Troca de Peças só com a Empresa Conservadora Atual
Os elevadores são equipamentos eletromecânicos que durante uma simples operação de subir ou
descer um andar, requer o funcionamento de centenas de peças, tanto eletro-eletrônicas quanto
mecânicas.
Estas operações diárias provocam o desgaste natural dos componentes. Existem outros itens que são
substituídos preventivamente, a fim de evitar danos em outros componentes e paralisações.
A troca das peças, sejam elas em regime preventivo ou corretivo, deve ser efetuada pela atual empresa
prestadora de serviços. Além de a empresa saber a característica e dimensões corretas, existe a
garantia da boa instalação. Uma simples peça pode requerer o uso de ferramental apropriado e
dependendo do local que esteja instalada, requer cuidados e procedimentos de segurança que somente
a empresa atual prestadora pode lhe fornecer.

Nesta presente época, da fartura e facilidade de obter informações, chega-se facilmente aos
fornecedores onde acaba criando certa “tentação” de arriscar a comprar a peça e instalar e ou a
comprar a peça e entregá-la a que outros instalem.
Cuidado com este tipo de procedimento! Isso pode ser perigoso.

Quem pode lhe dar a garantia de que a peça é correta e que está sendo instalada dentro dos padrões de
segurança exigidos é a sua atual empresa conservadora.
Ressaltamos ainda que, a responsabilidade técnica pela conservação dos equipamentos junto aos
órgãos competentes, no caso de São Paulo, CREA e CONTRU5-PMSP, é da empresa conservadora que
mantém contrato com o prédio. Sendo assim, também dentro do aspecto legal, é terminantemente
proibido que terceiros intervenham no funcionamento dos elevadores, quer aplicando peças ou fazendo
reparos, sob pena de aplicação de multa e imputação de responsabilidade civil e criminal, na eventual
ocorrência de acidentes.

Somente agindo desta forma você poderá exigir os seus direitos para uma eventual falha ou dano.
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