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Introdução:
A Analytics Brasil é uma subsidiária do Laboratório Americano Analytics Corporation, reconhecido mundialmente desde 1977 pelas análises
realizadas na área de higiene ocupacional.
Nosso laboratório nos Estados Unidos possui ACREDITAÇÃO TOTAL AIHA ISO 17.025 (Associação norte-americana de Higiene Industrial)
para todos os compostos orgânicos e inorgânicos, bem como amianto e sílica.
A Analytics Brasil é a única empresa no Brasil a oferecer a análise de Sílica Cristalina por Difração de Raios X acreditada ISO 17.025.
Contamos com químicos e higienistas na elaboração de propostas.
Atualmente a Analytics atende várias empresas internacionais analisando amostras de mais de 50 países, incluindo América do Sul, Ásia,
Europa e Austrália.
A Analytics Brasil chega ao mercado brasileiro trazendo serviços para fins de higiene ocupacional e segurança do trabalho como Análises
Químicas, Treinamentos e Aluguel de equipamentos. Nosso objetivo é realizar parcerias com grandes empresas a fim de promover a saúde no
ambiente de trabalho.
Outros itens ou serviços
ATENÇÃO: DESCONTOS SÃO APLICADOS PARA REALIZAÇÃO DE MAIS DE UMA ANÁLISE NO MESMO AMOSTRADOR.
50% DE DESCONTO NA SEGUNDA ANÁLISE E 75% DE DESCONTO À PARTIR DA TERCEIRA ANÁLISE!
ENTRE EM CONTATO PARA MAIS INFORMAÇÕES!

Condições comerciais

Termos e Condições Gerais de Prestação de Serviços
1. COLOCAÇÃO DO PEDIDO
1.1 O pedido feito à Analytics Assessoria e Consultoria em Higiene Ocupacional LTDA (Analytics Brasil), CNPJ 21.771.691/000105, referente à esta proposta será regulado com base nestes Termos e Condições Gerais de Prestação de Serviços.
1.2 O pedido apenas será válido se confirmado por escrito via e-mail ou correio. Favor informar o número da proposta.
1.3 Ao aprovar a proposta o cliente confirma que leu e está de acordo com todos estes Termos e Condições Gerais de Prestação de
Serviços.
2. OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2.1 Das análises laboratoriais executadas pelo contratado
2.1.1 Por questões técnicas e tecnológicas, todas as amostras coletadas são enviadas para o laboratório da Analytics Corporation nos
Estados Unidos, que detém tecnologia laboratorial sem paralelo no mercado brasileiro.
2.1.2 Vale ressaltar que Analytics Corporation possui acreditação total AIHA ISO 17.025 para todos os componentes orgânicos e
inorgânicos, bem como amianto e sílica. Sendo a Analytics Brasil a única empresa no mercado nacional a oferecer a análise de sílica
cristalina por difração de Raio-X acreditada ISO 17.025.
2.2 Do serviço prestado
2.2.1 O contratado executará a análise laboratorial em higiene ocupacional, das amostras colhidas e enviadas pelo contratante, nos termos
técnicos e quantidades especificadas nesta proposta de modo antecedente aos termos e condições desta proposta.
3. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 O contratante deverá fornecer todas as informações de campo em formulário próprio disponibilizado pelo contratado. Qualquer
desconformidade detectada no recebimento das amostras será imediatamente comunicada ao contratante, o que poderá aumentar o prazo

