
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Passagem João Coelho, 88 + bairro do Telegrafo + Belém (Pa) + CEP 66.113-090 
CNPJ 63.819.288/0001-40 + email: ablcbk@globo.com  +   (055 91) 3244 5726 

             ENGENHARIA, ARQUITETURA & MEIO-AMBIENTEPA ISAGISM O  E M EIO AM BIENTE

1 

 

SESC DOCA NOVO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 
MANUAL DE GARANTIAS: NBR 5674:99  
 
 

1. Esta minuta de Manual da edificação contém as diretrizes mínimas a serem 
seguidas pelo construtor por ocasião da entrega do prédio, e deve conter todas 
as informações e indicações técnica de uso, manutenção, prevenção, garantias 
de serviços, e perda de garantias.  

 
2. Está elaborado conforme a legislação técnica (ABNT) e jurídica (CDC). 

 
3. É constituído e deverá conter no MANUAL ELABORAD PELA EMPRESA 

CONSTRUTOTA: sumário, introdução, garantias da edificação, sistemas de 
manutenção preventivas, inspeção, vida útil, garantias e perda de garantia e 
bibliografia. 

 
MINUTA DO MANUAL 
 
SUMÁRIO  
 
CAPITULO I – INTRODUÇÃO 

 Manual Garantias 
 Terminologia 
 Referência Normativa 
 Referência Legal 

 
CAPÍTULO II - GARANTIAS DA EDIFICAÇÃO 

 Garantia Legal 
 Termo de Garantia Contratual 
 Responsabilidades 
 Termo de Responsabilidade do Proprietário 
 Perda de Garantia 
 Prazos de Garantia 

 
CAPÍTULO III - SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO – 
PROCEDIMENTOS 
 

 Alvenaria estrutural com bloco de concreto ou cerâmico 
 Alvenaria de vedação com bloco de concreto ou cerâmico 
 Antena coletiva 
 Automação de portões 
 Cabeamento estruturado 
 Esquadrias de Alumínio  
 Esquadrias de madeira  
 Esquadrias e peças metálicas  
 Estrutura de Concreto 
 Estrutura Metálica 
 Ferragem das Esquadrias 
 Forro de Gesso 
 Iluminação automática 
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 Iluminação de emergência 
 Impermeabilização  
 Instalações de combate a incêndio  
 Instalações elétricas (Fios e Disjuntores)  
 Instalações hidrossanitárias  
 Louças Sanitárias 
 Caixas de descarga e válvula 
 Instalações de Interfone  
 Instalações de Telefonia  
 Juntas de dilatação da fachada  
 Metais sanitários  
 Motobomba  
 Pintura externa/interna  
 Revestimento em argamassa decorativa  
 Revestimento cerâmico (interno e externo)  
 Revestimento em pedras (mármore e granito)  
 Sistema foto-voltáico 
 Sistema de proteção para descargas atmosféricas  
 Sistema de segurança  
 Vidros  

 
CAPITULO IV – ANEXOS  

 Bibliografia  

 
I - INTRODUÇÃO 
 
1- MANUAL GARANTIAS – OPERAÇÃO, USO, MANUTENÇÃO E GARANTIA DA 
EDIFICAÇÃO  
 
Para atendimento da NBR 5674:99, código de Defesa do consumidor e Código 
Brasileira de Defesa do Consumidor deverá o construtor providenciar o MANUAL DE 
GARANTIAS – OPERAÇÃO, USO, MANUTENÇÃO E GARANTIA DE EDIFICAÇÃO.de 
acordo com os materiais, equipamentos e sistemas executados. 
 
De conformidade com NBR 5674 da ABNT, de setembro de 1999, o MANUAL visa 
informar ao proprietário sobre as garantias aplicáveis, bem como os serviços e 
cuidados de uso e inspeções visando assegurar a vida útil dos componentes, 
equipamentos e sistemas 
 
Segundo a norma NBR 5674:99, “as edificações são o suporte físico para realização 
direta ou indireta de todas as atividades produtivas, e possui, portanto, um valor 
social fundamental. Todavia, as edificações apresentam uma característica que as 
diferencia de outros produtos. Elas são construídas para atender seus usuários 
durante muitos anos e ao longo deste tempo devem apresentar condições adequadas 
ao uso a que se destinam, resistindo aos agentes ambientais e de uso que alteram 
suas propriedades técnicas iniciais”.  
 
Os prazos de garantia, para os sistemas construtivos empregados no imóvel são 
contados a partir da expedição pelo órgão competente do “Habite-se” ou, em casos 
especiais, a partir da data de em entrega do imóvel; para os componentes 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

Passagem João Coelho, 88 + bairro do Telegrafo + Belém (Pa) + CEP 66.113-090 
CNPJ 63.819.288/0001-40 + email: ablcbk@globo.com  +   (055 91) 3244 5726 

             ENGENHARIA, ARQUITETURA & MEIO-AMBIENTEPA ISAGISM O  E M EIO AM BIENTE

3 

equipamentos e materiais, os prazos contam á partir da emissão da respectiva nota 
fiscal.  
 
Os prazos devem ser estabelecidos em conformidade com as normas técnicas e 
regras legais vigentes sobre as relações de consumo em vista do estágio atual da 
tecnologia de cada um dos seus componentes, além dos serviços empregados na 
construção. Assim sendo, os prazos referidos em tais documentos correspondem a 
prazos totais da garantia. Constitui condição de garantia do imóvel a correta 
inspeção, manutenção preventiva e corretiva, quando necessário, das unidades e das 
áreas comuns do condomínio, além de sua correta utilização. 
 
1.1 TERMINOLOGIA NO MANUAL DE OPERAÇÃO, USO, MANUTENÇÃO E 
GARANTIA DE EDIFICAÇÃO: Aplicam-se as definições utilizadas pelas normas 
brasileiras, legislações vigentes e pela literatura disponível a respeito de manutenção 
predial.  
 

