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SERVIÇOS DESCRIÇÕES LIMITES EVENTOS

Chaveiro

Envio de chaveiro para conserto definitivo ou 
provisório da porta de acesso à residência ou 
confecção de chave, conforme evento ocorrido.

IMPORTANTE: Será fornecido até o limite contratado 
mão de obra e material básico para a execução do 
serviço.

R$200 para Evento 
Previsto

Arrombamento, 
Roubo ou Furto

R$100 para Problema 
Emergencial

Perda, Quebra 
de chaves na 

fechadura, Roubo 
ou Furto de chaves

Mão de obra 
Hidráulica

Envio de encanador para resolver problemas de 
vazamentos em tubulações aparentes ou solucionar 
problemas que possam acarretar risco de alagamento 
na residência, conforme evento ocorrido.  

IMPORTANTE: Será fornecido até o limite contratado 
mão de obra e material básico para a execução do 
serviço.

R$200 para Evento 
Previsto Alagamento

Para R$150 para Problema 
Emergencial

Vazamento 
em tubulações 

(aparentes) de 1 
a 4 polegadas ou 
em dispositivos 

hidráulicos 
como: torneiras, 
sifões, chuveiros, 

válvulas de 
descarga, registro; 

Entupimento de 
ramais internos 
em pias, ralos, 

vasos sanitários e 
tanques

RESIDENCIAL COMPLETO

Desentupimento 
de tubulação de 

esgoto e caixa de 
gordura

Envio de profissional para o desentupimento de 
tubulações de esgoto ou limpeza de caixa de gordura. R$ 200 Problema 

Emergencial

Mão de Obra 
Elétrica

Envio de eletricista para realizar reparos necessários 
para o restabelecimento da energia elétrica ou para 
solucionar problemas elétricos, conforme evento 
ocorrido.

IMPORTANTE: Será fornecido até o limite contratado 
mão de obra e material básico para a execução do 
serviço.

R$200 para Evento Previsto
Raio, Dano Elétrico 

– caracterizado 
pela sobrecarga de 

energia

R$100 para Problema 
Emergencial

Problemas Elétricos: 
tomadas queimadas, 

interruptores 
defeituosos, 
lâmpadas ou 

reatores queimados, 
disjuntores e 

fusíveis danificados, 
chaves facas, 

troca de chuveiros 
ou resistências 
de chuveiros ou 

torneiras elétricas 
(não blindados)

Vidraceiro
Envio de profissional para consertar portas ou janelas 
externas contendo a situação de risco, ou colocação 
de tapume, caso não seja possível a execução do 
serviço.

R$150 Quebra de Vidros

A limitação global dos serviços para o conjunto de coberturas (Chaveiro, mão de obra 
Hidráulica, Limpeza de Caixa de Gordura ou Esgoto, mão de obra Elétrica e Vidraceiro) será de 

até 3 (três) intervenções/ano, independente do serviço solicitado.



RESIDENCIAL COMPLETO

SERVIÇOS DESCRIÇÕES LIMITES EVENTOS

Limpeza da 
Residência 

Envio de profissional para execução de limpeza 
emergencial para dar condições de habitação à 
residência sem descaracterizar o evento previsto.

R$300 – 2 intervenções ao 
ano 

Incêndio, 
Alagamento, 

Impacto de Veículos, 
Desmoronamento, 

Vendaval

Vigilância
Envio de vigilante em caso de vulnerabilidade da 
residência assistida, após tentativa de contenção 
emergencial aos locais de risco.

R$300 – 2 intervenções ao 
ano

Arrombamento, 
Roubo ou Furto 

Qualificado, 
Vendaval, 

Desmoronamento, 
Impacto de 

Veículos, Queda de 
Aeronaves, Incêndio 

e Explosão

Mudança e 
Guarda-Móveis 

Retirada, guarda de móveis e sua posterior devolução 
à residência em caso de evento previsto que exijam 
reformas ou reparos à residência.

