
 

 

SANTA CATARINA ESQUADRIAS E VIDROS 
Desde 1960 

Esquadrias de alumínios, Vidros comuns, Temperados, à prova de bala, Box p/ banheiro,  Espelhos - Bisote. 

 
Loja I –CAMPINAS- Av. Dr. Sales de Oliveira, 1219-V. Ind. f: (19)3272.6251 / (19)3272.8670 

e-mail: vendas1@santacatarinavidros.com.br 

    Loja II – AMERICANA – Rua D. Pedro II, 1651-N. Americana - fone: (19)3461.6598. 

e-mail: vendas2@santacatarinavidros.com.br 
 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS DE VENDA, FORNECIMENTO E MANUSEIO DE 

VIDROS/CAIXILHOS. 

 

VIDROS TEMPERADOS: 

-Todos os vidros temperados planos, recebem tratamento especial NBR 14698:2001, não podendo ser 

retrabalhado (recortado, etc...). 

-Todas as  medidas de vidros temperados observam as devidas folgas técnicas, sendo que além das 

folgas técnicas poderão ocorrer variações de 1 a  3mm, que se enquadra dentro das tolerâncias de 

fábrica e normas ABNT. 

-Todos os vidros modelados são recortados manualmente pela fábrica e sujeitos a variações. O 

acabamento vidro/base será feito pelo comprador posteriormente a instalação. 

-Todos os vidros temperados estão sujeitos a empenamento de mais ou menos 2,5 mm por metro  

linear, para vidro  superior a 2200m m de comprimento não existe responsabilidade  fabricante. 

 

 

CAIXILHOS DE ALUMINIOS: 

O serviço será entregue pronto e acabados. Os materiais deverão ser normatizados pela ABNT e os 

serviços executados conforme a boa técnica e Normas aplicáveis. A contratada se obriga a fornecer a 

contratante as esquadrias de alumínios com as respectivas dimensões, quantidades e nas linhas 

especificadas no pedido/contrato. 

Os perfis de alumínios serão fornecidos por distribuidora Alcoa/Alcan/Asa ou similares equivalentes 

do mercado. Os acessórios serão fornecidos pela Udinese/Fermax/Alumicont ou similares 

equivalentes do mercado com acabamentos nas cores especificados na planilha orçamentaria. O 

fornecimento de vidros faz parte integrante do presente contrato, e também será especificado no 

pedido/contrato. 
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PRAZO DE ENTREGA: 

-O prazo de entrega dos produtos fica estabelecido de acordo com os seguintes critérios: 

-Entrega do contra marco para caixilhos de alumínios: 10/15 dias ou a combinar 

-Entrega dos caixilhos: a combinar dependendo da especificação da obra e do produto. 

-Instalação dos caixilhos a combinar dependendo das condições gerais apresentadas pela obra. 

-Box/Instalação de vidros temperados: especificado no pedido de acordo com programação da fábrica 

-Acabamentos e vedação serão dados no final  dependendo das condições apresentadas na obra 
(pintura, aplicação de gesso, etc...).  

-Os prazos de entrega dos materiais são contados a partir da medição definitiva da obra, completa  
formalização do pedido e pagamento da parcela antecipada. 

 

ATRASO NA ENTREGA: Em caso de atraso dos materiais por parte dos produtores; greves, ou 

perturbação da ordem publica racionamento de fornecimento de energia elétrica na obra e outros 

motivos reconhecidos por praxe jurídica. 

 

 

 

GARANTIA: 

-A garantia em vidros temperados se estende sobre a instalação e ferragens defeituosas (validade 

1(um) ano). No caso de quebra dos vidros, motivada por falha na tempera (fragmentos com pedaços 

acima de 10 cm x 10 cm),será analisado pelo deptoº técnico do fabricante (validade 05 anos). 

-A garantia dos caixilhos se estende sobre os materiais fornecidos e a mão de obra aplicada, são 

garantidos pela contratada, contra defeitos de fabricação, montagem, e instalação por um período de 2 

anos contados a partir da data da instalação das mesmas. Durante esse período a garantia compreende 

s substituição de peças, componentes e a mão de obra aplicada no reparo de defeitos devidamente 

comprovado como sendo de fabricação, montagem ou instalação. 

-A garantia sobre a vedação de caixilhos e Box tem validade de 06 ( seis) meses após instalação 

devendo-se ter posteriormente os cuidados necessários para a não remoção dos elementos vedantes 

feita com silicone  acético neutro/antifungo. 

