A entrega do Elevador, Escada ou Esteira Rolante e a importância do contrato de manutenção
Mais do que cumprir normas técnicas e exigências legais, é função da Atlas Schindler e da Construtora
oferecer um ambiente seguro a todos na obra. Fique atento para as responsabilidades em cada etapa.
Obra
Montagem do
Equipamento pela
Atlas Schindler

Condomínio

Entrega Oﬁcial do Equipamento para a Construtora

Entrega do Equipamento
da Construtora para o
Condomínio (AGI)

Assinatura da Construtora no Termo de Conclusão e Recebimento do
Equipamento Atlas Schindler.

Importante!
ART

Emissão da ART
de Instalação

ART

Emissão da ART
de Manutenção

A Atlas Schindler somente emite
essa ART com o contrato de
manutenção assinado.

Deﬁnição de um novo engenheiro responsável da Atlas Schindler pela
manutenção do elevador, escada ou esteira rolante.
Antes do início da
montagem, a Atlas
Schindler emite uma
ART de Instalação, que
deﬁne um engenheiro
responsável para essa
etapa.

ART

Atualização da
ART de
Manutenção
Troca da razão social da
Construtora para o Condomínio
no Contrato de Manutenção.

Equipamentos que permanecerem desligados também deverão receber
serviços de manutenção para mantê-los limpos e lubriﬁcados,
preparados para entrar em funcionamento.

A Construtora deverá informar à
Atlas Schindler sobre esta
passagem para regularização das
informações em nossos sistemas.

Qualquer ocorrência com o equipamento entregue oﬁcialmente para a
Construtora, sem um contrato de manutenção, torna o engenheiro da
Construtora o responsável legal e criminal por eventuais ocorrências.

A partir da AGI, na ausência de um
contrato de manutenção, o Síndico se
torna o responsável legal e criminal por
eventuais ocorrências no equipamento.

Início da Vigência da Garantia Legal de 3 meses
AGI: Assembleia Geral de
Implantação do Condomínio.
ART: Anotação de
Responsabilidade Técnica.

ART

O CONFEA determina a
emissão de ART em
cada etapa do processo.

A garantia legal prevê a execução de serviços que
se façam necessários apenas em decorrência de
defeito de fabricação ou instalação.

Essa garantia não cobre a
prestação de serviços de
manutenção.

Assinando o contrato de manutenção
com a Atlas Schindler no período da garantia
legal, ela é estendida para 1 ano.

O elevador foi projetado para transportar passageiros. Respeite a capacidade de carga do equipamento.
Se utilizá-lo para transportar materiais da obra, é possível que a Construtora tenha custos extras para
execução de reparos e limpeza do equipamento para entrega ao Condomínio.
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CONFEA: Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia.

