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1. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

Esta Especificação Técnica cobre as condições e requisitos mínimos para proposta, projeto 
de fabricação, fabricação e instalação de difusor acústico móvel padrão Waagner Biro. 

O sistema de motorização e controle do difusor móvel acústico serão Waagner Biro. 

Os desenhos que acompanham esta Especificação Técnica mostram o sistema de 
motorização do difusor móvel e o próprio difusor móvel, e constituem os critérios de 
projeto. 

Este documento deve ser utilizado em conjunto com a Especificação Técnica Obrigações e 
Encargos para Fornecimento de Acústica deste projeto. 

2. LOCALIZAÇÃO 

O difusor acústico móvel estará localizado na Sala de Concertos, sobre o palco e trecho da 
plateia. Ver desenhos de arquitetura. 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

O sistema de motorização deverá ter o projeto de fabricação, fabricação e supervisão de 
montagem por empresa com no mínimo 5 (anos) anos de experiência no fornecimento 
deste tipo de sistema, com no mínimo três instalações similares em salas de concertos. 
Adicionar cartas de referência para comprovação. 

4. 	AMOSTRAS E TESTES 

4.1 Amostras 

As seguintes amostras são requeridas antes da liberação de fabricação das peças: 

• Cabo de aço. 

• Polia de cabeça e polia múltipla. 

• Esticadores. 
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4.2 	Testes 

Deverão ser fornecidos relatórios de ensaios conduzidos em laboratório independente e 
acreditado pelo INMETRO ou similar em seus países de origem para produtos importados: 

• De resistência para os cabos de aço e esticadores conforme requerido nas normas 
descritas nesta Especificação. 

• Testes aplicáveis às polias de acordo com as normas descritas nesta Especificação. 

• Certificações aplicáveis aos motores, redutores e módulo de controle conforme a 
normas descritas nesta Especificação, inclusive do nível de ruído para o 
motor/redutor. 

5. 	ESPECIFICAÇÃO 

5.1 Geral 

O difusor móvel motorizado será constituído por dois subsistemas ou partes principais: a 
motorização e controle, e o difusor propriamente dito, conforme descrito nesta 
especificação. 

5.2 Normas 

As seguintes normas são aplicáveis no projeto e fabricação do difusor acústico móvel: 

• ABNT NBR 15316-2: Chapas de fibras de média densidade, Parte 2: requisitos. 

• ABNT NBR 15316-3: Chapas de fibras de média densidade, Parte 3: Métodos de 
ensaio. 

• UNE-EN 622-1:2004: Fibreboards. Specifications. Parti: General Requirements. 

• EN 61508 "Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic 
Safety-Related Systems". Equipamentos na classe SI L-3.  

• EN 13849 - "Safety-Related Parts of Control Systems". 

• EN 60204- "Safety of machinery. Electrical equipment of machines. General 
requirements" 

• EN 61131-1 - "Programmable controllers — Part 1: General Information (IEC 61131-
1:2003)." 
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• EN 61131-2 - "Programmable controllers — Part 2: Equipment requirements and 
tests (IEC 658/582/CDV: 2006)." 

• DIN - 56950 - Entertainment Technology - Machinery Installations Safety 
Requirements and Tests - nas partes aplicáveis às varas motorizadas. 

• EN-12385 - Steel wire ropes.Safey. General Requirements 

• BS- 7905-1 - Lifting equipment for performance, broadcast and similar applications. 
• BS-2853 - Specification for the testing of steel overhead runway beams for hoist 

blocks 

• BS-6570, substituída por: BS-4309 Cranes. Wire rapes. Care and maintenance, 
inspection and discard. 

• BS-1290, substituída por BS13414 Steel wire rope slings. Safety. Slings for general 
lifting service. 

5.3 	Motorização e Controle 

5.3.1 Motor! Redutor 

O difusor móvel é constituído por 6 linhas de painéis de madeira nndf com 54 mm de 
espessura e estrutura metálica com peso estimado em 7400 kgf/linha de painel. 

A posição do difusor poderá ser elevada ou abaixada a partir de um sistema de 
motor/redutor/polias e cabos de aço, formando um conjunto de alto desempenho e 
elevado nível de segurança. 

As principais partes do sistema de motorização estão abaixo: 

• Sistema motorizado completo com motor e redutor, com tambor, operação super 
silenciosa, 55 dB(A) @ 1,0 m, potência 22 kW, capacidade de carga de 7400 kgf, 
velocidade de operação 0,2 m/s, sistema observando padrões da BS-7905-1, DIN 
56950 e EN 61508-SIL 3, freios duplos integrados no motor, reação em 0,1 s após 
entrada de dado (input). Fabricação Waagner Biro. 6 unidades. 

