
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.

R$ 250 para Evento 
Previsto

Arrombamento, 
Roubo ou Furto

R$ 100 para Problema 
Emergencial 

Importante: 2 
intervenções/ano para 
Problema Emergencial 

ou Evento Previsto 
(independentemente)

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 
no imóvel, conforme evento ocorrido.

R$ 100 para Evento 
Previsto Alagamento

R$ 150 para Problema 
Emergencial

Importante: 2 
intervenções/ano para 
Problema Emergencial 

ou Evento Previsto 
(independente do evento)

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, vasos 

sanitários e 
tanques

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.

R$ 200 para Evento 
Previsto

(Raio, Dano 
Elétrico - 

caracterizado pela 
sobrecarga de 

energia)

R$ 100 para Problema 
Emergencial

Importante: 2 
intervenções/ano para 
Problema Emergencial 

ou Evento Previsto 
(independente do evento)

Problemas 
Elétricos: tomadas 

queimadas, 
interruptores 
defeituosos, 
disjuntores 
e fusíveis  

anificados, chaves 
facas, troca de 
resistências de 
chuveiros ou 

torneiras elétricas 
(não blindados)

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 2 intervenções/ano Problema 

Emergencial

RESIDENCIAL FÁCIL



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;

- 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 2.000 litros, limitada a 01 única caixa d’água 
por residência. Serviço exclusivo para casas. Coletores de água não estão 
contemplados neste serviço;

- Limpeza de calhas: limitada a 15 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).

Importante: O usuário escolherá alguns serviços, respeitando o limite. 
Todo  o material será de responsabilidade do usuário. Excepcionalmente 
nos casos de limpeza de caixa d’água, troca de boia e calhas bem como 
lubrificação de fechaduras e dobradiças, o material será fornecido pelo 
prestador.

Até 03 serviços -

1 intervenção por ano

INSPEÇÃO DOMICILIAR




