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1. Introdução  

Apresentamos a seguir as condições específicas para os serviços de manutenção em sacadas de 

vidro. 

 
2. Detalhes dos Serviços  

 

Oferece a mão de obra para os serviços que contemplem a manutenção preventiva da cortina 

de vidro sendo eles: Limpeza dos vidros e trilhos, lubrificação, descontaminação dos vidros, 

reparo na fechadura. Para execução destes serviços não há necessidade de desmontar a 

estrutura. Já os serviços de: Troca da vedação, destravamento dos vidros, troca de roldanas, 

substituição das escovas de vedação entre os vidros, alinhamento e regulagem a estrutura 

precisa ser desmontada para execução. 

 

Aplicabilidade: Equipamentos em garantia de assistência técnica ou do fabricante serão 
reparados sob total responsabilidade do cliente para casos futuros de reclamação sobre a perda 
da garantia. 
 
Prestador fará a verificação prévia da instalação (cortina de vidro) no local, avaliando se está de 
acordo com as normas técnicas de segurança (ABNT). Caso seja constatado irregularidades na 
instalação nenhum procedimento será adotado até regularização pelo cliente. 
 

Requisito: O atendimento será executado exclusivamente em sacadas de vidro, sem nenhum 

problema estrutural que comprometa a segurança. 

O serviço pode ser realizado em casas, apartamentos, condomínios e estabelecimentos 

comerciais. 

 

Não há limite para utilização deste serviço, pois o atendimento será prestado conforme sua 

contratação, atendendo a quantidade de sessões (vidros) solicitadas. 

 

Abrangência: Região metropolitana de São Paulo. 

 

Preparo prévio: O Cliente responsável pelo imóvel deve estar no local para execução do serviço, 

este será realizado por um prestador mais um ajudante. 

 

Como é realizado: O serviço será executado por um prestador e seu ajudante, realizando a 

verificação prévia da instalação (cortina de vidro) no local, avaliando se está de acordo com as 

normas técnicas de segurança (ABNT) e quais manutenções serão necessárias, após a vistoria o 

prestador realizará o serviço de acordo com o diagnóstico e a aprovação do cliente. 

 

Em condomínios a realização dos serviços será prestada exclusivamente no imóvel do cliente 

contratante, devendo o cliente previamente verificar eventuais regras de controle de silêncio 

e/ou regras do condomínio 
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Para os casos de troca de peças fica condicionada a disponibilidade dos itens necessários no 

mercado reparador. 

Caso seja necessária aquisição de peças para a conclusão do serviço, o prestador possui algumas 

delas para venda, o qual, o cliente pode adquirir com ele ou também poderá adquiri-las a parte 

no local de sua preferência e tem o prazo de 20 dias corridos para agendar o retorno para 

conclusão do serviço sem custo adicional.  

Se o cliente não retornar no prazo de 20 dias corridos, será cobrado o valor da visita técnica. 

 

Importante: A responsabilidade pela compra de quaisquer peças, materiais e componentes 

específicos e necessários à execução dos serviços será sempre do Cliente.  

 

O prestador possui um kit com as principais peças utilizadas para realização do serviço 

disponíveis para venda., estas podem ser adquiridas diretamente com ele no momento do 

atendimento do serviço. 

 

Cobrança: O serviço será cobrado por sessão (por vidro) de acordo com sua complexidade de 

execução, tendo um custo diferente para serviços mais complexos que exijam desmontar a 

estrutura. Peças não estão inclusas. 

Para contratação do serviço basta informar a quantidade de vidros (sessão) por sacada. 

 

Exclusões:  

• Equipamento instalado em desacordo com as normas técnicas de segurança (ABNT); 

• Serviços de substituição de vidros, envidraçamento e fechamento de Sacada; 

• Adaptação da sacada para ar-condicionado; 

• Realização de lapidação ou jateamento de vidros; 

• Manutenção em trilho amassado; 

• Colagem dos vidros; 

• Manutenção em estruturas (cortina de vidro) soltas e amassadas que necessitem de 

nova instalação ou troca;  

• Alterar o sentido da abertura dos vidros; 

• Corte da chapa guia das roldanas; 

• Troca ou aplicação de película de segurança; 

• Manutenção em porta de vidro, box de banheiro, janelas corrediças e guarda corpo; 

• Qualquer mão de obra para serviços em alvenaria. 

 

A Porto Seguro não se responsabiliza por qualquer uso indevido do produto ou durabilidade das 

peças mecânicas do produto, bem como reparos complementares. 

 

Cancelamento: O cliente poderá cancelar o pedido sem cobrança com até 2 horas de 

antecedência do agendamento, caso este prazo não seja respeitado será cobrada taxa de visita.  

 

Garantia: A garantia sobre o(s) serviço(s) contratado(s)é de 90 (noventa) dias, contados da data 

da execução e refere-se a mão de obra e peças utilizadas na manutenção da sacada de vidro.  



 

 Condições Específicas 
Manutenção em sacadas de vidro 
 16/05/2022 
Não há garantia sobre qualquer intervenção e/ou reparo realizado por terceiros, nem sobre 

danos ocasionados por ligações fora de compatibilidade ou uso inadequado além do 

recomendado pelos fabricantes e por nosso prestador no local. 

 

 

 

 