5.3.2 Sistema de Controle 

O sistema do difusor móvel será comandado por uma mesa central de controle, de alta 
precisão, com servidores redundantes e que será também utilizada para ajustar e 
movimentar as bandeiras acústicas e acionar os elevadores do palco. 
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• Mesa de controle com dois painéis LCD de 19", 4 joysticks, com botão de 
segurança "homem morto". Os sinais do joystick devem ser processados por dois 
processadores independentes por servidores redundantes, e conter 2 portas USB. 
Switch e botão de emergência. A mesa deverá comandar também os elevadores de 
palco e as bandeiras acústicas motorizadas. Esta mesa é um sistema com 
redundância dupla para pleno atendimento dos padrões EN 61508, nível SIL-3. O 
sistema deverá permitir acesso para controle de manutenção e operação remota 
do fabricante dos motores via internet. Operação em nível de segurança acessível 
por cartão magnético. Sistema CAT da Waagner Biro. 

5.3.3 Sistema de Polias e Cabos 

O difusor móvel e pendurado por cabos de aço e que por sua vez são acionados pelos 
motores via um conjunto de polias. As polias deverão ser em ferro fundido conforme 
padrão ASTM Classe 30 ou conforme projeto da Contratada, não sendo aceitas polias de 
não metálicas como nylon e similares. Todas as terminações de cabo com nicopress ou 
presilhas aprovadas pela norma BS-79501 e DIN-56950. 

• Sistema de polias de cabeça e que deve observar a norma BS - 7905-1. As polias de 
cabeça serão fixadas em estrutura metálica especialmente projetada para esta 
finalidade de acordo com as partes aplicáveis da norma BS 2853. 

• Sistema de polias de desvio e que deve observar a norma BS - 7905-1. As polias de 
cabeça serão fixadas em estrutura metálica especialmente projetada para esta 
finalidade de acordo com as partes aplicáveis da norma BS 2853. 

• Cabo de aço galvanizado com 7 mm atendendo as normas British Standard BS-
6570 e BS-1290, ou equivalente ABNT, ASTM, a que for mais restritiva, para uso de 
suspensão de carga sobre pessoa. Linhas de 270 m para movimentação de módulo. 
O sistema deverá ser dimensionado para 10 x a carga nominal. 

5.3.4 Difusor 

Difusor móvel constituído por peças de madeira maciça e estrutura metálica. O difusor é 
motorizado por sistema de motor/redutor e polias instalados no pavimento técnico. Os 
motores e sistemas mecânicos estão descritos no item acima. 

O escopo inclui no difusor completo, com as madeiras, grid metálico de manutenção, 
estrutura metálica, fixado nos cabos de aço de suspensão designados acima, acabado, 
livre de defeitos de fabricação ou montagem. 
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• A parte de madeira será constituída por 54 mm de chapa de mdf, em lâminas de 6 
mm (5,5 mm +/- 0,2 mm) e 830 kg/m3 de densidade (+/- 30 kg) e umidade 7,0 % 
(+/- 1,5%), atendendo ao padrão E-1 para emissão de formaldeído. 

• As chapas deverão ter a conformação da geometria do forro conforme desenho, 
estruturado em sistema de perfis e montantes metálicos, e um piso em grid 
metálico tipo SeInnec ou similar e que permita acesso para manutenção ou 
movimentação de pessoas. Acabamento em laminado de madeira natural freijó 
Prever sobrecarga de 100 kgf/m2 neste grid. O chassi metálico devera ser 
dimensionado para fixar os módulos de madeira em aproximadamente 1,2 m x 2,0 
m. 

5.3.5 Acabamento do Difusor 

Não serão aceitas juntas visíveis nas madeiras, bolhas e outras imperfeições que possam 
descaracterizar o acabamento. Para tanto é recomendado pré-montar e pré-acabar os 
painéis na fábrica, e que os mesmos sejam mantidos protegidos durante todo o tempo de 
instalação. 

As bordas deverão ser todas acabadas como as faces visíveis e não serão aceitas pinturas. 

A face superior das madeiras do difusor deverá ser pintada de preto fosco. 

Todas as estruturas metálicas pintadas em preto fosco, observando as normas de pintura 
em estrutura metálica. 