padrão de envio dos relatórios.
3.2 O contratado fornecerá os materiais adequados à correta armazenagem e transporte das amostras, como frascos, preservantes,
embalagens e gelo reutilizável, desde que solicitados com antecedência mínima de 48 horas antes da data de envio dos materiais para o
contratante.
3.3 O contratante se compromete em enviar as amostras em condições aptas a análise, arcando inclusive com os custos das análises
inconclusivas ou impossíveis em razão da coleta inadequada ou má conservação das amostras.
3.4 Os materiais cedidos pelo contratado serão entregues em perfeitas condições de uso, conservação e funcionamento. A partir da
entrega, o contratante se torna responsável pela guarda dos materiais até sua efetiva devolução ao contratado, sempre em boas condições
de uso e conservação recebidas.
3.5 O contratante se compromete a não destruir ou danificar os materiais fornecidos, bem como, comunicar ao contratado, qualquer ato de
terceiros. Devendo sempre, registar Boletim de Ocorrência Policial caso ocorra danos ou avarias de qualquer natureza, subtração, furto ou
roubo dos equipamentos; também, caso terceiros impeçam a posse plena dos equipamentos por parte do contratante.
3.6 O contratado se compromete em efetuar as análises com absoluto rigor técnico, entregando dentro dos prazos avençados os
respectivos laudos.
3.7 O contratante se compromete a devolver todos os materiais cedidos, imediatamente ao término das coletas, para que sejam feitas as
análises. Após 60 (sessenta) dias do envio, a contratada se reserva no direito de faturar integralmente os itens não devolvidos ou
danificados.
4. PRAZOS
4.1 Para entrega dos relatórios
4.1.1 Os relatórios objeto de análise laboratorial, serão entregues pelo contratado ao contratante, no prazo estimado de 7 (sete) e de no
máximo 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da(s) amostra(s) na sede contratado/Analytics Brasil.
4.1.2 Em caso de análises subcontratados, o prazo é dilatado para aproximadamente 22 (vinte e dois) dias úteis, contados também, da
data do recebimento na sede da contratada/Analytics Brasil.
4.1.3 Todos os prazos acima mencionados, ficarão sobrestados caso haja boletos/pagamentos em aberto. Fruindo novamente após o
adimplemento das obrigações vencidas e não quitadas.
4.2 Descarte
4.2.1 Após a entrega dos laudos/relatórios objeto de análise laboratorial, as amostras ficaram armazenadas por 30 (trinta) dias corridos.
Após este período, serão descartadas pelo contratado observando a norma ambiental.
4.3 Da contestação
4.3.1 O contratante terá 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do laudo/relatório, para eventualmente, contestar os resultados
apresentados. Não apresentando a referida contestação no prazo citado, estarão a contento os resultados apresentados, nada mais
havendo para requerer ou reclamar.
5. DOS RESULTADOS
5.1 Estando as amostras devidamente aptas nos termos já mencionados, o contratado enviará um relatório contendo as informações
presentes na cadeia de custódia, a massa do agente químico e/ou a concentração do mesmo. A concentração será fornecida apenas se o
volume de ar amostrado for informado na cadeia de custódia.
5.2 O contratado não elabora relatórios técnicos para utilização com fins legais e outros documentos como, por exemplo, PPRA e LTCAP.
5.3 Os resultados de análise serão fornecidos exclusivamente para uso do contratante e não podem ser fornecidos ou divulgados sem a
prévia concordância por escrito do contratado - Analytics Brasil - ficando o contratante responsável pelas consequências de qualquer
divulgação.
6. TRIBUTOS E CUSTOS ADCIONAIS
6.1 Fica estabelecido que as partes assumem os tributos que lhe são próprios, em decorrência da presente prestação de serviços.
6.2 Custos referentes ao envio dos amostradores até o contratante caberão a única e exclusiva responsabilidade do mesmo e será
cobrado juntamente com o primeiro serviço prestado.
6.3 Custos de transporte para devolução dos amostradores até a sede da contratada/Analytics Brasil caberão a única e exclusiva
responsabilidade do contratante.
6.4 Toda a logística envolvida entre contratante e contratado no território nacional será executada pelos Correios via Sedex. Caso o
contratante deseje que outra empresa preste tais serviços, deverá manifestar-se nesse sentido antes da celebração da proposta, para que
então, o contratado avalie a viabilidade de utilização de outra empresa prestadora de serviço.
6.5 As despesas decorrentes do envio de materiais extras poderão ser integralmente faturadas ao contratante, especialmente nos casos
de extravio ou quebra de itens disponibilizados. Após 60 dias do envio, a contratada se reserva o direito de faturar integralmente os itens
não devolvidos.

