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Contatos: 

Atendimento e Vendas: 0800-773-2874 ou (19) 2138-6300 

E-Mail: vendas@br.omega.com 

 

Leia com atenção as informações abaixo: 

 

 

Requerimento de Devolução 

  

 Os requerimentos de devolução deverão ser solicitados através de nossos canais de atendimento e 

vendas, após o preenchimento do formulário presente ao final deste documento. 

 

 Envie a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) digitalizada junto a este formulário para o e-mail 

vendas@br.omega.com, informando no campo do assunto o nome da sua empresa ou pessoa física 

e os dizeres “Requerimento de Devolução”.  

 

 Ao recebê-lo, nossa equipe enviará a você um e-mail de confirmação, e então submeterá o seu 

caso para análise.  

 

 Após a aprovação da solicitação, enviaremos um novo e-mail contendo: 

 
a) O número da RMA - Autorização para Retorno de Material. 

b) Orientação para envio da declaração ou emissão de NF (CONTRIBUINTE DO ICMS). A 

documentação deverá acompanhar o produto. 

 

 Você deverá enviar o material descrito no requerimento à OMEGA Engineering, devidamente 

embalado em todo o seu pacote original (caixa, papel pardo, plástico bolha e dispositivos de 

proteção) para que a integridade do produto seja assegurada também no ato do retorno. Insira a 

RMA impressa dentro da caixa. A Nota Fiscal deverá retornar em invólucro apropriado, anexada à 

parte externa da embalagem. 

 

 Produtos enviados sem a NF anexada visivelmente na parte externa da embalagem não poderão 

ser recebidos e devem retornar ao cliente para correção.  

 

 Escolha um parceiro logístico de confiança. Caixas danificadas ou entregas sem aviso de 

recebimento poderão ser rejeitadas. 

 
A OMEGA™ se responsabilizará pela coleta do material quando, durante a análise do 

Requerimento de Devolução, identificar falha(s) originada(s) pela própria empresa Omega 

Engineering. 
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Instruções de Preenchimento do Formulário: 

 
Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório. 

 

1 – Dados do Solicitante: 

 Os campos de dados do solicitante devem ser obrigatoriamente preenchidos com informações 

válidas, e tem como objetivo identificação e controle do processo de devolução e comunicação rápida com 

o solicitante para troca de informações sobre a solicitação. 

 

2 – Motivo: 

 Apenas um motivo deverá ser selecionado dentre as opções disponíveis, que melhor caracterize a 

natureza da solicitação.  

 

2.1 – Devolução de Compra 

 A devolução de compra deverá ser selecionada quando o produto adquirido apresentar 

inconformidade fiscal, especificação técnica incoerente com o ofertado ou desistência da compra dentro 

do prazo de 07 (sete) dias após recebimento segundo Artigo 49º do CDC lei Nº 8.078. 

2.2 – Falha técnica 

 A devolução por falha técnica deverá ser selecionada quando o produto apresentar falhas de 

fabricação, funcionamento não conforme, necessidade de configuração avançada ou de calibração da 

unidade. 

 

2.2.1 – Troca em Garantia: Caracteriza-se como “Troca em Garantia” a troca de uma unidade 

danificada de um produto, por outra unidade do mesmo produto em perfeitas condições de 

funcionamento. A troca em garantia não abrange eventuais consertos ou calibrações. O prazo de 

garantia pode ser encontrado nos Termos e Condições no item 11.1  

2.2.2 – Calibração: Caracteriza-se como devolução para calibração, as unidades enviadas à 

OMEGA™ para obtenção de certificado de conformidade técnica reconhecido pelos órgãos 

certificadores nacionais ou internacionais de acordo com especificação do solicitante. As calibrações 

têm custos e prazos diferenciados de acordo com cada solicitação. 

2.2.3 – Ajuste ou Configuração: Caracteriza-se como devolução para Ajuste ou Configuração, os 

produtos enviados para parametrização, configuração, ou testes, sem a necessidade de reparos ou 

conserto do equipamento.  