CÓDIGO DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR: Lei nº 8.078 de 
11/09/1990, que institui o Código de Proteção e Defesa do consumidor, melhor 
definindo os direitos e obrigações de consumidores e fornecedores, como 
empresas construtoras e/ou incorporadoras.  
 
Código Civil Brasileiro: Lei nº 10.416 de 10/01/2002, que regulamenta a 
legislação aplicável às relações civis.  
 
Colocação em uso: atividades necessárias para permitir a ocupação inicial da 
edificação em condições de funcionamento de suas instalações e equipamentos.  
 
Componente: produto constituído por materiais definidos e processados em 
conformidade com princípios e técnicas específicas de Engenharia e da Arquitetura 
para, ao integrar elementos ou instalações prediais da edificação, desempenhar 
funções específicas em níveis adequados.  
 
Discriminação técnica: descrição quantitativa e qualitativa de materiais, 
componentes, equipamentos e técnicas a serem empregados na realização de um 
serviço ou obra.  
 
Durabilidade: propriedade de edificação e de suas partes constituintes de 
conservarem a capacidade de atender aos requisitos funcionais para os quais 
foram projetados, quando expostas às condições normais de utilização ao longo 
da vida útil projetada.  
 
Edificação: Ambiente constituído de uma ou mais unidades autônomas e partes 
de uso comum.  
 
Equipamento: Utensílio ou máquina que complementa o sistema construtivo para 
criar as considerações de uso das edificações.  
 
Garantia: Termo de compromisso de funcionamento adequado de uma edificação, 
componente, instalação, equipamento, serviço ou obra, emitido pelo seu 
fabricante ou fornecedor.  
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Inspeção técnica / revisão: avaliação do estado da edificação e de suas partes 
constituintes, com o objetivo de orientar as atividades de manutenção.  
 
Instalações: produto constituído pelo conjunto de componentes construtivos, 
definido e integrado, em conformidade com princípios e técnicas da Engenharia e 
da Arquitetura  
para, ao integrar a edificação, desempenhar, em níveis adequados, determinadas 
funções ou serviços de controle e condução de sinais de informação, energia, 
gases, líquidos e sólidos.  
 
Manual do proprietário: Documento entregue no final da construção ao 
proprietário, que reúnem todas as informações necessárias para orientar as 
atividades de operação, uso, inspeção e manutenção da edificação, além da 
indicação de fornecedores e desenhos elucidativos.  
 
Manutenção: conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou 
recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes para 
atender as necessidades e segurança de seus usuários.  
 
Manutenção corretiva: manutenção efetuada após a ocorrência de uma falha, 
realizada para corrigir as causas e efeitos de ocorrências constatadas, destinando-
se a recolocar o componente em condições de executar sua função requerida.  
 
Manutenção preventiva: manutenção efetuada em intervalos predeterminados, 
conforme critérios prescritos. É realizada para manter o equipamento ou instalação 
em condições satisfatórias de operação, destinando-se a reduzir a possibilidade de 
falha ou degradação natural do desempenho do componente, bem como prevenir 
contra ocorrências adversas.  
 
Manutenção rotineira: manutenção efetuada juntamente com os cuidados de 
uso e realizada pelo próprio usuário durante a utilização do produto. Visa manter 
o equipamento ou instalação em condições satisfatórias de operação, destinando-
se a reduzir a possibilidade de falha ou degradação natural do desempenho do 
componente, bem como prevenir contra ocorrências adversas.  
 
Operação: conjunto de atividades a serem realizadas para controlar o 
funcionamento de instalações e equipamentos com a finalidade de criar condições 
adequadas de uso da edificação.  
 
Prazo de garantia: período em que o construtor, incorporador e/ou fornecedor 
respondem pela adequação do produto quanto ao seu desempenho, dentro do uso 
que normalmente dele se espera, desde que sejam realizadas as revisões previstas 
e indicadas pela construtora.  
 
Projeto: descrição gráfica e escrita das características de um serviço ou obra de 
Engenharia ou de Arquitetura, definindo seus atributos técnicos, econômicos, 
financeiros e legais.  
 
Proprietário: pessoa física ou jurídica que tem o direito de dispor da edificação. 
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Sistema construtivo: conjunto de princípios e técnicas da Engenharia e da 
Arquitetura utilizado para compor um todo capaz de atender aos requisitos 
funcionais para os quais a edificação foi projetada, integrando componentes, 
elementos e instalações.  
 
Sistema de manutenção: conjunto de procedimentos organizados para 
gerenciar os serviços de manutenção. Solidez da construção, segurança e 
utilização de materiais e solo: são itens relacionados à solidez da edificação e que 
possam comprometer a sua segurança, neles incluídos peças e componentes da 
estrutura do edifício, tais como lajes, pilares, vigas, estruturas de fundação, 
contenções e arrimos.  
 
Termo de garantia: é o prazo estipulado pelo termo de compromisso de 
funcionamento adequado de uma edificação, componente, instalação, 
equipamento, serviço ou obra, definido pelo seu produtor, fabricante e/ou 
fornecedor e contado a partir da expedição pelo órgão competente do Habite-se 
ou, em casos especiais, a partir da data de entrega do imóvel.  
 
Termo de vistoria do imóvel: é o registro documental da inspeção de verificação 
se as especificações constantes das Especificações do termo de referência ou dos 
projetos foram atendidas, e se há vícios aparentes na construção.  
 
Uso: atividades normais projetadas para serem realizadas pelos usuários dentro 
das condições ambientais adequadas criadas pela edificação.  
 
Usuário: pessoa física ou jurídica, ocupante permanente ou não da edificação.  
 
