Considerações sobre a intervenção de terceiros em torres metálicas de responsabilidade do
PROJETISTA, FABRICANTE, INSTALADOR e MANTENEDOR.
LAUDO de SUFICIÊNCIA, para torres antigas, que não possuem contrato de manutenção.
Antes de assumirmos a supervisão e manutenção dos instrumentos meteorológicos,
preferimos fazer uma inspeção visual da torre, relatando ao proprietário atual; e
este se for o caso, entrará em contato com o antigo proprietário, com o Fabricante ou
Mantenedor: A EMPRESA que tinha assumido a responsabilidade da Manutenção.
O Fabricante da Torre e ou o último Mantenedor, fará a intervenção necessária e emitirá um
LAUDO de SUFICIÊNCIA, e recolherá uma ART de serviço e recuperação da(s) torre(s), com
suas coordenadas geográficas por GPS. E descrevendo as suas características.
A IEM não faz a manutenção ou substituição física dos estais, dos segmentos metálicos,
repintura ou substituição das sapatilhas, recuperação das âncoras de concreto e suas alças
pré-formadas.
Infelizmente não poderemos assumir esta tarefa [Projeto, Fabricação, Montagem e Contrato
de Manutenção estrutural], já que existiria a responsabilidade técnica, civil e criminal.
A IEM não deve atuar em partes estruturais de torres com ART de outras empresas.
Pois se o fizer, os senhores perderão a garantia e a responsabilidade sobre os
5 anos de obras de engenharia.
Em caso de MORTE de nossos torristas, sem um laudo de suficiência e sem uma ART de Serviço
de Recuperação da torre, existirá a responsabilidade solidária dos senhores, pois acaba com a
responsabilidade do fabricante, já que outro, “TERCEIRO não autorizado” assumiu o risco e a
responsabilidade.
CUIDADO!
A IEM trabalha com a Representação, Importação, Distribuição e Revenda.
Também executa serviços de supervisão, instalação ou substituição de Instrumentos
Meteorológicos para medição e registro de grandezas eólicas e solares.
Fornecemos e instalamos dataloggers AMMONIT, Anemômetros e Birutas Thies-Clima, SunTrackers da EKO e KIPP & ZONEN, Termo-Higrômetros, Barômetros, Piranômetros,
Pluviômetros, Células Solares calibradas, Supressores de descargas atmosféricas, etc.
A IEM não é uma projetista nem fabricante de torres metálicas, limitando-se aos instrumentos.
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