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1. OBJETIVO 

Descrever as atividades de vistoria final para liberação da obra, as atividades de entrega da obra para o cliente e 
as atividades de assistência técnica pós-entrega do imóvel, visando o efetivo tratamento das reclamações do 
cliente quando ao produto e a retroalimentação do sistema da qualidade. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 NBR ISO 9001:2008 e PBQP-H SiAC Nível A; 

 Projetos “as built”; 

 Memoriais descritivos; 

 Manual do Usuário; 

 Ordem de Compra; 

 Prospectos de vendas; 

 Contratos com fornecedores. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1  - Engenheiro de Obra 

 Comunicar a finalização das unidades ao Responsável de Assistência Técnica; 

 Entregar cada unidade e a área comum ao Responsável de Assistência Técnica; 

 Realizar serviços de reparos em caso de não conformidades detectadas. 

3.2- Supervisor de Obras / Responsável de Assistência Técnica 

 Elaborar o Manual do Usuário das Obras. 

3.3- Estagiário 

 Realizar a vistoria final em cada unidade e nas áreas comuns; 

 Acompanhar o cliente em sua vistoria; 

 Entregar as chaves do imóvel; 

 Entrega do manual do cliente após vistoria completa e entrega das chaves; 

 Após entrega de cada unidade, entregar os formulários preenchidos para o Responsável de Assistência 
Técnica. 

3.4- Responsável de Assistência Técnica 

 Receber, registrar e avaliar as chamadas de assistência técnica; 

 Realizar as visitas nos locais que foram abertas as chamadas; 

 Realizar os serviços de assistência técnica após a entrega da obra (caso procedente); 

 Emitir Relatório de Assistência Técnica e manter atualizado o mapa de acompanhamento das Assistências 
Técnica.  

4. PROCEDIMENTOS 

4.1 - Vistoria final de área comum 

4.1.1 - O Engenheiro de Obra deve informar ao Responsável de Assistência Técnica a conclusão dos 
serviços de obra. 

4.1.2 - O Responsável de Assistência Técnica e/ou Estagiário deve realizar uma vistoria nas áreas comuns 
da obra, juntamente com um Check list de Vistoria Final (FORM. 08 - Área comum), que deve ser 
adaptado para cada empreendimento. Esta vistoria também poderá ser realizada por um outro 
engenheiro que não tenha participado da execução da obra, designado pelo Responsável  de 
Assistência Técnica.  

4.1.3 - O Check-list de Vistoria Final (Área comum) preenchido é repassado para o Engenheiro de Obra, 
que deve analisar as necessidades de reparos apontadas (não conformidades) e em seguida 
providenciar os serviços necessários para estes reparos. 
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4.1.4 - Após terem sido solucionadas as não conformidades, o Engenheiro de Obra informa ao 
Responsável  de Assistência Técnica para nova vistoria. 

4.1.5 - A área comum deve ser entregue a uma comissão ou ao síndico, podendo ocorrer após a entrega 
das unidades. 

4.2 - Vistoria final das unidades 

4.2.1- O Responsável de Assistência Técnica e/ou Estagiário deve realizar uma vistoria das unidades 
juntamente com um Check list de Vistoria Final (das unidades FORM. 31), que deve ser adaptado 
para cada empreendimento. Esta vistoria também poderá ser realizada por um outro engenheiro 
que não tenha participado da execução da obra, designado pelo Responsável de Assistência 
Técnica. 

4.2.2- O Check-list de Vistoria Final (das unidades) preenchido é passado para o Engenheiro de Obra, que 
deve analisar as necessidades de reparos apontadas (não conformidades) e em seguida providenciar 
os serviços necessários para estes reparos. 

4.2.3- Após terem sido solucionadas as não conformidades, o Engenheiro de Obra informa ao Responsável 
de Assistência Técnica para uma nova vistoria. 

4.2.4- A unidade não pode ser liberada para entrega ao cliente antes que todas as não conformidades 
apontadas no chek-list de vistoria final (das unidades) tenham sido solucionadas e tratadas. 

4.3 - Entrega da unidade ou área comum 

4.3.1- Após liberação da unidade na vistoria da Obra, O Setor Comercial entrará em contato com o cliente, 
que deverá estar em dia com suas obrigações contratuais, para agendamento da sua vistoria do 
imóvel. 

4.3.2- Cada unidade privativa apenas pode ser entregue ao responsável pelo contrato firmado junto a 
Exata ou representante legal munido de procuração. 

4.3.3- O Responsável de Assistência Técnica e/ou Estagiário e/ou Engenheiro deve acompanhar o cliente 
ou seu representante na entrega e neste momento propor uma vistoria da unidade.  

4.3.4- Caso o cliente ou seu representante identifique alguma pendência, este deve anotar estas 
pendências no Termo de Vistoria e Aceitação dos Serviços do imóvel (FORM. 32) e o Responsável de 
Assistência Técnica e/ou Estagiário e/ou Engenheiro providencia a solução dos reparos necessários. 
Quando houver pendência o cliente poderá assinar o Termo de Recebimento do Imóvel, ficando as 
falhas relacionadas no Termo de vistoria a ser realizada no prazo determinado pelo mesmo. 