6.6 Custos adicionais de cobrança caberão ao contratante, assim como de remissões de boleto ou correções de dados para emissão de
nota fiscal.
7. PREÇO E PAGAMENTO
7.1 O contratante pagará o contratado pela prestação de serviços, nos termos desta proposta de modo antecedente aos termos e
condições dessa proposta.
7.2 Sendo o valor unitário de cada análise conforme planilha, multiplicado pelo número de amostras encaminhadas para a contratada.
7.3 Caso o contratante necessite de diferentes quantidades dos itens descritos na proposta após aprovação da mesma, a contratada
deverá ser comunicada e autorizar a alteração. A diferença de valores será compensada na nota fiscal de cobrança.
7.4 O pagamento da importância acima especificada realizar-se-á por meio de Boleto Bancário no prazo máximo de 21 (vinte e um) dias
corridos após a data de envio dos relatórios de análise para o contratante.
7.5 Qualquer pagamento devido ao contratado e efetuado com atraso, será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e juros de mora de
1,0% (um por cento) ao mês.
7.6 O contratante não terá o direito de reter ou adiar o pagamento de qualquer valor devido ao contratado com base em qualquer
controvérsia, reconvenção ou compensação que o contratante possa vir a alegar contra o contratado.
7.7 Caso o contratante não efetue, no prazo estipulado, o pagamento da cobrança bancária, o título referente a esta prestação de serviços
irá automaticamente a Cartório para protesto e, persistindo o não pagamento, adquire a contratada por este instrumento, o direito de mover
ação judicial contra o contratante, cujo valor corresponderá ao valor total do serviço, multa de 10% (dez por cento) sobre tal montante, mais
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além das despesas de cobrança, incluindo os honorários advocatícios e custos afins.
7.8 Os preços unitários são fixos e irreajustáveis por 12 meses e a cada período poderão ser reajustados com base na variação do INPC
do período, fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no mês de aniversário desta proposta.
8. RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 A proposta em questão será rescindida com a infringência de quaisquer Termos e Condições, sujeitando-se o infrator a multa
meramente compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do mesmo.
8.2 Ocorrendo rescisão unilateral antes da execução de 50% das análises ora projetadas, tendo em vista todos os custos projetados e
integralizados pelo contratado, como insumos e materiais, o contratante pagará a título de multa compensatória, o equivalente a 20% das
análises remanescentes.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 O contratante declara, para quaisquer fins, estar de acordo com os valores especificados para cada item componente da proposta
aprovada.
9.2 O contratante deverá credenciar, por escrito, junto a contratada - Analytics Brasil - seus representantes autorizados a retirar os
materiais em seu nome.
9.3 O contratado não assume qualquer responsabilidade por danos materiais ou pessoais causados pelo contratante a terceiros, inclusive
os em razão má utilização dos equipamentos. Bem como, os danos acima citados, causados por terceiros envolvidos em relação
secundária pactuada pelo contratante.
9.4 Os materiais devem ser manuseados somente por pessoas qualificadas e utilizados unicamente para fins de avaliações e medições.
10. FORO
10.1 As partes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer questões relativas a esta proposta.

Condições gerais

Prazo de entrega

Relatório em até 7 a no máximo 10 dias

Validade

30 dia(s)

Observações
O envio de amostras e documentos com destino a Analytics Brasil deve ser direcionado para o endereço abaixo:
Analytics Brasil
Av dos Andradas, 3323 - salas 1108 e 1109 – Bairro Santa Tereza
Belo Horizonte/MG
CEP: 31010-560
Atenciosamente,
Equipe Comercial Analytics Brasil.

