
 

Termos e condições para Usuários do Serviço de 
montagem de móveis 

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS 

1. O Presente Termo regula os termos e condições para a contratação e uso dos serviços de montagem de móveis. 
Ao contratar os serviços de montagem, o Usuário aceita e consente com as condições previstas nestes Termos bem 
como a Política de Privacidade, disponível em https://www.iguanafi x.com.br/legal/privacy, que poderão ser 
objeto de atualização a qualquer tempo, a critério exclusivo da Iguanafix. 

2. A Iguanafix é uma empresa que atua na intermediação de negócios entre os Predadores e os Usuários. O serviço 
de intermediação da IguanaFix se limita a oferecer aos Usuários e Prestadores ferramentas que auxiliam a 
contratação pelo Usuário de serviços de montagem de móveis, assistência à casa, manutenção, conserto, 
instalação, construção e demais ofícios relacionados, os quais serão prestados diretamente pelos Prestadores, sem 
interferência da Iguanafix nesta prestação. 

3. A Iguanafix não presta os serviços divulgados em sua Plataforma, seja diretamente, seja através de terceiros por 
ela contratados. Todos os serviços divulgados e intermediados são prestados por Prestadores independentes 
cadastrados e que tenham aceitado os T&C de Prestadores. 

4. A responsabilidade da Iguanafix é limitada a danos diretos que decorram da intermediação de negócios. Não 
haverá, em hipótese alguma, responsabilidade por danos morais, lucros cessantes e/ou outras formas de danos 
indiretos. 

5. Em caso de demanda, judicial ou extrajudicial, entre Usuário e Prestador, em decorrência de negócio intermediado 
pela Iguanafix, a Iguanafix poderá tentar mediar a disputa através das ferramentas de contato de sua Plataforma. 
A parte efetivamente responsável pelo dano reembolsará quaisquer valores eventualmente pagos pela Iguanafix 
em decorrência de condenações judiciais e/ou administrativas a que derem causa. 

6. Os presentes Termos são regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil, ficando eleito o foro da Comarca 
da Capital do Estado de São Paulo, com privilégio sob quaisquer outros, por mais privilegiado que venham a ser. 
 

TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS 

1. O serviço de montagem de móveis INCLUI: 

● Montagem de móvel especificado na ordem de serviço de acordo com o manual de montagem 
fornecido pelo fabricante do móvel. 

● Verificação de peças e componentes para garantir que o móvel esteja em condições de ser montado. 
● Utilização de ferragens e parafusos corretos incluídos nos volumes para montagem. 
● Organização básica do entorno onde a montagem foi feita (incluindo retirada de papelão ou 

embalagem, adesivos etc.). 
● Caso a montagem já tenha sido iniciada por terceiros, tal informação precisa ser incluída na solicitação 

da contratação. Além disso, não haverá cobertura da garantia do serviço de montagem nesse caso. 

 
2. O serviço de montagem de móveis NÃO inclui: 

● Alteração das condições físicas do móvel em qualquer tipo e forma, incluindo, mas não limitado a 
recortes, colocação de rodas, ajustes etc. 

● Instalação ou adaptação hidráulica ou elétrica, mesmo em montagens de cozinha, balcão de pia, 
gabinete de banheiro e afins. 

● Colocação e/ou instalação de eletrônicos, como TV, Home Theater, micro-ondas, coifas ou outros 
aparelhos que não sejam parte do móvel. 

● Desmontagem, deslocamento ou retirada de outro móvel já montado. 
● Qualquer outro serviço que não seja expressamente a montagem do móvel especificada na ordem de 

serviço. 



 

● A Iguanafix e/ou o prestador de serviços não aceitam intermediar serviços que envolvam atividades 
ilícitas e/ou irregulares, bem como que possam violar o presente Termo e qualquer regulamentações 
vigentes. 

● O prestador de serviços se reserva o direito de não entrar em áreas que considerar de risco. Nestes 
casos o serviço será cancelado e o valor do serviço será integralmente estornado para o usuário. 