Vícios aparentes: são aqueles de fácil constatação, detectados na vistoria para 
recebimento do imóvel.  
 
Vícios ocultos: são aqueles não detectáveis no momento da entrega do imóvel e 
que podem surgir durante a sua utilização regular.  
 
Vida útil: intervalo de tempo ao longo do qual a edificação e suas partes 
constituintes atendem aos requisitos funcionais para os quais foram projetadas, 
obedecidos os planos de operação, uso e manutenção previstos. 

 
1.2 REFERÊNCIA NORMATIVA  
 

 NBR 5674: 1999 – Manutenção de edificações – Procedimento  
 NBR 13531: 1995 – Elaboração de projetos de edificações – Atividades 

técnicas.  
 NBR 14037: 1998 – Manual de operação, uso e manutenção das 

edificações – Conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação.  
 
1.2.1. PRINCIPAIS PONTOS NORMATIVOS  
 
DA NBR 5674:99  
 
1. Objetivo: A norma fixa os procedimentos de orientação para organização de um 
sistema de manutenção de edificações.  
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2. Escopo da manutenção de edificações  
 

2.1 A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições 
ambientais adequadas ao uso previsto para edificações.  

2.2 A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir 
ou corrigir a perda de desempenho decorrente da deterioração dos seus 
componentes, ou de atualizações nas necessidades dos seus usuários.  

2.3 A manutenção de edificações não inclui serviços realizados para alterar o uso 
da edificação.  
 

3. Responsabilidades  
 

3.1 O proprietário de uma edificação, responsável pela sua manutenção, deve 
observar o estabelecido nas normas técnicas e no manual de operação, uso e 
manutenção de edificação, se houver.  

3.2 proprietários pelo conjunto da edificação, devem observar e fazer observar o 
estabelecido nas normas técnicas e no manual de operação, uso e manutenção de 
sua edificação. 

3.3 O proprietário pode delegar a gestão da manutenção de uma edificação para 
empresa ou profissional legalmente habilitado.  

3.4 Pode se eximir da responsabilidade técnica a empresa ou profissional quando 
seu parecer técnico não for observado pelo proprietário ou usuários da edificação.  

 
4. Sistema de manutenção  
 
4.1 A organização do sistema de manutenção deve levar em consideração as 
características do universo de edificações objeto de atenção, tais como:  
 

- tipo de uso das edificações;  
 
- tamanho e complexidade funcional das edificações;  
 
- número e dispersão geográfica das edificações;  
 
- relações especiais de vizinhança e implicações no entorno;  

 
4.2 O sistema de manutenção deve ser orientado por um conjunto de diretrizes que 
definem:  
 

- padrões de operação que assegurem a preservação do desempenho e do valor 
das edificações ao longo do tempo;  
 
- fluxo de informações entre os diversos intervenientes do sistema, incluindo 
instrumentos para comunicação com o proprietário e os usuários;  



 

_____________________________________________________________________________________________ 

Passagem João Coelho, 88 + bairro do Telegrafo + Belém (Pa) + CEP 66.113-090 
CNPJ 63.819.288/0001-40 + email: ablcbk@globo.com  +   (055 91) 3244 5726 

             ENGENHARIA, ARQUITETURA & MEIO-AMBIENTEPA ISAGISM O  E M EIO AM BIENTE

7 

 
- atribuições, responsabilidades e autonomia de decisão dos intervenientes. 
 
4.3 Os padrões de operação do sistema de manutenção devem ser definidos tendo 
em consideração:  
 

• desempenho mínimo das edificações, tolerável pelos seus usuários e 
proprietários, especialmente em aspectos prioritários relacionados com a 
higiene, segurança e saúde dos usuários;  
 
• prazo aceitável entre a observação da falha e a conclusão do serviço de 
manutenção;  
 
• preceitos legais, regulamentos e normas aplicáveis pela legislação vigente;  
 
• periodicidade de inspeções;  
 
• balanço entre recursos disponíveis e os recursos necessários para a realização 
dos serviços de manutenção.  

 
4.4 Na organização do sistema de manutenção deve ser prevista estrutura material, 
financeira e de recursos humanos, capaz de atender os diferentes tipos de 
manutenção necessários, tais como:  
 

• manutenção rotineira;  
 
• manutenção planejada;  
 
• manutenção não planejada.  

 
4.5 O sistema de manutenção deve promover a realização coordenada dos diferentes 
tipos de manutenção das edificações, procurando minimizar a ocorrência de serviços 
de manutenção não planejada.  
 
4.6 Os recursos humanos envolvidos nos serviços de manutenção devem receber 
treinamento específico para este fim, uma vez que os conhecimentos exigidos são 
diferenciados daqueles dos serviços convencionais de construção civil.  
 
5. Documentação básica e registros  
 
5.1 O sistema de manutenção deve possuir uma estrutura de documentação e 
registro de informações permanentemente atualizado para propiciar economia na 
realização dos serviços de manutenção, reduzir a incerteza no projeto e execução 
dos serviços de manutenção e auxiliar na execução de serviços futuros. 
 
6. Coleta de informações  

 
6.1 São fontes de informações, para o sistema de manutenção, as solicitações e 
reclamações dos usuários e as inspeções técnicas.  
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6.2 As inspeções devem ser feitas em intervalos regulares, seguindo a orientação 
disposta na NBR 14037 ou, extraordinariamente, quando necessário.  

 
7. Previsão orçamentária  

 
7.1 O sistema de manutenção deve possuir mecanismos capazes de prever os 
recursos financeiros necessários para a realização de serviços de manutenção em 
período futuro definido.  
 
7.2 As previsões orçamentárias devem incluir uma reserva de recursos destinada 
à realização de serviços de manutenção não planejada.  

 
DA NBR 14037:1998  
 
1. Objetivo: A Norma estabelece o conteúdo a ser incluído no Manual de operação, 
uso e manutenção das edificações, com recomendações para sua elaboração e 
apresentação.  
 
