEL MARIA GOLDANI RAMOS 

 

 

 

 

 