● O Prestador não poderá carregar ou levar caixas de um cômodo para o outro, nem subir e descer caixas 
por escadas, caso o material seja avariado no transporte, não haverá cobertura da garantia. 

● A avaliação da adequação do local de montagem do móvel não faz parte do serviço prestado, de modo 
que qualquer problema decorrente das características do local da montagem, umidade, exposição ao 
sol e vento, dentre outros, são de exclusiva responsabilidade do Usuário; 

● Tratamento de mofos e umidades existentes são de responsabilidade do Usuário e não do Prestador, 
sendo causa de exclusão da garantia qualquer dano decorrente destas causas. 

● O Prestador não é responsável por movimentar, desmontar nem embalar móveis que já estejam no 
local, ou seja, mão de obra e material (ex: plástico, papelão, fita crepe, sacos de entulho etc.) para 
embalagem de móveis que estejam no local, não estão incluídos na contratação e, portanto, e devem 
ser providenciadas pelo Usuário e às suas expensas. 

● Serviços como hidráulica/elétrica/gás não estão incluídos na contratação e, portanto, não estão 
incluídos na garantia, sendo certo que se houver avaria decorrente destes é causa excludente da 
cobertura da garantia. 

● Não está incluído na contratação serviços de montagem não especificados na contratação agendada. 
Para contratação de serviços adicionais durante a execução, o Usuário e/ou o Prestador devem entrar 
em contato com a IguanaFix para verificação de disponibilidade e autorização da contratação adicional. 

● A movimentação do móvel após a finalização da montagem é causa excludente da cobertura da 
garantia. 

● Avarias de fábrica/móvel inadequado ao ambiente de montagem não são de responsabilidade da 
IguanaFix nem do Prestador e são causas de excludentes da garantia; 

● Problemas de mau uso do móvel, como, por exemplo, aplicação de carga ou peso superior à orientação 
do fabricante, arrastar móvel e falta de cuidado no manuseio do produto são excludentes da cobertura 
da garantia. 
 

3. Condições para a correta execução do serviço de montagem de móveis - O Usuário se compromete a seguir as 
seguintes orientações para a correta execução do serviço de montagem de móveis contratado: 

● As caixas do produto devem estar previamente no ambiente em que a montagem será realizada, já que 
o profissional não tem autorização para movimentar volumes de/para outros cômodos. 

● O ambiente de montagem deve estar livre e desimpedido para permitir a execução do serviço. 
● O usuário deve conferir o produto e a embalagem para garantir que o móvel a ser montado é o correto. 
● Caso seja necessária furação de parede, será requerida a apresentação de planta hidráulica e elétrica 

para evitar danos e imprevistos. Ao se recusar a fornecer a planta hidráulica e elétrica, o Usuário 
assume responsabilidade sobre qualquer dano decorrente de furação, como no caso de serem 
atingidos canos e tubulações. A Iguanafix e o prestador de serviços não se responsabilizam por 
consertos ou reparos caso tubulações, canos ou fios sejam atingidos. 

● Ter energia elétrica no local onde o móvel vai ser montado. 
● É dever do usuário estar presente, pessoalmente ou por interposta pessoa responsável maior de 18 

anos, durante a realização do serviço pelo prestador. É vedada a montagem em caso de ausência do 
Usuário contratante ou pessoa indicada no local. A execução do serviço deve ser acompanhada até o 
final. 

● Para móveis com fiação embutida, os pontos de energia elétrica deverão estar previamente disponíveis 
para que a montagem seja executada. A impossibilidade de montagem em razão da não atenção a este 
ponto será considerada como deslocamento improdutivo, sujeito a cobrança da taxa de deslocamento. 

