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1. Introdução 

 
Prezado Parceiro Lojista, este documento tem por finalidade apresentar a nossa Política de 
Suporte, estabelecendo regras e definições para as modalidades de suporte oferecidas. Para 
melhor entendimento da política, recomendamos ler este documento em sua totalidade afim de 
evitar dúvidas e falhas de comunicação. 

 
 

Para abertura de RMA é necessário à emissão de uma nota de devolução e a abertura de um 
ticket de atendimento, a seguir informaremos o passo a passo destes procedimentos. 

 
 
 
 
 
 

Condições dos Produtos para RMA: 

• Os produtos devem vir completos à Sumay, com todos os seus acessórios, manuais e 

embalagens originais. Produtos que vierem em desconformidade, retornarão conforme 

origem. 



3 

Política de Suporte – Versão 1.0 
 

 

 

2. Modelo – Nota de Devolução 
 
O nosso RMA tem como diferencial no mercado, a geração de créditos, ao qual o cliente pode 
usar em uma nova compra, ao em vez de fazer a manutenção. 
Para efetuarmos este processo, será necessário a emissão de uma nota de devolução, segue as 
instruções para emissão: 

 
 

Empresa Optante pelo Simples Nacional: 

 
CAMPOS DA NOTA PREENCHIMENTO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA 

CRT 1 

CFOP 6.202 

CSOSN (ICMS) 101 (ou 2101) 

CST (IPI) 50 (Crédito de IPI) 

CST (PIS/ CONFINS) 49 

CST (ICMS) 200 

VALOR DO PRODUTO O mesmo da nota fiscal de venda da Sumay para a sua empresa 

VOLUMES Colocar o volume correto 

FRETE POR CONTA 1 – frete Dest/Rem 

INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

Colocar o Número do documento fiscal de aquisição das mercadorias, 
Data de emissão, Chave de acesso e os impostos referentes a nota de 
origem (venda). 

Tabela 1 – Nota de devolução (Simples Nacional) 

 
 
 

Empresa não optante pelo Simples Nacional: 

 
CAMPOS DA NOTA PREENCHIMENTO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA 

CFOP 6.202 

CST (ICMS) 200 (ICMS 4%) 

CST (IPI) 50 (Crédito de IPI) 

CST (PIS/ CONFINS) 49 

VALOR DO PRODUTO O mesmo da nota fiscal de venda da Sumay para a sua empresa 

VOLUMES Colocar o volume correto 

FRETE POR CONTA 1 – frete Dest/Rem 

INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

Colocar o Número do documento fiscal de aquisição das mercadorias, 
Data de emissão, Chave de acesso e Informar o Valor do IPI e ICMS 
devolvidos 

Tabela 2 – Nota de devolução (não optante pelo Simples Nacional) 
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Modelo da nota impressa: 

(Outros estados) 
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(Dentro do Distrito Federal) 
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3. Abertura de Ticket de RMA 
Acesse o nosso site www.protocolo.sumay.com.br e preencha com os dados solicitados: 

 

Passo a passo: 
 

Abra o site >> Preencha com os seus dados >> Anexe a nota de venda (caso não tenha, coloque 
qualquer arquivo) >> Descreva os produtos e os seus respectivos defeitos >> Preencha os dados 
do seu endereço >> informe o número da nota de venda e data da compra (caso não lembre, 
coloque qualquer informação) >> clique em abrir ticket. 

 
Feito isso, clique em abrir ticket, um atendente especializado irá entrar em contato em até 48h. 
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4. Prazos de Garantia – Consumidor Final 
 
 
 
 
 

Prazos de garantia 

Telas de projeção 01 ano. 

Suportes (TV/micro-ondas/Monitor/Cx. De 
som) 

03 anos. 

Informática 01 ano. 

Som Multmídia 01 ano. 

Cabos/ Rede & Segurança 01 ano. 
  

 
 

 

Condições Gerais: 

• A garantia Sumay cobre apenas defeitos e vícios de fabricação, não se estendendo a 

danos causados por Desgaste natural por uso, queda, danos causados pela instalação ou 

manutenção inadequada realizada pelo próprio usuário ou por terceiros não autorizados 

pela Sumay. 

http://www.protocolo.sumay.com.br/
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5. Instruções de troca do produto na loja 
 

 

Dúvidas? 

Entre em contato conosco: 
ssc@sumay.com.br 
Fone: (61) 3404-5958 

De segunda a sexta, das 09H00 às 17H30, Exceto feriados. 

mailto:ssc@sumay.com.br