Todos os furos para passagem de cabos e/ou outros sistemas deverão ser pintados de 
preto fosco. 

6. 	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 	Obrigações na Proposta 

Na proposta deverão constar no mínimo: 

• Desenho geral e perfil dimensional do conjunto motor! redutor. 

• Teste de nível de ruído produzido com o conjunto / motor redutor operando em 
condições similares à da instalação em questão. 

• Programa de qualidade assegurada para: o projeto de fabricação, produção e 
instalação do sistema do difusor acústico móvel. 
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• Referências de instalações anteriores de motorização para difusores móveis em salas 
de orquestra observando os padrões EN-61508 SIL-3. 

• ART do Engenheiro Mecânico que liderará o projeto e a instalação com experiência 
comprovada em mais de 10 (dez) anos na instalação de sistemas motorizados em 
teatros e salas de concerto. 

	

6.2 	Obrigação da Contratada 

Cabe a Contratada para a fabricação, fornecimento e instalação do difusor acústico móvel 
motorizado os seguintes itens: 

• Cumprir o escopo descrito nesta Especificação. 

• Submeter todos os ensaios solicitados nesta Especificação Técnica. A fabricação e 
fornecimento final serão autorizados após a análise dos testes pela Acústica & Sônica. 
Os testes requeridos nesta especificação fazem parte integrante e obrigatória do 
escopo de fornecimento. 

• Desenvolver o projeto de fabricação do sistema do difusor motorizado incluindo as 
partes de motorização, a interligação da motorização com os controles, o projeto 
conceituai da estrutura metálica de fixação das mesmas e que será providenciado pela 
obra; o projeto de fabricação da estrutura do difusor e fixação das madeiras nas 
estruturas do difusor. O projeto de fabricação do difusor móvel deverá também levar 
em consideração, e resolver, todos os conflitos com a instalação das varas motorizadas 
de iluminação cênica. 

• Acompanhamento da instalação do difusor móvel pelo engenheiro responsável de 
projeto. 

	

7. 	EXCLUSÕES 

Não fazem para do fornecimento da Contratada: 

• A instalação elétrica do forro móvel. 

• A furação no piso técnico para passagem dos cabos de suspensão. 

• Acabamentos na estrutura para a fixação de qualquer parte da motorização. 

• A estrutura metálica para fixação das polias. 
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Cabe a Contratada fornecer todas as informações técnicas necessárias relativas às 
particularidades de seu escopo e que precisam ser atendidas em projetos e instalações de 
terceiros como, por exemplo, estrutura e elétrica. 

	

8. 	INSPEÇÃO E AJUSTES 

8.1 Inspeção 

A Contratada deverá acompanhar permanentemente a instalação do difusor acústico 
móvel para assegurar conformidade com os padrões estabelecidos neste documento. 

	

8.2 	Inspeção Final 

A A&S inspecionará a instalação e realizará medições, verificações e checagens, inclusive 
no recebimento do material no canteiro. Constatando-se divergências entre os 
procedimentos e padrões recomendados nesta Especificação e a instalação em campo, as 
mesmas deverão ser imediatamente reparadas. 

Todos os reparos devidos a divergências constatadas entre a instalação em campo e o 
conteúdo desta Especificação (assim como normas e práticas aplicáveis) deverão ser 
providenciados sem ônus para a Contratante, sem prejuízo para o cronograma da obra, e 
sempre com materiais novos, isentos de defeitos de fabricação, transporte e embalagem. 
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1. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

Esta Especificação Técnica cobre as condições e requisitos mínimos para proposta, projeto 
de fabricação, fabricação e instalação de bandeiras acústicas motorizadas com sistema 
padrão PDO / Acoustac. 

As bandeiras acústicas serão de fabricação Pook Diehmont Ohl / Acoustac Corp, modelo 
Acoustca W11, ou similar de igual desempenho acústico, mesmo aspecto e demais 
caracterísitcas, e com comprovação de instalações anteriores e bem sucedidas em sala de 
concertos. 

Os desenhos que acompanham esta Especificação Técnica mostram as bandeiras 
motorizadas e constituem os critérios de projeto. 

Este documento deve ser utilizado em conjunto com a Especificação Técnica Obrigações e 
Encargos para Fornecimento de Acústica deste projeto. 