2. Finalidade do Manual: Informar as características técnicas da edificação 
construída.  
 
3. Apresentação do Manual: O manual deve ser escrito em linguagem didática, 
simples e direta, utilizando vocabulário preciso e adequado aos seus leitores. O 
manual deve se manter neutro em relação a marcas comerciais. O manual deve ser 
produzido em meio físico durável e acessível aos seus leitores. O uso de meios 
eletrônicos é permitido, desde que possuam a alternativa de fácil reprodução dos 
conteúdos em meios impressos convencionais.  
 
4. Conteúdo mínimo do Manual  
 

4.1 Apresentar uma descrição gráfica e escrita da edificação, contendo:  
 
• definição dos limites de uso seguro da edificação;  
 
• descrição dos dispositivos previstos para facilitar a modificação, expansão e 
modernização da edificação;  
 
• conjunto de projetos e discriminações técnicas atualizadas da edificação etc. 
 

4.2 Apresentar informações sobre os procedimentos para a colocação em uso da 
edificação, contendo a descrição clara dos procedimentos para a solicitação de ligação 
dos serviços públicos, informando endereços, documentação necessária, etc.  
 
4.3 Apresentar informações sobre procedimentos recomendáveis para a eficiente 
operação e uso da edificação, contendo a descrição e localização de todos os controles 
de operação da edificação, com destaque para os dispositivos de segurança e 
combate a incêndios, registros da rede hidráulica e chaves disjuntoras das instalações 
elétricas.  
 
4.4 Apresentar instruções sobre procedimentos para situações de emergência.  
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4.5 Apresentar informações sobre procedimentos recomendáveis para inspeções 
técnicas da edificação, contendo a definição da freqüência de inspeções necessárias 
para componentes, instalações e equipamentos da edificação e da qualificação 
técnica necessária do responsável pela atividade de inspeção.  
 
4.6 Apresentar informações sobre procedimentos recomendáveis para a manutenção 
da edificação contendo a especificação de procedimentos gerais de manutenção para 
a edificação como um todo e procedimentos específicos para a manutenção de 
componentes, instalações e equipamentos.  
 
4.7 Acrescentar informações sobre as responsabilidades e garantias existentes sobre 
a edificação contendo a identificação clara do responsável pela produção da 
edificação, incluindo o nome, registro profissional e/ou empresarial, endereço e 
telefone, e, se existir, as informações para contato com o serviço de atendimento ao 
cliente.  
 
5. Elaboração e entrega do Manual: A elaboração do Manual de operação, uso e 
manutenção da edificação é uma obrigação do responsável pela produção da 
edificação. O responsável pela produção da edificação deve entregar formalmente ao 
proprietário da edificação, um exemplar do manual contendo todas as instruções 
pertinentes de uso, manutenção, vistoria de prevenção, vida útil e garantias dos 
sistemas. 
 
6. Atualização do conteúdo do Manual: O Manual deve conter uma advertência 
explícita e grifada ao proprietário da edificação a respeito de sua responsabilidade 
pela obrigatória atualização do conteúdo do Manual quando da realização de 
modificações na edificação em relação ao originalmente construído e documentado 
no Manual.  
 
1.3 REFERÊNCIA LEGAL  
 

Os artigos de leis relacionados a seguir incidem sobre a atividade construtora, 
estimulando o aperfeiçoamento das relações entre a empresa construtora e seu 
Contratante/Proprietário, conferindo-lhes, principalmente, maior transparência.  
 
No ato da elaboração do Manual do Proprietário, deve-se observar a legislação 
descrita no Código de Proteção e Defesa do Consumidor: lei 8.078/90, que institui 
o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, melhor definindo os direitos e 
obrigações de consumidores e fornecedores, como empresas construtoras e/ou 
incorporadoras.  

 
Principais pontos:  
 

SEÇÃO II - Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço  
 
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 
importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 
projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, 
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 
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Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência 
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua fruição e riscos.  
 
SEÇÃO III - Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço  
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo, duráveis ou não duráveis, 
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as 
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.  
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:  
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 
condições de uso;  
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos;  
III - o abatimento proporcional do preço.  
Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os 
tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por 
aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 
mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua 
escolha:  
I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;  
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos;  
III - o abatimento proporcional do preço.  
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 
caduca em:  
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não 
duráveis;  
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 
duráveis.  
§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em 
que ficar evidenciado o defeito. 
 
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados 
por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-
se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.  
 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 
abusivas (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11/06/1994):  
 
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em 
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se 
normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).  
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Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante 
termo escrito.  
 
Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e 
esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como 
a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do 
consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo 
fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de 
instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.  

 
Código Civil Brasileiro: Lei 10.406/02 que regulamenta a legislação aplicável às 
relações civis.  

Principais pontos:  
 

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o 
prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 
razão dos materiais, como do solo.  
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que 
não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao 
aparecimento do vício ou defeito.  
Art. 1.348. Compete ao síndico: V - diligenciar a conservação e a guarda das 
partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos 
possuidores. 

 
II - GARANTIAS DA EDIFICAÇÃO  

 
2.1 – GARANTIA LEGAL  

Segundo o artigo 618 do Código Civil Brasileiro de 2002, nos contratos de 
empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de 
materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela 
solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.  
 
Este prazo de garantia legal, que no caso dos edifícios é também chamada de 
garantia quinquenal, refere-se exclusivamente aos casos de solidez e segurança 
da edificação, ou seja, as ocorrências que possam causar ameaças à integridade 
física de pessoas. São ocorrências que se enquadram na definição de defeito, 
estabelecido no artigo 12 do CDC.  
 
O Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), a partir de sua edição, 
estabeleceu uma nova relação entre fornecedores e consumidores no setor da 
construção civil. Segundo seu artigo 18, os fornecedores de produtos de 
consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo 
a que destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a 
substituição das partes viciadas.  

 

Tipo de vicio 
CDC art. 126 

Prazo para 
reclamação  

Contagem do prazo  

Aparente  90 dias  Inicia-se a partir da entrega do imóvel  
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Oculto  90 dias  Inicia-se a partir do momento em que fica 
evidenciado o vício oculto  

Nota: O artigo 27 estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por produtos e serviços 

2.1 – GARANTIA LEGAL 

Artigo 618 do Código Civil Brasileiro de 2002: nos contratos de empreitada de 

edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução 

responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do 

trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 

Este prazo de garantia legal, que no caso dos edifícios é também chamada de 

garantia quinquenal, refere-se exclusivamente aos casos de solidez e segurança da 

edificação, ou seja, as ocorrências que possam causar ameaças à integridade física 

de pessoas. São ocorrências que se enquadram na definição de defeito, estabelecido 

no artigo 12 do CDC. 

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), a partir de sua edição, 

estabeleceu uma nova relação entre fornecedores e consumidores no setor da 

construção civil. Segundo o artigo 18, os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que destinam 

ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes 

viciadas. 

Sugere-se a padronização dos prazos de garantia intermediários dos sistemas que 

não estão relacionados à solidez e segurança, podendo o construtor estender o prazo 

desde que informe que se trata de garantia adicional particularizada. 

2.2 TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL 

Segundo o artigo 50 do código de Defesa do consumidor (CDC), a garantia contratual 

é complementar à garantia legal e deverá ser conferida mediante termo escrito. 

2.3 RESPONSABILIDADES 

2.3.1 A construtora deverá se comprometer a: 

1. Fornecimento do MANUAL DO PROPRIETÁRIO, desenvolvido em 

conformidade com a NBR 14037:98, bem como esclarecimento para o uso 

correto da edificação, objetivando atender às expectativas previstas de 

durabilidade e desempenho durante a vida útil. 

2. Fornecimento do termo de garantia (MANUAL GARANTIAS), constando os 

prazos de garantia e manutenções preventivas a serem feitas na unidade, 

visando a minimização de custos com a manutenção corretiva. 

3. Prestação de sérvios de assistência técnica, desde que dentro dos prazos de 

garantia e realizadas todas as manutenções previstas no MANUAL 
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GARANTIAS, reparando, sem ônus, os vícios ocultos e aparentes dos serviços, 

respeitados os prazos para reclamação já citados anteriormente. 

4. Prestação do Serviço de Atendimento ao cliente para orientações e 

esclarecimentos de dúvidas, referentes às revisões e manutenções 

preventivas e garantia, quando não expressas no MANUAL. 

 

2.3.2 O proprietário deverá se comprometer a: 

1. Cumprir as instruções de uso constante no MANUAL DO PROPRIETÁRIO. 

2. Efetuar a manutenção preventiva do imóvel conforme orientações constantes 

neste MANUAL GARANTIAS. 

3. Respeitar os cuidados de uso e a realização das manutenções rotineiras 

descritas no capitulo 3, neste MANUAL GARANTIAS. 

4. Contratar empresa ou profissional qualificado e credenciado pela construtora 

para execução dos serviços de manutenção preventiva e inspeções. 

5. Permitir o acesso do profissional credenciado pela empresa construtora, para 

proceder às vistorias técnicas necessárias. 

6. Cumprir os prazos previstos no CDC para a comunicação de vícios 

construtivos. 

7. Solicitar o serviço de assistência técnica da construtora, desde que dentro 

dos prazos de garantia e realizadas todas as manutenção e inspeções 

previstas no MANUAL GARANTIAS, quando verificada a existência de vícios 

ocultos ou aparente dos serviços, respeitados os prazos legais para 

reclamação já citados anteriormente. 

8. Manter atualizado o manual do PROPERIETÁRIO, quando da realização de 

modificações na edificação. 

9. Registrar as manutenções e inspeções, constantes data e responsável. 

2.4 TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO 

O TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO deverá ser preenchido no ato 

do recebimento DO IMÓVEL e do MANUAL DO PROPRIETÁRIO. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO 

Norma NBR 5674:99 

2.5 – “.... o proprietário de uma edificação, responsável pela manutenção, deve 

observar o estabelecido nas normas técnicas no manual de operação, uso e 

manutenção de sua edificação, se houver...” 

Este documento especifica as manutenções aplicáveis ao imóvel que nos termos da 

NBR 5674:99, são de responsabilidade do proprietário. Assim, é importante que o 

atual proprietário repasse o manual aos próximos usuários e/ou proprietários do 

imóvel. 

2.6 PERDA DE GARANTIA 
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Ocorre: 

1. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observada o que dispõe 

este MANUAL GARANTIAS, o MANUAL DO PROPRITARIO e a NBR 5674 – 

Manutenção da edificação, no que diz respeito à manutenção preventiva 

correta, para imóveis habitados ou não e condomínios. 

2. Se durante o prazo de vigência da garantia não forem tomadas os cuidados de 

uso e realizadas a manutenções rotineiras, por profissional/ empresa 

habilitadas, descrita neste MANUAL GARANTIAS. 

3. Se, nos termos do artigo 1058, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força 

maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida. 

4. Se for executada reforma no imóvel ou descaracterização dos sistemas 

construtivos, com fornecimento de materiais e serviços pelo próprio usuário. 

5. Se houver danos por mau uso, ou não se respeitar os limites admissíveis de 

sobrecarga nas instalações e estruturas. 

6. Se o proprietário não permitir o acesso do profissional destacado pela 

construtora e/ou incorporadora, às dependências de sua unidade para 

proceder a vistoria técnica. 

7. Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnica e as devidas 

providências sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou 

condômino. 

8. Se não forem observados os prazos legais para a comunicação do vício ao 

construtor. 

Os demais fatores que possam acarretar a perda de garantia, específicos para cada 

sistema construtivo, estão descritos no capítulo 3. 

2.7 PRAZOS DE GARANTIA 

Os prazos e condições de garantia constantes deste documento estão de acordo com 

aqueles estipulados pelos produtores, fabricantes e/ou fornecedores, através de suas 

respectivas Associações de Fabricantes, as quais chancelam este documento por 

meio de Carta de Adesão, a seguir. 

CAPITULO III 

SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSPEÇÃO E GARANTIAS – 

PROCEDIMENTOS 

Neste capítulo devem ser descritos com precisão: 

1. Descrição do sistema 

2. Tipo de uso 

3. Normas Técnicas 

4. Vida útil prevista 

5. Sistema de Manutenção e Inspeção 

6. Condições de garantia 

7. Condições de perda da garantia 
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Segue abaixo alguns exemplos que deverão servir de base mínima para a descrição 

de todas as obras, serviços e sistemas construtivos construídos pela empresa 

construtora: 

 

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO OU CERÂMICO  

Descrição do sistema  Conjunto de paredes, constituídas por blocos e argamassa, que 
além de compartimentar e definir os ambientes, também tem a 
função de sustentação da própria edificação.  

Tipo de uso  Sustentação de edificações térreas e multipavimentos, muros, 
muros de arrimo etc.  

Divisão dos espaços, isolação térmica e acústica dos ambientes, 
estanqueidade à água, proteção contra incêndio etc.  

Normas Técnicas  NBR 6136, NBR 10837, NBR 8798, BS 5628, NBR 15270-2 e NBR 
15270-3.  

Vida útil prevista  Período aproximado de 25 a 50 anos.  

SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO  

Cuidados de uso e 
manutenção rotineira  

 Antes de perfurar as paredes, consultar projetos e 
detalhamento do seu imóvel, evitando deste modo a perfuração 
de tubulações de água, energia elétrica ou gás nelas embutidas e 
certifique-se de que no local escolhido não existam vigas nem 
pilares.  

 Para melhor fixação dos acessórios, utilize parafusos e buchas 
específicas.  

 

Inspeção prevista   Inspecionar a integridade da alvenaria – a cada ano.  

 Vistoriar certificando-se da não proliferação de fungos, 
inexistência de furos e aberturas de vãos não previstos no 
projeto original e impacto na alvenaria – a cada ano.  

 Vistoriar as alvenarias quanto à existência de sobrecarga 
devido à fixação de estantes, prateleiras, armários etc. – a cada 
ano.  

 

CONDIÇÕES DE GARANTIA  

Garantia declarada   5 anos, quanto à integridade.  

Perda da garantia   Demolição de paredes ou mudança da posição original.  

 Abertura de vãos não previstos no projeto original.  

 Fixações não previstas.  
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 Grandes impactos.  

 Substituição do revestimento.  

 Retirar total ou parcialmente qualquer elemento estrutural, 
pois poderá abalar a solidez e segurança da edificação.  

 Não comunicação de ocorrência de infiltrações.  

 Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas 
as manutenções previstas por profissional ou empresa 
habilitada.  

 

 

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO OU CERÂMICO  

Descrição do sistema  Conjunto de paredes, constituídas por blocos e argamassa, que 
além de compartimentar e definir os ambientes, também tem a 
função de sustentação da própria edificação.  

Tipo de uso  Sustentação de edificações térreas e multipavimentos, muros, 
muros de arrimo etc.  

Divisão dos espaços, isolação térmica e acústica dos ambientes, 
estanqueidade à água, proteção contra incêndio etc.  

Normas Técnicas  NBR 6136, NBR 10837, NBR 8798, BS 5628, NBR 15270-2 e NBR 
15270-3.  

Vida útil prevista  Período aproximado de 25 a 50 anos.  

SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO  

Cuidados de uso e 
manutenção rotineira  

 Antes de perfurar as paredes, consultar projetos e 
detalhamento do seu imóvel, evitando deste modo a perfuração 
de tubulações de água, energia elétrica ou gás nelas embutidas e 
certifique-se de que no local escolhido não existam vigas nem 
pilares.  

 Para melhor fixação dos acessórios, utilize parafusos e buchas 
específicas.  

 

Inspeção prevista   Inspecionar a integridade da alvenaria – a cada ano.  

 Vistoriar certificando-se da não proliferação de fungos, 
inexistência de furos e aberturas de vãos não previstos no projeto 
original e impacto na alvenaria – a cada ano.  

 Vistoriar as alvenarias quanto à existência de sobrecarga 
devido à fixação de estantes, prateleiras, armários etc. – a cada 
ano.  
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CONDIÇÕES DE GARANTIA  

Garantia declarada   5 anos, quanto à integridade.  

 

Perda da garantia   Demolição de paredes ou mudança da posição original.  

 Abertura de vãos não previstos no projeto original.  

 Fixações não previstas.  

 Grandes impactos.  

 Substituição do revestimento.  

 Retirar total ou parcialmente qualquer elemento estrutural, pois 
poderá abalar a solidez e segurança da edificação.  

 Não comunicação de ocorrência de infiltrações.  

 Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas 
as manutenções previstas por profissional ou empresa habilitada.  

 

 

CABEAMENTO ESTRUTURADO  

Descrição do sistema  O cabeamento estruturado consiste numa rede multiuso na qual, 
em um único ponto (tomada), faculta-se a opção de se conectar 
vários sistemas de dados e/ou voz e/ou imagem, como telefone, 
interfone, antena coletiva, TV a cabo, computadores e internet.  

Componentes  Central de acabamento ou de distribuição (rack), cabos, tomadas 
e terminais.  

