CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
CREDENCIADO MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Portaria nº 47 de 19/05/2015 – Coordenação de Laboratório Animal – CLA
Rua Manoel Inácio de Souza, 1053 – Santa Fé – Campo Grande/MS
Telefones (67) 3356-3991 – 98145-9000 – site: www.diagno.vet.br

ITEM 1 - CONTRATANTE
Nome:
CPF / CNPJ:
Endereço:
Cidade:

UF:

Telefone:
E-mail:

ITEM 2 - CONTRATADO
Razão Social

DIAGNO VET LABORATORIO VETERINARIO LTDA ME

CPF / CNPJ:

08.188.699/0001-77

Endereço:

R MANOEL INACIO DE SOUZA, 1051

Cidade:

CAMPO GRANDE

Telefone:

(67) 3356-3991

E-mail:
Funcionamento

UF:

MS

contato@diagno.vet.br
Segunda a sexta (exceto feriados) das 08:00 às 18:00 aos sábados das 08:00 às 12:00.

ITEM 3 – TERMOS E CONDIÇÕES
1)
O presente contrato tem como finalidade prover suporte a atividade de ANÁLISE CRÍTICA DE PEDIDOS, PROPOSTAS E
CONTRATOS, visando registrar o interesse do CONTRATANTE acima identificado na realização de ensaios previstos no escopo do
CONTRATADO. É esclarecido que não há subcontratação aos ensaios previstos no escopo de acreditação CRL 1000, bem como todo e qualquer
desvio do presente contrato será informado ao cliente.
2)
A assinatura da Requisição pelo CONTRATANTE reconhece a ciência e concordância das partes com as condições apresentadas
neste documento, incluindo pagamento à vista, no recebimento das amostras.
3)
É responsabilidade do médico veterinário requisitante atender a todas prerrogativas da legislação do MAPA, Defesa Sanitária Animal
e outros órgãos regulamentares aplicáveis.
4)
É responsabilidade do médico veterinário requisitante assinar as Requisições de exames, se responsabilizando pela colheita da
amostra, resenha e veracidade das informações registradas.
5)
É responsabilidade do médico veterinário requisitante as ações necessárias às medidas sanitárias, quando aplicáveis, sobre o animal
examinado e demais animais da propriedade não cabendo ao CONTRATADO responsabilidade por danos causados a terceiros.
6)
O CONTRATANTE afirma estar ciente que todas as amostras entregues ao CONTRATADO pelo CONTRATANTE ou portador por
este nomeado passarão por processo de AVALIAÇÃO DA AMOSTRA no ato de seu recebimento. Amostras que apresentarem dados
insuficientes ou condições inadequadas não serão processadas pelo CONTRATADO. As anormalidades ou desvios serão registrados pelo
CONTRATADO e comunicados ao CONTRATANTE.
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7)
O CONTRATADO fornecerá ao CONTRATANTE todas as condições necessárias ao acompanhamento do processo de AVALIAÇÃO
DA AMOSTRA, incluindo as atividades de centrifugação, fracionamento em prova e contra-prova da(s) amostra(s) no ato do recebimento. O
acompanhamento ou dispensa dessas atividades será registrada pelo CONTRATADO.
8)
A opção do CONTRATANTE de não acompanhar processo de AVALIAÇÃO DA AMOSTRA implica ao mesmo a designação do
CONTRATADO em realizar tais procedimentos, não sendo aceita nenhuma alegação posterior a exatidão e veracidade do procedimento desta
ação.
9)
Os resultados dos ensaios contratados, descritos no FORM.08 - AVALIACAO DE AMOSTRAS estarão disponíveis para retirada, em
via impressa, no endereço do CONTRATADO durante horário de funcionamento. Relatórios de ensaio poderão ser encaminhado ao cliente,
mediante assinatura digital do Responsável Técnico EXCLUSIVAMENTE ao endereço eletrônico informado no ITEM 1 do presente documento.
10)
O CONTRATANTE afirma ciência sobre o prazo de entrega de resultados com prazo mínimo de 48 horas do recebimento da amostra
e máximo de 10 dias do recebimento da amostra. Para prazos diferentes do estipulado neste parágrafo é responsabilidade do CONTRATANTE
informar no ato da AVALIAÇÃO DA AMOSTRA ao CONTRATADO.
11)
O CONTRATANTE afirma ciência sobre a impossibilidade de entrega de resultados diferente de NEGATIVOS, seja por meio impresso
ou eletrônico, devendo o CONTRATANTE buscar a Superintendência Federal da Agricultura da UF onde está o animal que deu origem a amostra,
incluindo todos os animais da mesma propriedade, independente do resultado. Essa tratativa é aplicada a todos os animais da mesma
propriedade onde há esta ocorrência, independente do proprietário do animal.
12)
O CONTRATADO compromete-se a utilizar somente métodos de ensaio adequados a finalidade do cliente, verificando sua capacidade
previamente a ao recebimento da amostra, mantendo registro no FORM.08 - AVALIACAO DE AMOSTRAS do método utilizado e demais
particularidades do ensaio.
13)
Se houver discussões pertinentes com o cliente, relacionadas aos seus requisitos ou aos resultados do trabalho durante o período de
execução do contrato, será registrada será registrada pelo CONTRATADO.
14)
As modificações ou até mesmo extinção do presente contrato poderá ser solicitado pelo CONTRATADO e/ou CONTRATANTE em
qualquer tempo, devendo ser feito por escrito e comunicado a parte interessada. Não há nenhum ônus a nenhuma das partes, devendo apenas
os compromissos já assumidos serem finalizados.
15)
O CONTRATANTE se compromete em consultar previamente o cliente quando um item não estiver em conformidade com a descrição
fornecida ou o ensaio não estiver especificada em detalhes suficientes devendo ser registrado pelo CONTRATADO tal discussão.
16)
As condições comerciais serão acertadas no ato do recebimento da amostra, registrado FORM.08 - AVALIACAO DE AMOSTRAS pelo
CONTRATANTE.
17)

Outros assuntos pertinentes poderão ser tratados quando solicitados pelo CONTRATADO e/ou CONTRATANTE.

18)

Este instrumento é valido por tempo indeterminado.

Por estarem em acordo com os termos acima, firmamos o presente contrato.
Município/UF - Data.

_________________________________
CONTRATANTE

_________________________________
CONTRATADO
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