 
4. Para o Agendamento do serviço de montagem, o Usuário deverá observar o seguinte: 



 

● O serviço de montagem de móveis está disponível de segunda a sábado. 
● Não é oferecido o serviço em domingos e feriados. 
● O usuário pode escolher entre duas opções de horários: 
● Período manhã: entre 08:00 e 13:00 
● Período tarde: entre 12:00 e 17:00 
●  Os horários previstos no item anterior se referem ao horário de chegada do prestador no local e não 

da conclusão do serviço.  
● Caso ocorra algum imprevisto que impeça a prestação na data acordada, nossa equipe irá entrar em 

contato para reagendamento do serviço. 
● O serviço pode ser agendado a partir de 2 (dois) dias úteis após entrega do móvel. 
● O tempo de tolerância de espera do prestador para ser recebido no local é de 15 minutos. O prestador 

do serviço deverá evidenciar com uma foto com geolocalização da fachada do prédio ou residência. 
Após isso a montagem poderá ser reagendada com base na disponibilidade de agenda da Iguanafix. 

● Quando o prestador de serviço compareceu no local no dia e período agendado, e não foi atendido 
pelo Usuário, ou pessoa por ele indicada, será cobrada taxa de deslocamento para o reagendamento, 
no valor de R$30,00, valor este que será repassado integralmente ao Prestador.  

● Nestes casos, o reagendamento do Serviço fica condicionado ao pagamento da taxa de deslocamento. 
A IguanaFix reserva, ainda, o direito de cancelar o serviço, e estornar o valor ao cliente retendo o valor 
de R$30,00 por visita improdutiva, referente ao deslocamento do prestador. 

● Caso o Usuário deixe de disponibilizar informações, documentos e outros, necessários para a realização 
dos serviços e, em razão disso, seja necessário o reagendamento, será cobrada taxa de deslocamento 
para o reagendamento, no valor de R$30,00, valor este que será repassado integralmente ao Prestador.  

● Solicitações de reagendamento por parte dos usuários estão sujeitas a disponibilidade da agenda da 
Iguanafix e dos montadores e precisam ser solicitadas com pelo menos 24h de antecedência do 
agendamento inicial. 

● Caso o prestador de serviços não compareça ou por qualquer outro motivo não imputável ao usuário 
não realize o serviço de montagem, o Usuário poderá requerer o reagendamento do serviço, ou 
solicitar o reembolso integral do valor pago.  

● Em casos de força maior (bloqueios de ruas, chuvas intensas, tempestades, outros desastres naturais 
etc.), a Iguanafix tem o direito de reagendar os serviços de montagem enviando uma comunicação por 
e-mail aos usuários. 

5. Garantia do serviço de montagem 

● O Prestador de serviço se compromete a dar garantia sobre o serviço de montagem do móvel por um 
período de 90 (noventa) dias corridos a partir da data do serviço. 

● A Iguanafix ou o Prestador de serviço não oferecem garantia sobre o móvel adquirido pelo usuário, mas 
apenas sobre o serviço prestado. 

● Qualquer alteração física do móvel por parte do usuário é causa excludente da garantia sobre o serviço. 
● A movimentação do móvel objeto da montagem, posterior a prestação do serviço, é causa excludente 

de garantia. 
● Iguanafix se reserva o direito de avaliar o móvel e as evidências fornecidas pelo usuário, para validar a 

aplicação da garantia do serviço. 
● O prestador de serviço tem 15 dias, a partir da solicitação de garantia, para cumpri-la. 

DEFINIÇÕES 

IguanaFix: empresa que oferece serviço de intermediação entre Prestadores e seus potenciais clientes, os Usuários. 

USUÁRIO: pessoa física ou jurídica que contrata, através da IguanaFix, PRESTADORES para realizar SERVIÇOS. 

DADOS PESSOAIS: dados informados pelo USUÁRIO no ato da contratação ou posteriormente atualizados pelo USUÁRIO, 
incluindo sua fotografia e os dados dos seus representantes legais, quando aplicável. 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE: Política de Privacidade da IguanaFix, disponível em https://www.iguanafix.com.br/legal/privacy 



 

PRESTADOR: Pessoa jurídica prestadora de serviços que é contratada pelo Usuário através da IguanaFix. 

Última atualização: 14 / novembro / 2022 

 


