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1. Introdução 

 

Apresentamos a seguir as Condições Específicas para o serviço de Manutenção em 

Portão Automático, conforme detalhamento de escopo e aplicabilidade abaixo. 

2. Detalhes dos Serviços 

         

Consiste na prestação de mão de obra necessária para a realização do serviço de 

Manutenção em Portão Automático. 

Como é realizado: na data agendada, o prestador avalia o item e informa os 

procedimentos para o conserto: 

I. Análise inicial para verificação de energização do portão; 

II. Testes de acionamento através do controle remoto; 

III. Testes na placa eletrônica e motor; 

IV. Análise de retenção no portão por falta de lubrificação; 

V. Indicação de peças para o conserto, se houver necessidade: as peças 

deverão ser adquiridas pelo cliente, que terá um prazo de 20 dias corridos 

para compra das peças e reagendamento do retorno do prestador; 

VI. Se não houver necessidade de compra de peças, o serviço poderá ser 

realizado na data do atendimento; 

Orçamento para mão de obra: será informado pelo prestador no local de atendimento 

e pode ser classificado em três faixas de preço de acordo com o problema localizado. 

Se o cliente estiver de acordo com os procedimentos e tiver adquirido as peças 

necessárias, o conserto será executado, serão realizados testes de funcionamento e 

limpeza/organização do local de execução do serviço. 

Em caso de negativa para o orçamento, será cobrado o valor da visita técnica informado 

no momento da contratação. 

A contratação de 01 (um) serviço abrange a manutenção de 01 (um) portão automático 

e até 04 (quatro) configurações de controles remoto. 

O valor da mão de obra será cobrada através do meio de pagamento informado no 

momento da contratação do serviço. 

Orientações e preparo prévio: 

I. É necessário a presença de um responsável maior de 18 anos no local para 

acompanhamento do serviço, caso contrário o serviço não será realizado e 

será cobrada a taxa de visita do prestador; 
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II. O serviço poderá ser cancelado ou reagendado sem cobrança se a 

solicitação for realizada até 02 (duas) horas antes do horário agendado. Fora 

deste prazo, será cobrada a taxa de visita do prestador; 

III. O prestador informará o valor do orçamento para a mão de obra no dia do 

atendimento. Caso aceite, o valor será cobrado diretamente no meio de 

pagamento informado no momento da contratação do serviço, não sendo 

necessário o pagamento de qualquer quantia ao prestador. Em caso de 

negativa para o orçamento, será cobrado o valor da visita técnica informado 

no momento da contratação; 

IV. Caso seja detectado problema na estrutura de ferro do portão (quebra de 

solda ou ferrugem), será necessário solicitar um terceiro (serralheiro) e será 

cobrado o valor da visita técnica do nosso prestador; 

V. Para a avaliação e conserto é necessário que o imóvel tenha energia elétrica 

estabelecida e em dias de chuva, local coberto; 

Restrições:  

I. Instalação, adequação ou substituição do portão automático; 

II. Instalação, adequação ou substituição do circuito elétrico do imóvel; 

III. Instalação de sinalizadores, fechaduras ou travas de segurança no portão 

automático; 

IV. Serviços de serralheria (corte, solda, cabo de aço e contrapeso); 

V. Serviços de acabamento, pintura ou alvenaria; 

VI. Reparo físico do portão e seus componentes em decorrência de impacto de 

veículos, roubo ou furto; 

VII. Serviço em condomínios; 

 

Garantia: a garantia sobre o(s) serviço(s) contratado(s)é de 90 (noventa) dias corridos, 

contados da data de execução e refere-se apenas a mão de obra. Não há garantia sobre 

qualquer intervenção e/ou reparo de terceiros, nem sobre danos ocasionados por 

ligações fora de compatibilidade ou uso inadequado além do recomendado pelos 

fabricantes e por nosso técnico no local. 

 


