
TERMO DE RETORNO DE MERCADORIA AUTORIZADO 

Eu, __________________________________, Portador do CPF / CNPJ N.____________________________, e 

RG_________________, Endereço de envio de materiais:__________________________________________, 

_____________________bairro,________________________________, Cidade:_______________________, 

estado, _____________________________, CEP:_____________-________. Venho através deste, informar o 

envio do(s) item(ns) descrito(s) na nota fiscal de compra, realizada na SMART SOLUÇÕES LTDA. (Mercato). 

Nota Fiscal de compra: _______________________________, data de emissão da NF: _____/____/_______ 

Código do Formulário de Garantia (Gerado pelo site): ________________________________. 

PRODUTOS QUE ESTOU ENVIANDO 

Selecione abaixo o motivo da devolução colocando um X no quadrado indicado: 

ITEM 1 – DEFEITO DE FABRICAÇÃO (Prazo de garantia estipulado na nota fiscal). 

Confirmo que o(s) produto(s) de devolução, foram devidamente testados, conforme solicitado 

pelo atendente do setor técnico, e ainda que realizados os testes indicados, o produto não se 

apresenta funcional. Não consta nenhum dano físico e, sobretudo o serial está idêntico ao da 

embalagem. Declaro que o não funcionamento do produto não está relacionado à capacidade 

de entender o uso do mesmo, e nem mesmo o defeito foi causado por algum ato que não seja 

de uso normal, e sim defeito de fabricação. 

ITEM 2 – CONSERTO (Produtos não atendidos pela garantia). 

Informo que o(s) produto(s) do pedido acima necessita(m) de reparos. Declaro que o(s) 

produto(s) do pedido acompanha(m) acessórios inclusos e estou encaminhando todos os 

componentes que nele(s) consta(m) e o(s) acompanhou(aram) durante o envio e o ato de 

entrega. 

* DESCREVA RESUMIDAMENTE, O DEFEITO DO PRODUTO DE DEVOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

MINHA RESPONSABILIDADE E VERDADE 

Declaro para os devidos fins que se o Termo assinalado acima estiver em desacordo com a verdade, eu 
assumirei todos os custos de envio e retorno do(s) produtos(s) pela transportadora ou Correios. Confirmo, 
no caso do ITEM 2, que aceitarei que o produto seja reparado e me enviado consertado dentro do prazo 
previsto por lei, não tendo eu, o direito de recusar qualquer tentativa de entrega do(s) produto(s). Sem 
mais! 

CIENTE:______________________________________________________________________________ 

*IMPORTANTE: ESTE TERMO DEVE ACOMPANHAR O(S) PRODUTO(S) QUE CONSTA(M) NA SOLICITAÇÃO DE 
GARANTIA/CONSERTO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DO PEDIDO DE COMPRA. 