4.3.5- Após a execução dos reparos, o Responsável de Assistência Técnica deve agendar novamente com 
o cliente ou seu representante a entrega.   

4.3.5-   Caso não tenha apontado qualquer não conformidade, seja na vistoria inicial ou no retorno após os 
reparos, deve-se solicitar a assinatura do cliente ou seu representante no Termo de Recebimento do 
manual do proprietário e das Chaves do Imóvel (FORM. 39) e no termo de aceitação dos Serviços do 
imóvel (FORM. 32). 

4.3.6- Para as áreas comuns, a comissão do condomínio ou síndico, após vistoria realizada nas áreas 
comuns registrando o evento no Termo de Vistoria e Aceitação dos Serviços das áreas comuns 
(FORM. 40), deve assinar o Termo de Recebimento de Área Comum (FORM. 41). Neste momento, 
Departamento Comercial / Engenheiro de Obra deve fornecer ao representante o Manual do 
Condomínio. 

4.3.7- Após a assinatura do termo de entrega, o Responsável de Assistência Técnica / Engenheiro de Obra 
/ Estagiário deve fornecer ao cliente ou seu representante o Manual do Usuário. Também deve 
entregar para o cliente as chaves do imóvel, em caso de unidades residenciais ou comerciais. 

4.3.8- O Estagiário repassará para o Responsável de Assistência Técnica os registros da entrega de cada 
unidade (FORM. 31; FORM. 32; e FORM. 39) e caso haja reforma na unidade (modificação de 
layout), anexar projetos/fotos e cópias de acerto financeiro. 

4.4 - Assistência Técnica pós-entrega 

4.4.1- O Responsável de Assistência Técnica recebe a solicitação de serviços registrada no formulário de 
Solicitação de Serviços de Assistência Técnica (FORM. 46). Neste momento deve-se fazer uma 
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caução de valor constante na Promessa de Compra e Venda, parágrafo segundo da cláusula décima 
sexta, para possibilitar o deslocamento de pessoal com o fim de analisar o problema, conforme 
contrato. 

4.4.2- Sempre que receber uma Solicitação, o Responsável de Assistência Técnica analisará a situação 
descrita com o Supervisor de Obras e entrar em contato com o cliente para agendar uma data para 
vistoria conjunta. 

4.4.3- Na vistoria podem ocorrer duas situações: 

4.4.3.1 - Quando a solicitação for julgada IMPROCEDENTE: 

 O Responsável de Assistência Técnica e/ou Supervisor de Obras deve explicar 
tecnicamente as razões do não atendimento da solicitação ao proprietário, registrando a 
ocorrência na SAT – Serviços de assistência Técnica (FORM. 47). 

 A SAT, juntamente com a resposta, serão arquivados. Neste caso a caução não será 
devolvida. 

4.4.3.2 - Quando a solicitação for julgada PROCEDENTE: 

 O Responsável de Assistência Técnica faz o registro das atividades que serão realizadas 
preenchendo o campo “SAT – ATENDIMENTO IN LOCO” da SAT (FORM. 47) e designa a equipe 
responsável pelo serviço. 

 O início dos serviços somente deve acontecer após a compra ou disponibilização dos 
materiais e equipamentos necessários. 

 Após a execução dos serviços, baseando-se nos mesmos procedimentos que foram 
utilizados na execução, o “Termo de recebimento dos serviços da assistência técnica” constante 
na própria SAT, no campo “SAT – RECEBIMENTO / AVALIAÇÃO”, deve ser datado e assinado pelo 
proprietário. Caso o proprietário não esteja presente, o Responsável pelo Serviço e/ou 
Responsável de Assistência Técnica deve coletar a assinatura de quem acompanhou a 
finalização. Na SAT também consta um questionário sobre a satisfação do cliente com relação 
aos serviços de assistência técnica prestada que pode ser preenchido pelo próprio cliente, pela 
Secretária ou pelo Responsável de Assistência Técnica em contato telefônico posterior (em até 
05 dias). 

 Neste caso devolve-se a caução do cliente. 

4.4.4- Para os serviços de assistência técnica em áreas comuns, deve-se adotar o mesmo procedimento. 
Neste caso, o “Termo de Recebimento dos Serviços de Assistência Técnica” deve ser assinado pelo 
Síndico ou seu representante.  

4.4.5- Os custos para execução dos serviços de assistência técnica serão registrados no campo 
“LEVANTAMENTO DE CUSTOS” da própria SAT (FORM. 47). 

5.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS 

 FORM. 08 – Check-List para Vistoria Final (Área comum); 

 FORM. 31 – Check-List para Vistoria Final (das unidades); 

 FORM. 32 – Termo de Vistoria e Aceitação dos Serviços do imóvel;  

 FORM. 39 – Termo de Recebimento das Chaves do Imóvel; 

 FORM. 40 – Termo de vistoria e aceitação dos serviços das áreas comuns; 

 FORM. 41 – Termo de Recebimento das Áreas Comuns; 

 FORM. 46 – Solicitação de Serviços de Assistência Técnica; 

 FORM. 47 – SAT - Serviços de Assistência Técnica; 
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