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RV Informatica | PABX: 11 3986.0465 | www.rvinformatica.tech  |  financeiro@rvinformatica.tech 

 

Empresa: _______________________________________________ 

Resp. pelo chamado: _____________________________________ em ___/___/2017 

AUTORIZAÇÃO PARA SUPORTE TÉCNICO 

Esta é a autorização para agendamento do seu suporte técnico. A efetivação do agendamento se dará após a devolução desse 

documento devidamente preenchido, assinado e com o carimbo do CNPJ, confirmando estar de pleno acordo com as condições 

aqui apresentadas. Esse documento deve ser enviado para financeiro@rvinformatica.tech  

Defina como será seu atendimento: 

“X” Nº de Técnicos Tipo do Serviço Valor R$ 

(        ) 01 técnico SUPORTE TÉCNICO REMOTO POR HORA 110,00/hora 

(        ) 01 técnico SUPORTE TÉCNICO REMOTO POR PERÍODO* 320,00/período 

(        ) 01 técnico SUPORTE TÉCNICO LOCAL POR HORA 140,00/hora 

 
Atividades do técnico – o que vc precisa? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

PAGAMENTO:   Boleto para 7 dias.  

Ao assinar esse documento formalizo a solicitação de visita técnica e autorizo o envio do boleto de cobrança ref. ao suporte 

técnico por mim acima definido estando ciente do valor e prazo para o pagamento. 

Carimbo do CNPJ    

Ass.: __________________________________ 

          

Nome: _________________________________  

 

RG: ____________________________________                   

Previsão de agendamento (cliente preenche): 

Data e hora para atendimento: ____________________ (opção 1) 

Data e hora alternativa para atendimento: ______________________________ (opção 2) 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Esta autorização deve ser enviada para financeiro@rvinformatica.tech, assinada, carimbada e com a definição do tipo de 

atendimento, para liberação.  O preenchimento de todos os campos é obrigatório.  

Atendimento fora do horário comercial acrescentar 30% ao valor. 

*SUPORTE TÉCNICO REMOTO POR PERÍODO  

Chamado REMOTO com mais de 3 horas de atendimento será cobrado o período (R$ 320,00). 

Se houver queda do link de internet retornaremos o atendimento assim que reestabelecido. 

Atendimento dedicado sem limite de horas, válido a partir das 9h00 até as 17:00 com 1 hora de almoço para o técnico. 