Tipo de uso  Instalações prediais residenciais, industriais, comerciais etc.  

Normas Técnicas  NBR 14565.  

Vida útil prevista  Período aproximado de 10 a 20 anos.  

SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO  

Cuidados de uso e 
manutenção rotineira  

 Operação de mudança tipo de sinal nas tomadas somente por 
pessoal previamente treinado pela empresa instaladora.  

 

Inspeção prevista   Revisão dos componentes do armário de distribuição e D.G.T. 
com empresa especializada – a cada 6 meses.  

 

CONDIÇÕES DE GARANTIA  
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Garantia declarada   Desempenho do equipamento – especificado pelo fabricante 
(entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua 
capacidade em atender os requisitos especificados em projetos 
sendo o prazo de garantia o constante nos contratos ou manuais 
específicos de cada material ou equipamento entregues, ou seis 
meses – o que for maior).  

 Instalação (infra-estrutura, prumadas, cabos e fios) – 1 ano.  

 

Perda da garantia   Alterações no sistema.  

 Utilização dos cabos para alimentação elétrica.  

 Se não forem tomadas os cuidados de uso ou não forem feitas 
as manutenções previstas por profissionais ou empresa 
habilitada.  

 

 

ESQUADRIA DE MADEIRA  

Descrição do sistema  Sistema que compreende todo o componente construtivo / 
caixilho empregados na execução de portas, portões, janelas 
basculantes, etc., utilizando-se a madeira como matéria-prima 
básica.  

Tipo de uso  Separação entre ambientes contíguos de forma permanente no 
caso das esquadrias fixas, ou de forma variável no caso das 
moveis. Essa separação permite a iluminação e a ventilação 
natural/ambiental, protege o interior da intempéries, promove a 
segurança, limitando o acesso aos ambientes.  

Normas Técnicas  NBR 10820, NBR 10821, NBR 10830e NBR 10831.  

Vida útil prevista  Período aproximado de 8 a 12 anos.  

SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO  

Cuidados de uso e 
manutenção rotineira  

 Para dar melhor proteção e brilho, recomenda-se fazer 
enceramento periódico, sendo que os vidros jateados das portas 
podem ser limpos com pano umedecido em água.  

 Evita bater portas e janelas ao fechá-las. As batidas podem 
causar trincas na madeira e na pintura, bem como comprometem 
sua fixação à parede. Procure manter as portas fechadas para 
evitar que, com o tempo e principalmente com o sol, empenem.  

 Nas áreas molhadas, evite molhar a parte inferior das portas, 
o que pode promover o seu apodrecimento e aparecimento de 
manchas.  

 Para a limpeza das portas enceradas, não utilizar água. Use 
flanela seca ou produtos específicos, tipo lustra móvel.  
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 Não aplique produtos abrasivos nas fechaduras e ferragens; 
utilize uma flanela para limpeza. Verifique o funcionamento dos 
trincos etc.  

 Lubrifique periodicamente as dobradiças e fechaduras com 
pequena quantidade de grafite em pó. Isso manterá sempre 
perfeito o seu funcionamento. Nunca utilize óleos lubrificantes.  

 Quando o imóvel ficar sem uso por muito tempo, deixar as 
portas dos armários abertas para evitar o aparecimento de mofo.  

 Reapertar parafusos de fechaduras, dobradiças, trincos etc.  

 Verificar estado de conservação da pintura.  

 Substituir vidros quebrados (quando necessário).  

 Verificar estanqueidade de portas externas e janelas.  

 

Inspeção prevista   Revisar o estado do verniz, pintura, e/ou cera – a cada ano.  

 Inspecionar a integridade física – a cada ano.  

 Apertar parafusos aparentes dos fechos, dobradiças e 
maçanetas – a cada ano.  

 Regular o freio (quando houver) – a cada ano.  

 

 

ESTRUTURA DE CONCRETO  

Descrição do sistema  Conjunto de elementos (vigas, lajes e pilares) que formam os 
esqueleto de uma obra e sustentam as parede, telhados, forros, 
revestimentos e instalações, além das demais cargas de ocupação 
da edificação. As estruturas podem ser fabricadas com concretos: 
simples, armado, protendido, pré fabricadas e/ou moldadas “in 
loco”. Identificados por massa específica seca de 2000kg/m3 a 
2800kg/m3.  

Tipo de uso  Sustentação da edificação e transferência de todas as cargas 
atuantes sobre ela para as fundações.  

Normas Técnicas  NBR 6118, NBR 6120 e NBR 14432.  

Vida útil prevista  As estruturas de concreto foram projetadas e construídas de modo 
que a sua vida útil, esteja de acordo com o que estabelece a NBR 
6118/03. Essa vida útil, também conhecida como vida útil de 
projeto, refere se ao período de tempo decorrido do avanço da 
carbonataçao do concreto em direção a armadura mais exposta 
da estrutura,cujo controle deve ser feito na periodicidade indicada 
neste manual. No decorrer deste período, ou no Maximo antes do 
seu termino estimado, a estrutura devera sofrer intervenção 
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reparadora que prolongue sua vida útil. Período aproximado de 25 
a 50 anos.  

SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO  

Cuidados de uso e 
manutenção rotineira  

 Evitar o contato direto de matéria orgânica, substâncias ácidas 
e produtos químicos sobre a superfície do concreto.  

 Evitar choques de intensidades não previstos na estrutura.  

 Evitar exposições das superfícies de concreto ao fogo.  

 

Inspeção prevista   Verificação da integridade da estrutura - a cada ano.  

 Teste da profundidade da carbonatação- a cada ano.  

 Verificação do aparecimento de manchas superficiais no da 
concreto - a cada ano.  

 Verificação do aparecimento de estalactites e estalagmites nos 
tetos e pisos de concreto – a cada ano.  