2. LOCALIZAÇÃO 

As bandeiras acústicas motorizadas estarão localizadas na Sala de Concertos, nas paredes 
laterais (frente, fundo e lados). Ver desenhos de arquitetura. 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

O sistema de bandeiras acústicas motorizadas deverá ter o projeto de fabricação, 
fabricação e supervisão de montagem por empresa com no mínimo 5 (cinco) anos de 
experiência no fornecimento deste tipo de sistema, com no mínimo 4 (três) instalações 
similares em salas de concertos. Adicionar cartas de referência para comprovação. 

4. AMOSTRAS E TESTES 

4.1 Amostras 

As seguintes amostras são requeridas antes da liberação de fabricação das peças: 

• Uma caixa com bandeira motorizada completa. 

4.2 Testes 

Deverão ser fornecidos relatórios de ensaios conduzidos em laboratório independente e 
acreditado pelo INMETRO ou similar em seus países de origem para produtos importados: 
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• Teste de absorção sonora para comprovação de desempenho descrito nesta 
Especificação. 

	

5. 	ESPECIFICAÇÃO 

	

5.1 	Geral 

A bandeira acústica motorizada é um sistema especial com tecido acústico e motor que 
pode ser acionado em diferentes alturas para variar as qualidades acústicas da Sala de 
Concerto. 

Ela é constituída por duas laminas de tecido acústico especial, constituídas por segmentos 
horizontais e que são seguros entre si por meio de barras internas. Estas barras tem a 
mesma espessura ao longo da altura e da largura da bandeira acústica, e são recolhidas 
pelo sistema motor/tambor e fitas de aço inoxidável. 

Os segmentos poderão ser removidos individualmente para limpeza e manutenção. 

	

5.2 	Específicos 

As bandeiras acústicas terão altura total máxima 4,5 m, com tecido acústico formando 
câmaras de 75 mm de largura e 279 mm de altura. O segmento do tecido deverá ter 
lagura de 2,5 m. 

O tecido será lã acústica P.D.O. com 500 g em cor preto. Comprovação de absorção 
acústica conforme tabela abaixo 

A bandeira acústica será movimentada por um motor elétrico com 1/2  h.p e 208 V. ac de 
alimentação (ponto de 2.0 A). 

Os coeficientes de absorção acústica das bandeiras acústicas, quando testadas para um 
conjunto como especificado, deverão ter os seguintes coeficientes de absorção acústica 
confirmados por teste laboratorial de acordo com a norma ASTM C-423"Standard Test 
Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation 
Room Method" 

Coeficientes de Absorção Acústica das Bandeiras 
100 125 160 200 250 315 400 500 630 	800 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15 k 4k 5k 
.49 .77 .65 .95 .95 .95 .96 .94 .95 	.96 .95 .98 .95 .90 .88 .89 .91 .90 

O tambor de movimentação deverá ser posicionado na largura da bandeira e suportar 
fitas de aço inoxidável que tem projeto com fator de 8:1. A fita é ligada à barra de base da 
cortina. 
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O invólucro do sistema de recolhimento será construído em alumínio, carcaça padrão 
industrial, com o topo removível para facilidade de manutenção. O invólucro deverá ser 
fornecido em cor preto fosco. 

O motor terá 1/2  hp para 220 / 240 V, 3 fases, e velocidade fixa de 0,5 m/seg. Padrão 100% 
"duty cycle" permitindo operação ininterrupta durante o período de 4 horas ou mais. 

O posicionamento das bandeiras acústicas que poderão operar em grupos ou em 
totalidade, e em 4 posições préselecionadas, deverá ser comandado pela mesa de 
controle do difusor móvel motorizado. Consultar a Especificação Técnica: Difusor Acústico 
Móvel Motorizado deste projeto. O projeto de interligação dos controles Acoustac Motor 
Starter com a mesa de controle CAT WB deverá ser feito pelo fabricante das bandeiras 
motorizadas em colaboração com o fornecedor da mesa de controle. 

6. 	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 	Obrigações na Proposta 

Na proposta deverão constar no mínimo: 

• Desenho geral e perfil dimensional do conjunto da bandeira motorizada mostrando as 
suas principais dimensões, inclusive da bandeira recolhida e estendida. 

• Teste de nível de ruído produzido pelo motor operando em condições similares à da 
instalação em questão. 

• Programa de qualidade assegurada para: o projeto de fabricação, produção e 
instalação da bandeira acústica motorizada 

• Referências de instalações anteriores de bandeiras acústicas motorizadas instaladas 
em salas de concertos. 