R$400 para Mudança (ida e 
volta) R$400 para Guarda – 

2 intervenções ao ano

Alagamento, 
Arrombamento, 
Roubo ou Furto 

Qualificado, 
Vendaval, 

Desmoronamento, 
Impacto de 

Veículos, Queda de 
Aeronaves, Incêndio 

e Explosão

Cobertura 
Provisória de 

Telhados 

Envio de profissional que colocará lona ou plástico 
no telhado, caso as telhas estejam danificadas em 
consequência de um evento previsto, deixando a 
residência exposta a estragos

R$400  – 2 intervenções ao 
ano

Roubo ou Furto 
Qualificado, 

Incêndio, Raio, 
Explosão, 

Desmoronamento, 
Vendaval, Granizo, 

Impacto de 
Veículos, Queda de 

Aeronaves

Transmissão 
de Mensagens 

Urgentes
Mensagens urgentes quando necessário. Ligações no Território 

Nacional

Qualificado, 
Incêndio, Raio, 

Explosão, 
Dano Elétrico, 

Desmoronamento, 
Vendaval, 

Granizo, Fumaça, 
Alagamento, 

Impacto de Veículos 
e Queda de 
Aeronaves

Serviço de 
Informação

Telefones de dedetizadoras, lavanderias e limpeza ou 
telefones emergenciais: bombeiros, polícia e hospitais. Ligações no Território 

Nacional
Serviço de 

informações



SERVIÇOS DESCRIÇÕES LIMITES

Inspeção 
Domiciliar

O usuário terá direito a serviços preventivos e de manutenção para 
pequenos reparos, revisões ou instalações, mesmo que não ocorra um 
problema emergencial ou evento previsto. Abaixo, a relação de serviços 
disponíveis:

- Revisão de instalação elétrica: identificação de problemas nos dispositivos 
elétricos e fiações aparentes do imóvel e reaperto de contatos, desde que 
tecnicamente possível; 

- Troca de lâmpadas, tomadas e interruptores: apenas mão de obra gratuita, 
limitada à troca de até 10 unidades totais, independentemente do item;

- Chaveiro: instalação de olho mágico (porta de madeira);

- Verificação de possíveis vazamentos: em registros, vedantes de torneiras, 
boia da caixa d’água, caixa acoplada, válvula de descarga, sifões e flexíveis;

- Lubrificação de fechaduras e dobradiças: em portas, portões ou janelas de 
madeira ou ferro, desde que não implique em sua desmontagem;

- Limpeza de caixa d’água: até 3.000 litros, limitada a 01 única caixa d’água 
por residência. Serviço exclusivo para casas., contemplando também 
a retirada e colocação de até 10 telhas de barro comum ou cerâmicas 
(francesa, romana e paulista), para que o profissional possa executar o 
serviço. Estão excluídos os casos onde houver a necessidade da retirada 
de telhões de fibrocimento, amianto, retirada e colocação de parafusos bem 
como retirada de telhas que possam danificar, Coletores de água não estão 
contemplados neste serviço.

- Limpeza de calhas: limitada a 60 metros;

- Substituição de telhas: verificação e substituição de telhas quebradas e/
ou avariadas até 15 telhas (somente mão de obra para romana e barroca).

- Caçamba – fornecimento de 1 (uma) caçamba para entulho pertinente a 
reforma, até 3 ou 5 dias (conforme legislação).

- Instalação ou Troca de Chuveiro ou Torneira Elétrica: mão de obra para a 
instalação ou troca de chuveiro, torneira elétrica ou resistência de chuveiros 
e torneiras elétricas. Limitada a 01 (uma) unidade, sendo que a troca de 
resistências será executada somente em equipamentos não blindados.

1 utilização para cada 
serviço do pacote deste 
que o serviço já utilizado 

não se repita1 intervenção 
por ano

INSPEÇÃO DOMICILIAR

ELETROASSIST

SERVIÇOS DESCRIÇÕES LIMITES EVENTOS

Conserto de 
Eletrodomésticos 

Pagamento da mão-de-obra para conserto do 
eletrodoméstico, respeitando o limite, conforme abaixo:

- LINHA BRANCA

COZINHA - Fogão, Cooktop, Forno elétrico, Micro-
ondas, Refrigerador (Geladeira), Freezer e Lavadora 
de Louças.

LAVANDERIA - Lavadora de Roupas, Lava e seca, 
Tanquinho e Secadora de Roupas 

Horário de Atendimento: Horário comercial, de 
segunda a sexta das 8h às 18h

Idade dos Eletrodomésticos: Até 06 anos de fabricação

Importante : Os agendamentos poderão ser 
solicitados através do número de telefone que será 
disponibilizado, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Mão de obra  e peça até 
o limite de R$ 300,00 por 
conserto -  até 2 (duas) 
intervenções ao ano.

Defeito Técnico
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