 

CONDIÇÕES DE GARANTIA  

Garantia declarada   Integridade física superficial do concreto (brocas e vazios) – 1 
ano.  

 Revestimento hidrofugante - 2 anos.  

 Pinturas superficiais das estruturas - 2 anos.  

 Integridade física superficial do concreto no tocante a formação 
de estalactites e estalagmites – 5 anos.  

 Segurança, solidez e estabilidade global – 5 anos.  

 

Perda da garantia   Abertura de vãos não previstos no projeto original. Reforma ou 
alteração sem aprovação da construtora.  

 Fixações não previstas.  

 Substituição do revestimento.  

 Ocorrência de infiltrações.  

 Senão forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas 
as manutenções previstas por profissional ou empresa habilitada.  
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INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

Descrição do sistema  É o conjunto de tubulações aparentes, em shafts ou embutidas 
nas paredes, destinadas ao transporte, distribuição, disposição 
e/ou controle de fluxo de fluídos (fluidos com sólidos em 
suspensão, líquidos, vapores ou gases) em uma edificação.  

 Sistema hidráulico de água fria, quente e esgoto: composto de 
tubos e conectores (ex.: PVC, cobre , PPR, PEX etc.) com 
espessura dimensionada conforme a pressão de serviço 
submetida.  

 Registros de pressão (água fria e quente): válvulas de pequeno 
porte, instaladas em sub-ramais ou pontos de utilização, 
destinadas à regulagem da vazão de água.  

 Registros de gaveta (água fria e quente): válvulas de fecho, 
destinadas à interrupção eventual de passagem de água para 
reparos de rede ou ramal.  

 

Tipo de uso  Instalações prediais água fria, quente e de esgoto.  

Normas Técnicas  NBR 6493, NBR 5626, NBR 7198, NBR 7367, NBR 8160, NBR 
10844, NBR 14486, NBR 10569 e NBR 10570.  

Vida útil prevista  Período aproximado de 10 a 20 anos.  

SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO  

Cuidados de uso e 
manutenção rotineira  

 Não utilize, na limpeza ou desentupimento, hastes metálicas 
rígidas ou vergalhões, ácidos ou produtos cáusticos, acetona 
concentrada e substâncias que produzam ou estejam em desuso, 
de esgotamento de água da máquina de lavar junto à parede, 
usando acessórios próprios.  

 Mantenha vedado o ponto, quando em desuso, de esgotamento 
de água da máquina de lavar junto à parede, usando acessórios 
próprios.  

 Nunca jogue gordura ou resíduo sólido nos ralos das pias e dos 
lavatórios. Jogue-os diretamente no lixo.  

 Não furar paredes antes de verificar, no manual do proprietário, 
o posicionamento dos tubos.  

 Não utilizar água com temperatura acima de 80ºC.  

 Verificar eventuais vazamentos.  

 Não apertar em demasia os registros e torneiras.  

 Não trocar peças de forma alguma por conta própria, utilize 
mão-de-obra especializada.  

 Limpar sifões das pias, corrigindo eventuais vazamentos – a 
cada 6 meses.  
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 Limpar a caixa sifonada, caixas de passagem de gordura e 
esgoto – a cada 6 meses.  

 Efetuar limpeza dos reservatórios – a cada 6 meses.  

 Todas as vezes em que se for limpar os reservatórios, abrir e 
fechar completamente todos os registros do barrilete, para evitar 
travamento dos registros por incrustação.  

 Limpar os filtros e efetuar revisão nas válvulas redutoras de 
pressão – a cada ano.  

 

 

LOUÇAS SANITÁRIAS  

Descrição do sistema  Compreende os aparelhos cerâmicos sanitários esmaltados e 
seus respectivos pertences e acessórios.  

Tipo de uso  Instalações hidráulicas residenciais, prediais, comerciais etc.  

Normas Técnicas  NBR 15097, NBR 15098, NBR 15099, NBR 11778 e NBR 11990.  

Vida útil prevista  Período aproximado de 10 a 20 anos.  

SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO  

Cuidados de uso e 
manutenção rotineira  

 Não jogue quaisquer objetos nos vasos sanitários e ralos que 
possam causar entupimento, tais como: absorventes higiênicos, 
folhas de papel, cotonetes, cabelos, fio dental etc.  

 Não deixe de usar a grelha de proteção que acompanha a cuba 
de inox das pias de cozinha.  

 Nunca suba ou se apóie nas louças e bancadas, pois podem se 
soltar ou quebrar, causando ferimentos graves.  

 Não permitir sobrecarga nas louças sanitárias e sobre as 
bancadas. Evite o uso de desinfetantes abrasivos à base de soda 
cáustica, bem como a utilização de esponjas de aço, que podem 
danificar a superfície das louças.  

 Para proceder à limpeza, utilize-se de água e esponja macia, 
pano umedecido em sabão ou desinfetantes biodegradáveis.  

 Para utilização, conservação e manutenção das banheiras de 
hidromassagem, seguir as instruções do manual do proprietário.  

 Verificar o estado geral das louças, tanques e pias, inclusive 
ferragens.  

 Verificar vazamento das bolsas de ligação do vaso - a cada 6 
meses nos 2 primeiros anos, depois a cada ano.  

 

Inspeção prevista  
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CONDIÇÕES DE GARANTIA  

Garantia declarada e 
perda da garantia 

 Quebras, fissuras, riscas e manchas – no ato da entrega.  

 Problemas de instalação – 1 ano.  

 Falha de vedação – 3 anos.  

 Se constatada carga excessiva.  

 Aplicação de pigmentos, solventes, ácidos ou qualquer outro 
material que danifique o esmalte.  

 Aplicação de materiais abrasivos.  

 Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas 
as manutenções previstas por profissional ou empresa 
habilitada.  
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