- A garantia em questão será válida desde que as esquadrias/vidros não tenham recebido maus tratos 

ou descuidos, ou seja: desde que tenham sido observados pelos usuários os cuidados básicos e 

necessários para a preservação das mesmas. A garantia em questão também perderá sua validade se 

as esquadrias sofrerem alterações, modificações ou reparos feitos por pessoas ou entidades não 

credenciadas pela contratada. 

 

 

 

 

 

 



CUIDADOS COM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS  QUIMICOS, ESPONJA ABRASIVAS,ETC.. 

-O uso de produtos químicos nos espelhos elimina toda e qualquer garantia. 

-Não utilizar ácidos ou alcalinos para a limpeza de espelhos/vidros/caixilhos de alumínios. Estes 

produtos podem atacar a superfície, as bordas e até a tinta protetora. 

-Produtos com amoníaco, presentes na grande maioria dos produtos de limpeza são extremamente 

danosos ao espelho/vidros/caixilhos. 

-Iniciar a limpeza do espelhos/vidros/caixilhos com espanador para retirar a poeira depositada na 

superfície. 

-Na eventualidade da sujeira não ser removível com agua, utilizar um pano macio e limpo embebido 

em agua e sabão/detergente ou álcool  , passando um pano macio e seco em  seguida para retirar 

possíveis manchas de secagem. 

-Nunca borrifar qualquer produto diretamente no espelho. Em vez disso, aplique o produto num pano 

macio e então passe na superfície do espelho/vidro/caixilho. Secar as bordas após limpeza. 

 

 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

-Efetuar as confirmações das dimensões na obra; 

-Fabricar, transportar e instalar as esquadrias/vidros objeto do presente contrato, incluindo a 

instalação de acessórios para o mesmo; 

-cumprir por sua exclusiva conta e responsabilidade os encargos fiscais e trabalhistas em vigência 

para a industrialização e instalação de esquadrias/vidros; 

-fornecer aos seus funcionários em atividade na obra os equipamentos de proteção individual 

previstos pela legislação em vidro e orienta-los sobre a utilização dos mesmos. 

-Respeitar as normas da CIPA e do programa de qualidade PBQPH desenvolvido pela CONTRATANTE 

especialmente para a obra em apreço. 

 

 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

-A contratante permitir aos funcionários da contratada a utilização de escadas, elevadores, guinchos, 

andaimes e outros dispositivos na obra e que possam facilitar a execução dos serviços de descarga, 

movimentação e instalação das esquadrias/ vidros; 

-Após a entrega das esquadrias e vidros na obra, cuidar  para que elas sejam preservadas, não sofram 

quaisquer tipos de danos, deformações, inutilização ou extravio de acessórios ou agressão da camada 

de pintura por produtos abrasivos, argamassas, tintas, ácidos de limpeza, etc. 

-Efetuar os pagamentos de acordo com os critérios estabelecidos no pedido/contrato. 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

-Nossos medidores são proibidos de tomar medidas de vãos inacabados ou caixilhos não instalados 

definitivamente. Caso haja necessidade de se tomarem medidas de vãos inacabados, só serão o aceitas 

com responsabilidade expressa proprietário da obra ou preposto. Todo problema surgido em 

consequência de medidas fornecidas pelo cliente ou tomadas sob sua responsabilidade será resolvido 

com despesas debitadas em separado. 

-Trabalho de corte em mármore, granito ou similares, não estão inclusos devendo ser executado por 

especialistas a cargo do comprador. Quando executado por nossa equipe por solicitação do mesmo, 

será feito sem responsabilidades por cano furado ou azulejos  quebrados, etc... 

-Qualquer divergência existente entre esta proposta e a entrega, decorrente de motivos alheios  a 

nossa vontade(quebras, defeitos, erros de medidas, jateamento, aplicação de películas, etc..)  não 

excluirá os pagamentos pré-estabelecidos, ficando qualquer pendencia a ser acertada na ultima 

parcela. 

- Todo serviço será executado de segunda a sexta-feira, no horário da 8:00 às17:00 hs, sendo 

necessário fora desse período, o adicional será combinado à parte.  

-O envidraçamento será executado, conforme projeto especifico, de acordo com as exigências da norma 

P-NB-226 da ABNT, cabendo a responsabilidade ao autor do projeto geral da obra. 

-Responsabilidade de fornecimento: Obrigamo-nos a entregar os materiais especificados nos pedidos 

na devida oportunidade, salvo motivos considerados de força maior. 

-Após aprovação deste pedido, não poderá ser cancelado ou modificado, por se tratar de material 

fabricado sob encomenda. 

- Outras condições não especificadas acima deverão ser acordadas, baseadas nas limitações técnicas, 

na coerência e no bom senso de ambas as partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