• ART do Engenheiro Mecânico e do Engenheiro Elétrico que liderarão o projeto e a 
instalação com experiência comprovada em mais de 10 (dez) anos na instalação de 
sistemas motorizados em teatros e salas de concerto. 

6.2 	Obrigação da Contratada 

Cabe a Contratada para fabricação, fornecimento e instalação das bandeiras acústicas 
motorizadas os seguintes itens: 

• Cumprir o escopo descrito nesta Especificação. 
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• Submeter todos os ensaios solicitados nesta Especificação Técnica. A fabricação e 
fornecimento final serão autorizados após a análise dos testes pela Acústica & Sônica. 
Os testes requeridos nesta especificação fazem parte integrante e obrigatória do 
escopo de fornecimento. 

• Desenvolver o projeto de fabricação das bandeiras acústicas motorizadas incluindo as 
partes de motorização, a interligação da motorização com os controles, o projeto 
conceituai da estrutura metálica de fixação das mesmas e que será providenciado pela 
obra. O projeto de fabricação deverá também levar em consideração, e resolver, todos 
os conflitos com a instalação do forro de madeira na qual estará alojado. 

• Acompanhamento da instalação das bandeiras acústicas motorizadas pelo engenheiro 
responsável de projeto. 

7. 	EXCLUSÕES 

Não fazem parte do fornecimento da Contratada: 

• A instalação elétrica. 

• As estruturas metálicas para fixação das unidades. 

Cabe a Contratada fornecer todas as informações técnicas necessárias relativas às 
particularidades de seu escopo e que precisam ser atendidas em projetos e instalações de 
terceiros como, por exemplo, estrutura e elétrica. 

8. 	INSPEÇÃO E AJUSTES 

8.1 Inspeção 

A Contratada deverá acompanhar permanentemente a instalação das bandeiras acústicas 
motorizadas para assegurar conformidade com os padrões estabelecidos neste 
documento. 

8.2 	Inspeção Final 

A A&S inspecionará a instalação e realizará medições, verificações e checagens, inclusive 
no recebimento do material no canteiro. Constatando-se divergências entre os 
procedimentos e padrões recomendados nesta Especificação e a instalação em campo, as 
mesmas deverão ser imediatamente reparadas. 

Todos os reparos devidos a divergências constatadas entre a instalação em campo e o 
conteúdo desta Especificação (assim como normas e práticas aplicáveis) deverão ser 
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providenciados sem ônus para a Contratante, sem prejuízo para o cronograma da obra, e 
sempre com materiais novos, isentos de defeitos de fabricação, transporte e embalagem. 
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1. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

Esta Especificação Técnica cobre as condições e requisitos mínimos para proposta, projeto 
de fabricação, fabricação e instalação de elevador para palco com sistema de correntes 
enrijecidas, padrão Serapid. 

Os elevadores de palco serão de fabricação Serapid ou similar de igual desempenho e com 
comprovação de instalações anteriores e bem sucedidas em salas de concertos. 

Os desenhos que acompanham esta Especificação Técnica mostram os elevadores de 
palco e constituem os critérios de projeto. 

Este documento deve ser utilizado em conjunto com a Especificação Técnica Obrigações e 
Encargos para Fornecimento de Acústica deste projeto. 

2. LOCALIZAÇÃO 

Os elevadores de palco serão instalados no palco da Sala de Concertos e tem por objetivo 
a regulagem de alturas variadas para organização da orquestra. 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

O elevador de orquestra deverá ter o projeto de fabricação, fabricação e supervisão de 
montagem por empresa com no mínimo 5 (anos) anos de experiência no fornecimento 
deste tipo de sistema, com no mínimo três instalações similares em salas de concertos. 
Adicionar cartas de referência para comprovação. 

4. ESPECIFICAÇÃO 

4.1 Geral 

Serão dois elevadores de palco com as dimensões descritas nos quadros desta 
Especificação. 

O elevador é constituído por uma estrutura metálica e assoalho flutuante — idêntico ao do 
palco. Esta plataforma é movimentada do nível do piso do palco até 1,00m acima deste, 
por meio de um sistema de correntes enrijecidas e que por sua vez são acionadas por 
motores e eixos cardã. 

A ilustração abaixo mostra o sistema de corrente enrijecida. 

Projeto da Sala de Concertos 
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4.2 	Específicos 

Os elevadores de palco com correntes enrijecidas terão as características básicas descritas 
nos quadros abaixo. 

