
Cliente: _________________________________________________ CPF: ______________________________ RG: ____________________________

End.: __________________________________ Nº _____ Bairro: __________________________ Município.: _________________________________

UF.: ______ CEP.: ____________________ E-mail.: __________________________________________________________________________________Tel.:(     )______________/________________

Equipamento: _________________________________________________________________________ Ano Fabricação: _______________________

Nº de Série: _________________________ Marca: _____________________________ Modelo: ____________________________ Tensão: ________

Estado Físico: (Bom-Regular-Ruím) ____________ Garantia (Sim-Não): ___________ Tempo de Uso:_____________________ Ano(os)/mês(es)

Possui outras conexões externas ? (    ) Não   (   )   Sim  Quais ? Rede Telefônica Antena Cabeamento de Dados Gerador

De acordo com a análise técnica realizada no equipamento e informações acima apresentadas, concluímos que:

5.1) A validade deste orçamento, a partir da data de elaboração, é de ________ dias.

5.2) Os serviços serão executados no prazo de até ________ dias após a autorização.

5.3) Após  a entrega do  equipamento  consertado, a  garantia quanto ao  funcionamento relativo  aos serviços executados é de até ________ dias

Técnico Resp: ___________________________________________ CREA/CPF: _______________________Tel.: (     )_______________/________________

TOTAL

Os componentes avaridados devem ser informados acima e disponibilizados para o recolhimento caso solicitado por esta concessionaria. 

Laudo Técnico e Orçamento
1. Dados do Solicitante

2. Dados do Equipamento

3. Análise Técnica

3.1 - Informações sobre o funcionamento do equipamento
Instrução de 

preenchimento

Relatar o problema apresentado pelo equipamento elétrico, com informações sobre o atual estado de funcionamento do aparelho (Exemplo: 

"Não Liga", "Apresenta mal funcionamento", "Carbonizado", "Falha em Som","Falha em Imagem", etc)

Informações sobre 

Defeito Constatado:

3.2 - Análise Técnica do Dano:

Instrução de 

preenchimento

Descrever a análise sobre a causa provável do dano, relatando as informações técnicas sobre a verificação do equipamento (Exemplos: 

blocos/circuitos afetados e condições da fonte de alimentação quando o equipamento possuir, componentes danificados, ligações do 

equipamento e outras informações relevantes.)

Causas do defeito

Causa detectada ou provável para o dano apresentado no equipamento:

Condições de Funcionamento da Fonte do Equipamento:

3.3 - Componentes Danificados e Orçamento

Instrução de preenchimento
Deverão ser detalhadas as peças danificadas conforme quadro abaixo, informando as providências necessários para reparo, informando 

o valor das peças, materiais e mão-de-obra.

Descrição Referência Qtd.
Providência para Reparo (X)

Valor Unit Valor Total
Troca Conserto Sem Conserto

Mão de obra

Assinatura Técnico Responsável

Data: ____/____/____

Estou ciente das implicações administrativas e judiciais em virtude da não veracidade das informações acima declaradas, nos termos da legislação civil e

penal vigentes.

*FRAUDAR Nota Fiscal, Laudos e Orçamentos é CRIME (arts. 171, 172, 298, 299 e 304 do Código Penal). Caso seja comprovada a fraude nas documentações recebidas,

podeão ser tomadas as providências cabíveis, a fim de que sejam aplicadas as devidas sanções legais contra o fraudador. 

*O não preenchimento ou disponibilização (caso a oficina faça num modelo próprio) dos dados obrigatórios, será considerado pendência e pode sujeitar o

processo ao indeferimento. 

4. Conclusão / Parecer Técnico

6. Dados da Assistência Técnica / Responsável Técnico

Orientações Gerais aos Clientes

5. Garantias

Carimbo da Empresa com CNPJ 
 


