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Este Certificado de Garantia foi emitido em 2 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma entregue ao cliente e a outra 
permanecerá nos arquivos da Aquamec Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda. 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
 

1. A AQUAMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (aQuamec), em Itu - SP, garante que os 
equipamentos de sua fabricação, abrangendo as partes e os componentes de sua manufatura, foram inspecionados e 
estão livres de defeitos de projeto, material e mão-de-obra. 

  

A obrigação da aQuamec, sob a presente garantia, está expressamente limitada ao reparo ou à substituição, a seu 
critério, da parte ou componente originalmente fornecido, caso se prove defeituosa por vícios de fabricação, nos 
prazos estabelecidos na Proposta Técnica-Comercial da aQuamec, salvo se diversamente convencionado, contados a 
partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da data de instalação do equipamento, o que primeiro ocorrer. 

 

2. A aQuamec transfere aos seus clientes os exatos termos de garantia recebidos de seus Fornecedores para aqueles 
componentes não fabricados pela mesma, tais como, mas não restritos a estes: motores, redutores de engrenagens, 
eixos de transmissão, instrumentos de automação, correias, comandos / controles / componentes elétricos / 
eletrônicos / hidráulicos / pneumáticos, bombas, ventiladores centrífugos, selos etc. 

 

3. A presente garantia cobre os equipamentos quando em uso e serviço normal, e dentro das especificações constantes 
da Proposta Comercial da aQuamec, não cobre ocorrências e despesas relacionadas ao transporte, movimentação 
nem tampouco: 

 

a) Defeitos ou danos causados por operação inadequada, negligência e/ou imperícia no manuseio e/ou na 
manutenção, consertos efetuados por terceiros, obras civis e montagens inadequados ou instalações e 
montagens executadas sem a aprovação da supervisão de montagem eletromecânica da aQuamec; 

b) Peças, partes ou componentes que pela sua natureza, mesmo em operação normal, tenham vida útil menor 
que o prazo coberto pela garantia. A garantia de peças, partes ou componentes colocados em substituição a 
outros defeituosos, bem como a garantia das peças, partes ou componentes reparados, termina com a 
garantia das peças, partes ou componentes originais; 

c) Prolongada falta de utilização, envelhecimento, corrosão ou desgastes normais; 
d) Execução, pelo cliente ou por terceiros, de qualquer modificação ou conserto no equipamento, sem prévia 

consulta, aprovação ou intervenção e supervisão da aQuamec; 
e) Quando deixar o cliente de informar, imediatamente, a ocorrência de qualquer defeito, funcionamento 

irregular ou falha nos equipamentos, mantendo-os em funcionamento mesmo assim; 
f) Operação dos materiais em desconformidade com as orientações do fabricante; 
g) Instabilidade no fornecimento de energia elétrica; 
h) Caso fortuito ou de força maior (acidentes, catástrofes, incêndios, explosões, inundações, granizo, vendavais, 

vandalismo, tumulto, etc.). 
 

4. Se um problema coberto pela presente Garantia vier a ocorrer, o cliente deverá paralisar a utilização do equipamento, 
notificando imediatamente a aQuamec, por escrito. 

 

5. As peças ou componentes a serem reparados deverão ser transportados pelo cliente até o local indicado pela 
aQuamec. A Garantia não cobre os custos de remoção e transporte. 

 

6. Os serviços de reparos ou de peças, partes ou componentes cobertos pela garantia serão executados na fábrica da 
aQuamec ou no local da instalação dos materiais por técnicos especializados da aQuamec ou terceiros autorizados, 
correndo as eventuais despesas de transporte do equipamento e despesas de viagem e de estadia dos técnicos por 
conta do cliente. 

 

7. Este Certificado de Garantia substitui expressamente toda e qualquer outra garantia ou representação subentendida 
ou expressa. 

 

Nenhuma pessoa tem a autoridade de obrigar a aQuamec a qualquer outra garantia além da presente. 
 

8. A aQuamec não será responsável, em quaisquer hipóteses, por danos indiretos, lucros cessantes ou emergentes, 
perdas ou reduções de faturamentos. 
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