4.2.1 Elevador 1— 42,33 m2  

kern Características 
Tipo do sistema Sistema em corrente enrijecida metálica e com 

velocidade fixa de 0,20 m/s 

Cargas Carga estática: 21.165 kgf 
Peso do elevador: 9.000 kgf (estimado.) Carga dinâmica: 10.582kgf 

Motor (*) Definido pelo fabricante estimado em 15 kW / 
motor. 2 motores por elevador 

Fornecedor Serapid ou similar mesmo desempenho 

4.2.2 Elevador 2— 52,76 m2  

kern Características 
Tipo do sistema Sistema em corrente enrijecida metálica e com 

velocidade fixa de 0,20 m/s 

Cargas Carga estática: 26.380 kgf 

Peso do elevador: 11.220 kgf (estimado.) Carga dinâmica: 13.190kgf 

Motor (*) Definido pelo fabricante estimado em 15 kW / 
motor. 2 motores por elevador 

Fornecedor Serapid ou similar mesmo desempenho 

Projeto da Sala de Concertos 
	

3 
ET: Elevadores de Palco 

Este documento descreve as características mínimas do elevador de palco. Ver projeto de estruturas. Esta Especificação 
Técnica foi desenvolvida para este projeto e seu uso em outros projetos não está autorizado 



Acústica & Sônica 

(*) A potência dos motores é indicativa e deverá ser confirmada pelo fabricante dos 
elevadores. 

5. 	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 	Obrigações na Proposta 

Na proposta deverão constar no mínimo: 

• Desenho geral e perfil dimensional do conjunto dos elevadores de palco mostrando o 
posicionamento do motor e das colunas de corrente enrijecida. 

• Teste de nível de ruído operando em condições similares à da instalação em questão. 

• Programa de qualidade assegurada para: o projeto de fabricação, produção e 
instalação do sistema do elevador de palco. 

• Referências de instalações anteriores de sucesso com elevadores de correntes 
enrijecidas instaladas em salas de concertos. 

• ART do Engenheiro Mecânico e do Engenheiro Elétrico que liderarão o projeto e a 
instalação com experiência comprovada em mais de 10 (dez) anos na instalação de 
sistemas motorizados em teatros e salas de concerto. 

5.2 	Obrigação da Contratada 

Cabe a Contratada para fabricação, fornecimento e instalação dos elevadores de palco s 
os seguintes itens: 

• Cumprir o escopo descrito nesta Especificação. 

• Submeter todos os ensaios solicitados nesta Especificação Técnica. A fabricação e 
fornecimento final serão autorizados após a análise dos testes pela Acústica & Sônica. 
Os testes requeridos nesta especificação fazem parte integrante e obrigatória do 
escopo de fornecimento. 

• Desenvolver o projeto de fabricação dos elevadores incluindo as partes de 
motorização, estruturas e guias e a interligação da motorização com os controles. O 
projeto de fabricação deverá também levar em consideração, e resolver, todos os 
conflitos com estrutura de concreto na qual os motores e nichos das correntes 
enrijecidas estarão instalados. 
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• Acompanhamento da instalação dos elevadores pelo engenheiro responsável de 
projeto. 

	

6. 	EXCLUSÕES 

Não fazem para do fornecimento da Contratada: 

• A instalação elétrica. 

• As estruturas de concreto como sóculos necessários para a instalação do sistema. 

• O acabamento nas instalações de concreto necessário para a instalação de guias. 

Cabe a Contratada fornecer todas as informações técnicas necessárias relativas às 
particularidades de seu escopo e que precisam ser atendidas em projetos e instalações de 
terceiros como, por exemplo, estrutura e elétrica. 

	

7. 	INSPEÇÃO E AJUSTES 

7.1 Inspeção 

A Contratada deverá acompanhar permanentemente a instalação dos elevadores de palco 
para assegurar conformidade com os padrões estabelecidos neste documento. 

	

7.2 	Inspeção Final 

A A&S inspecionará a instalação e realizará medições, verificações e checagens, inclusive 
no recebimento do material no canteiro. Constatando-se divergências entre os 
procedimentos e padrões recomendados nesta Especificação e a instalação em campo, as 
mesmas deverão ser imediatamente reparadas. 

Todos os reparos devidos a divergências constatadas entre a instalação em campo e o 
conteúdo desta Especificação (assim como normas e práticas aplicáveis) deverão ser 
providenciados sem ônus para a Contratante, sem prejuízo para o cronograma da obra, e 
sempre com materiais novos, isentos de defeitos de fabricação, transporte e embalagem. 
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