2.2.4 – Troca por Outro Produto: Caracteriza-se como “Troca por outro produto” a troca que, 

mesmo em garantia será realizada com a substituição de um produto, por outro de diferentes 

características ou especificações, de mesmo custo ou não, com acertos de diferenças de valor 

negociadas individualmente e aprovadas pela gerência.  

 

http://br.omega.com/cservice/omegaca_Politica-Trocas-devolucoes.pdf
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3 – Dados do Produto:  

Os campos de dados do produto são utilizados para a identificação do material ou produto a ser devolvido. 

É necessário preencher a numeração de série e descrição breve do motivo da solicitação de devolução 

do mesmo.  

Caso seja necessário o envio de mais de um produto de diferentes códigos (Part Numbers) ou 

especificações, um novo formulário será utilizado para cada item.  

Duas ou mais unidades de um mesmo produto podem ser anexados ao mesmo formulário, com 

identificação e descrição individual para cada unidade identificada por seu número de série.  

Para produtos apresentando falhas ou defeitos identificados no ato da entrega, é de suma importância a 

descrição das condições da integridade da embalagem na qual o produto foi recebido e a verificação dos 

itens inclusos e kits de produtos de acordo com a folha de especificação técnica (Specs) encontrados na 

página do produto presente no site http://br.omega.com. 

 

4 – Troca por outro produto:  

Os campos de troca por outro produto deverão ser preenchidos apenas quando o produto descrito no 

item 3 será trocado por outro de diferentes características ou especificações.  

Para orientações de especificação de novo produto compatível a sua aplicação, o solicitante deve entrar 

em contato com um de nossos Engenheiros de Aplicação e Vendas. 

 

 

Envio e frete:  

De acordo com o item 11.3 dos termos e condições da Omega Engineering Brasil, aceitos no ato da 

compra, é de responsabilidade do comprador o envio do material, bem como os custos de frete para 

devolução do(s) produto(s) após notificação do comprador ao fornecedor através do formulário abaixo. 

 

 

 

Referências:  

Web site Omega Engineering Brasil: http://br.omega.com 

Termos e Condições: http://br.omega.com/cservice/omegaca_Politica-Trocas-devolucoes.pdf  

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): http://br.omega.com/cservice/index.html 

Manuais Online: http://br.omega.com/manuals/ 

 

Contatos: 

Atendimento e Vendas: 0800-773-2874 ou (19) 2138-6300 

E-Mail: vendas@br.omega.com 
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        FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO         

               

         

 

 
    

 1 - DADOS DO SOLICITANTE: *      

                        

 DATA: *     

 SOLICITANTE: *     

 E-MAIL: *     

 TELEFONE: *     

 RAZÃO SOCIAL: *     

 CNPJ: *     

                        

 2 - MOTIVO: *                  

                        

  DEVOLUÇÃO DE COMPRA    FALHA TÉCNICA   

    DESISTÊNCIA      TROCA EM GARANTIA   

    ESPECIFICAÇÃO INCORRETA      CALIBRAÇÃO   

    DOC. INCONFORME      AJUSTE/CONFIGURAÇÃO   

                TROCA POR OUTRO PRODUTO   

  

 

 

 

         

 

            

 3 - DADOS DO PRODUTO: *                 

       

 MODELO (PART NUMBER): *     

 NÚMERO DE SÉRIE:     

 NF DE COMPRA: *     

 DATA DA COMPRA:     

 

DETALHES DA FALHA: *    

 

 

ITENS DO PRODUTO/KIT:    

 

 

INTEGRIDADE DA 
EMBALAGEM:  

   
 

 

 

 

 

          

 

            

 

4 - TROCA POR OUTRO PRODUTO: 
*   

 

            

                        

 

NOVO PRODUTO SOLICITADO: 
* 

   
 

 

DESCRIÇÃO DO MOTIVO:    

 

                        

Campos marcados com * são de preenchimento obrigatório. 


