
CONDIÇÕES GERAIS 
 

A menos que descritos em contrário no corpo da presente propostas as condições gerais aplicáveis são as seguintes: 
 
1. VALIDADE: Apresente proposta é válida para aceite até 90(noventa) dias a contar da data de sua emissão. 
 
2. REALIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO: O CEPEL se reserva o direito de só realizar os serviços de certificação mediante autorização prévia do 

CLIENTE, com a confirmação da aceitação desta proposta. Esta aceitação deverá ser efetuada através de correspondência, preferencialmente 
carta, sendo aceitável em casos especiais e urgentes, fax seguido sempre da remessa de carta. Esta aceitação deverá ser encaminhada para 
o Escritório de Certificação de Produtos e Serviços. 

 
3. ENTREGA E RETIRADA DO MATERIAL: Quando aplicável o material a ser certificado deverá ser entregue no local correspondente ao 

laboratório de ensaio, no endereço indicado pelo CEPEL com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data marcada para início dos 
ensaios. A retirada do material ensaiado deverá ser feita dentro de 30 (trinta) dias após o recebimento do Relatório de Ensaio. Após este prazo, 
o CEPEL disporá do material da maneira mais conveniente. Todo custo com transporte, embalagem, desembaraço alfandegário, se houver, 
correrá por conta do CLIENTE. 

 
4. SEGURO: O seguro do material a ser certificado, inclusive durante a sua permanência no CEPEL, ficará a critério e responsabilidade do 

CLIENTE. 
 
5. MONTAGEM E DESMONTAGEM: Quando aplicável, os serviços de montagem/desmontagem do objeto a ser ensaiado, bem como aqueles de 

tratamentos, enchimento, esvaziamento e armazenagem do meio isolante serão efetuados pelo CLIENTE e sob a sua inteira responsabilidade. 
O CLIENTE deverá dispor de equipe especializada para tal. A pedido do CLIENTE, e desde que previamente consultado, o CEPEL poderá 
fornecer mão-de-obra auxiliar de montagem, que será cobrada adicionalmente. 

 
6. CONFIDENCIALIDADE: É assegurado ao CLIENTE o sigilo sobre os resultados dos ensaios e análises, bem como sobre o objeto sendo 

certificado, enquanto nas dependências do CEPEL. 
 
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: (ver no texto da proposta). 
 
8. LOCAL E PRAZO DE PAGAMENTO: O CLIENTE pagará o CEPEL os valores devidos, na sede do CEPEL ou através de crédito em conta 

corrente do CEPEL n 0 4546-2 no Banco do Brasil S. – Agência Amaral Peixoto, código da Agência 1576-8, Nova Iguaçu – RJ, dentro dos 
30 (trinta) dias seguintes a apresentação da fatura, livres de ônus para o CEPEL. 

 
9. PENALIDADE POR ATRASO DE PAGAMENTO: A parcela não paga no prazo estipulado será acrescida de multa equivalente a 20/0 (dois por 

cento) de seu valor. O valor agregado do débito e da multa, ficará sujeito a incidência dos juros moratórios de 10/0 (um por cento) ao mês ou 
fração, acréscimos esses computáveis mensalmente até a data do efetivo pagamento integral. 

 
10. INTERRUPÇÃO DOS TRABALHOS: Caso haja interrupção do processo de certificação causada pelo cliente, por exemplo por falha nos 

ensaios, análises ou documentação inadequada, será feito um acerto de contas relativo aos serviços efetuados e aos gastos realizados. 
 
11. CANCELAMENTO: Datas de, ensaio uma vez estabelecida em definitivo, poderão ser canceladas, desde que notificado ao CEPEL até 30 

(trinta) dias úteis antes do seu início. O CEPEL, no entanto, reserva-se o direito de cobrar do CLIENTE até 200/0 (vinte por cento) do valor do 
ensaio cancelado, caso o cancelamento se dê em data além do prazo limite aqui estabelecido. 

 
12. SERVIÇOS ADICIONAIS: Os valores referentes aos serviços extras prestados pelo CEPEL, tais como: ensaios não previstos nas propostas, 

serviços adicionais (montagem, tratamentos, reparos, relatórios extras, etc.), refeição, telefonema interurbano e internacional e transporte 
especial serão adicionados ao preço dos ensaios. Os custos de materiais não incluídos no preço dos ensaios, serviços de terceiros, assim 
como viagens e estadias, previamente aprovados pelo CLIENTE, quando desembolsado pelo CEPEL, serão cobrados acrescido de taxa de 
administração de 100/0  (dez por cento). 

 
13. ATRASO E IMPEDIMENTO:  

a) ATRASO DEVIDO A TERCEIROS: O CEPEL não será responsabilizado nem aceitará reclamações do CLIENTE devido atrasos ou 
adiantamentos, relacionados a serviços que foram  contratados de terceiros, tais como: ensaios de avaliação intermediários, içamento, 
transporte e montagem de equipamento, tratamento do meio isolante empregado no equipamento, e outros. 
b) IMPEDIMENTO: O CEPEL se reserva o direito de não efetuar os ensaios marcados, se houver impedimento por motivo alheios a sua 
vontade, devido a causas externas, tais como falta de energia, falta de potência suficiente para a execução de ensaios e outros que não sejam 
da sua responsabilidade ou que coloquem em risco a segurança pessoal ou dos equipamentos. 

 
Os atrasos ou impedimento na realização de ensaios não constituirão motivo, em hipótese alguma, para que o CLIENTE pleiteie junto ao 
CEPEL possíveis indenizações, como por exemplo por lucro cessantes ou perdas e danos decorrentes destes atrasos ou impedimento. No 
entanto, fica estabelecido que casos os serviços programados sejam realizados parcialmente, os preços serão cobrados proporcionalmente. 

 
14. PRODUTOS TÓXICOS: Caso os equipamentos, produtos ou amostras encaminhadas ao CEPEL, para realização de ensaios ou quaisquer 

outros serviços, contenham ou estejam contaminados com ASCAREL ou qualquer outro produto tóxico, o CEPEL se reserva o direito de não 
executar o serviço e a empresa remetente se responsabilizará pela retirada dos mesmos e pelos respectivos  custos associados. 

 
15. ENDEREÇOS: 
 

Atividade de Certificação - CERT Sede do CEPEL: Correspondência: 
Av. Olinda, s/no – Adrianópolis 
26053-121 – Nova Iguaçu – RJ  
Telefax: (21) 2667-8630 
Tel.:  (21) 2666-6200 
CNPJ: 42.288.886/0002-41 
Inscrição Estadual: 10.002.613 

Av. Um, s/no – Cidade Universitária 
21941-590 – Rio de Janeiro – RJ 
Telefax: (21) 2260-1340 
Tel.: (21) 2598-6000 
CNPJ: 42.288.886/0001-60 
Incrição Estadual: 10.003.903 

Caixa Postal 68007 
21944-970 – Rio de Janeiro – RJ 
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