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Soluções em Mobilidade Corporativa 

 
                                 

 

Política de Serviços Nimal / NIMALWORLD 

 

Identificamos em nosso cadastro de clientes que a sua Empresa ainda não possui o Contrato de 

Manutenção Nimal / NIMALWORLD para equipamentos Motorola, Zebra, Honeywell e Datamax. A 

melhor forma de atendimento técnico para seus equipamentos (APs, coletores de dados, 

carregadores, impressoras térmicas de mesa e portáteis etc), seria fecharmos contrato de 

manutenção de acordo com suas necessidades (ex. com ou sem backup, atendimento on site ou 

balcão, etc.).  

 

Atendimento em garantia: 

   

 Equipamentos Zebra e Honeywell/Datamax na garantia, o atendimento é balcão (Niterói). O 

equipamento deverá ser entregue no nosso laboratório junto com NF de venda (procedimentos 

vide página 2 deste documento).  

 

Atendimento fora da garantia de fábrica (temos os seguintes tipos de atendimento): 

   

 Atendimento balcão (sem visita técnica), terá que ser enviado equipamentos p/ nosso laboratório 

em Niterói. Neste caso, será feito orçamento, e caso seja recusado, será cobrado valor de R$ 170,00  

por equipamento.   

 

 Atendimento on site: 

- Visita Técnica  • R$ 320,00 (*) - com uma hora inclusa. 

- Hora Técnica   • R$ 270,00 

 

 (*) Para região Grande Rio. Para outras regiões será cobrado um valor adicional a ser consultado. 

Caso seja necessário, segue o contato do nosso suporte técnico:  

 

Tel. 21 3620-7777 

Email: rma@nimaltecnologia.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao encaminhar os equipamentos para atendimento na Nimal / NIMALWORLD é 
considerado como aceita a 

Política de Serviços Nimal / NIMALWORLD estando o cliente de acordo com as 

condições da acima apresentadas. 

mailto:suporte@nimaltecnologia.com.br
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Soluções em Mobilidade Corporativa 

Como enviar seu produto para atendimento  

Enviar preferencialmente na embalagem original. 

Deverá constar na embalagem o número(s) do RMA correspondente ao atendimento. 

 

O frete de Coleta é por conta da Nimal Tecnologia e a devolução será por conta do 
remetente 

Preencher o formulário de RMA de atendimento com as seguintes informações: 

Dados do cliente – o formulário já vai com os dados preenchidos pela Nimal Tecnologia/ 
NIMALWORLD. 

RMA – o formulário já vai com este número preenchido pela Nimal Tecnologia. 

Código (Part Number) – o formulário já vai com o Código (Part Number) preenchido pela Nimal  

Tecnologia. 

Nº de série – o formulário já vai com o número de série preenchido pela Nimal Tecnologia. 

Motivo do atendimento – informar defeito apresentado pelo equipamento. 

 Dados para emissão da nota fiscal e envio do equipamento 

RAZÃO SOCIAL: NIMALWORLD LTDA-ME 

ENDEREÇO: Rua Visconde de Sepetiba, 935/sala 1112 - Centro – Niterói - RJ / CEP.:24020-206 
CNPJ: 23.656.099/0001-80 
Inscrição Estadual: 87.051.331/ Inscrição Municipal: 3006651 
Tel./Fax: 21-3620-7777 / 21- 3620-7777 
E-Mail para envio da NFe: financeiro@nimaltecnologia.com.br      
 

 Natureza da Operação NF Cliente  

 Natureza de Operação – Remessa para Conserto - CFOP – 5915  (Para o Estado do RJ) 

NCM (Classificação Fiscal) 

A NCM (Classificação Fiscal) do produto deverá estar de acordo com a linha de produtos (Tabela TIPI  

SEÇÃO XVI (MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO). Exemplo abaixo:                

NCM                      Linha de Produto 

85171231                      Coletor de dados 

     IMPORTANTE:  

    O produto deve vir acompanhado do formulário de RMA preenchido e anexado à nota   

fiscal de compra (em caso de atendimento em garantia). 

 

 Produtos que chegarem sem o RMA devidamente preenchido não serão recebidos pela Nimal  

Tecnologia. Neste caso, os equipamentos serão devolvidos ao remetente, que arcará com as 

despesas de frete referentes a esta operação. 

 

 Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone e/ou e-mail rma@nimaltecnologia.com.br 

 

 Atenciosamente,  

  

    Nimal Tecnologia / Nimalworld 

 

mailto:financeiro@nimaltecnologia.com.br
mailto:rma@nimaltecnologia.com.br
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RMA – Autorização para Envio de Equipamento para 
Atendimento. 

 

Data de emissão:  
 
 
DADOS DO CLIENTE 

  

Empresa:    Contato:   

CNPJ:   Insc. Est.    Cod Int.  

Telefone:   E-mail:   

Endereço:    Bairro:    

Cidade:  Estado:   CEP:   

 
Responsável pela solicitação:       

 

DADOS DO(S) EQUIPAMENTO(S) 

N° RMA 
CÓDIGO 

(PART NUMBER) 
Nº DE SÉRIE MOTIVO DO ATENDIMENTO 

    

 

 
 

 Com a nota fiscal de compra respectiva, acompanhada deste formulário devidamente 

preenchido. 

 
 No caso dos coletores, não enviar Cartão de memória SD e CHIP 3G. 

 

 

 

ANEXAR ESTE FORMULÁRIO À EMBALAGEM 

 

 

 

Assinatura:________________________________ RG: __________________ DATA:___/___/___ 

 

 

EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA A NIMAL TECNOLOGIA ATRAVÉS DO 21 3620-7777 OU  

ENVIE UM E-MAIL PARA rma@nimaltecnologia.com.br 


