
Ipemaq Comércio de Máquinas Industriais LTDA 

Rua Flora, 104 – Brás São Paulo/ SP 

CEP 03041-070  

Fone: (11) 3277-1412 - E-mail: sec.diretoria@ipemaq.com.br 

C.N.P.J. 04.657.155/0001-56 – I.E. 116.230.066.111 

 

 

w w w . i p e m a q . c o m . b r  

 

 

 Procedimentos de Assistência Técnica 

 

A Ipemaq disponibiliza a seus clientes uma estrutura completa de assistência técnica, com agenda flexível, 
veículos novos, profissionais altamente qualificados e completa linha de peças de reposição.  
A assistência técnica corretiva Ipemaq atende por chamado através do formulário disponibilizado em nosso 
site, que deve ser preenchido com todas as informações, sendo encaminhado ao nosso departamento 
técnico para o agendamento de acordo com agenda semanal dos técnicos, visando priorizar as necessidades 
do cliente e a urgência da intervenção.  
 

• Registro do contato: todo e qualquer contato de cliente direto ou indireto será registrado no 
sistema e analisado pelo departamento de assistência técnica da IPEMAQ , onde será definida a 
atitude a ser tomada, para somente então ser agendada uma visita técnica através de uma RAT 
(relatório de assistência técnica), bem como as requisições de materiais a serem aplicados.                                                                      

 

• Visita técnica: o cliente ou responsável indicado por ele assinará a RAT em poder do técnico, 
afirmando estar ciente do serviço executado pelo mesmo, atestando regularidade do serviço 
prestado conforme determina esse manual. 

Obs.:  

I. No caso de produtos em garantia, deve ser apresentada a nota fiscal. 

II. Em caso de produtos que não estão mais, dentro do prazo de garantia, será efetuado 

orçamento prévio para aprovação do cliente ou responsável, no qual constarão as 

despesas de deslocamento do técnico e os materiais que serão utilizados. 

III. Devemos, por questões técnicas e legais, evitar quaisquer tipos de acertos verbais, 

portanto, todas as ocorrências serão documentadas. 

IV. Se não for verificado o registro do contato no sistema, não será autorizada a visita técnica. 

 
 

• Valores da assistência técnica:  
 

I. Partindo da Ipemaq em São Paulo será cobrada taxa de deslocamento e visita no valor de R$ 
1,10 (um real e dez centavos).  

 
II.  Para distâncias compreendidas até 300 km partindo da Ipemaq em São Paulo o técnico viajará 

em veículo da empresa e será cobrada uma taxa de R$ 1,10(um real e dez centavos) por 
quilômetro rodado, sendo que a quilometragem considerada equivalerá ao deslocamento de ida 
e regresso do técnico.  
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III.  Para distâncias superiores a 300 km o deslocamento será realizado por via aérea (caso a 
localidade seja atendida por voos regulares) e os custos repassados ao cliente, que pode optar 
por providenciar as passagens. 

 

IV.  O valor mínimo referente ao deslocamento de visita técnica é de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
 

• Mão-de-obra:  
 

I. Valor mão-de-obra = R$110,00 (HT)  
                   HT = Hora Trabalhada  
                   Obs.: Cobrado sobre horas normais de trabalho  
 

• Deslocamento Aéreo:  
 

I. Será cobrado o deslocamento do técnico desde sua origem até o cliente e seu retorno. Será 
denominado de HV – Hora Viajada, onde o valor será HV = R$ 90,00 (para distâncias 
superiores a 300 km partindo da Ipemaq em São Paulo).  

 
• Período de trabalho:  
 

Horas Normais: 2ª a 5ª das 08h00 às 18h00. 6ª 08h00 às 17h00. 
Horas Extras I (+ 50%): 2ª a 6ª das 18h00 às 22h00hs.  
Horas Extras II (+ 50%): Sábado das 08h00 às 12h00hs. 
Horas Extras III (+100%): Sábado das 12h00 às 18h00rs.  
(+100%): Domingos e Feriados  
Obs.: Não será cobrado o período que o técnico encontrar-se em hotéis.  

 
 
•   Despesas Gerais:  
 
 
I. Hospedagem, refeições, estacionamento, táxi, pedágio, peças, etc., serão descriminados no 

relatório de assistência técnica, e estas despesas ficam a cargo do cliente.  
 

II.  Todos os serviços prestados bem como as despesas geradas serão detalhadamente descritas em 
relatórios e os devidos valores cobrados através de boleto bancário enviado via correio e/ou e-
mail, juntamente com as notas fiscais correspondentes.  

Para qualquer chamado de assistência técnica favor encaminhar solicitação através de nosso e-
mail sec.diretoria@ipemaq.com.br 

 
 

Atenciosamente, 

Ipemaq Comércio de Máquinas Industriais Ltda. 

 


