DECLARAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO

Alfândega/Transportadora: Por favor não remover!
Alguns produtos podem ser usados em áreas e processos contendo produtos
químicos tóxicos ou qualquer outra substância perigosa para a saúde.
Em conformidade com as leis do Brasil de Saúde, Segurança no Trabalho e por
critérios de controle de substâncias perigosas para a saúde, é obrigatório que seja
preenchido um certificado de descontaminação declarando as substâncias que tenham
estado em contato com o(s) produto(s) e o procedimento de limpeza utilizado,
juntamente com uma declaração de que os produtos foram descontaminados antes de
serem devolvidos à VIVACE PROCESS INSTRUMENTS ou a seu distribuidor.
Sendo assim, a VIVACE PROCESS INSTRUMENTS reserva-se o direito de receber,
única e exclusivamente, produtos ou partes/peças sobressalentes encaminhadas a ela
para serviços de reparos ou de outra natureza, se estiverem acompanhadas por esta
Declaração de Descontaminação, afirmando que foram devidamente descontaminados
e que são seguras de manusear, não oferecendo riscos por contaminação.
Certifique-se de enviar esta declaração àVIVACE PROCESS INSTRUMENTS pelo
email contato@vivaceinstruments.com.br e receber uma RMA (número para
autorização para devolução de mercadoria) antes de despachar o produto.
Esta Declaração de Descontaminação deve ser preenchida de forma legível e
estar visível por fora da embalagem, em um porta-documentos fixado
adequadamente.
O usuário final é obrigado a declarar as substâncias que tenham estado em
contato com o(s) produto(s) que está enviando à VIVACE PROCESS INSTRUMENTS ou
qualquer de suas filiais ou distribuidores. A não declaração acarretará atrasos na
manutenção do produto, possível devolução ou cobrança de encargos adicionais de
limpeza, caso a empresa julgue que o produto tenha sido devolvido impropriamente
para manuseio e prestação de serviço.

Seção 1
Número RMA:
Modelo ou Código do produto / código da peça/parte para reposição:

Produto incluso / peça/parte:

N º de série do produto / N º de sensor (quando aplicável):

As informações a seguir são mandatórias:

Seção 2
O produto ou partes/peças foram usados com produtos ou em processos que
contém produtos químicos ou de outra natureza e que são contaminantes:
( ) Sim. Proceda à Seção 3 e 4.
( ) Não - Você está declarando que
o produto, peças e/ ou partes nunca
foram usados ou expostos em áreas
e processos com produtos
contaminantes e perigosos à saúde.
Proceda à Seção 4.

Seção 3
Por favor, liste todos os produtos contaminantes que o produto/peça/parte esteve
exposto:

Por favor, liste quais precauções devem ser tomadas se algum resíduo de
contaminante for encontrado durante o manuseio e serviços executados:

Por favor, liste quais ações devem ser tomadas em caso de contato com resíduos
de contaminante:

Caso haja resíduo de contaminante, detalhe como removê-lo com segurança:

Seção 4
Afirmo que as informações, nesta declaração são verdadeiras e certifico que os
produtos/peças devolvidos foram cuidadosamente limpos, neutralizados e livres de
qualquer resíduo. Desta forma, não sendo prejudicial à saúde e ao meio ambiente,
assumo toda e qualquer responsabilidade por danos pessoais e/ou matérias que
venha(m) a causar.
Empresa:

Endereço:

Nome do responsável (Legível):

Departamento: Tel. Nº: Fax Nº:

Data:

Assinatura: ______________________________________

Por favor, assine e envie via email todas as páginas devidamente preenchidas para a
VIVACE PROCESS INSTRUMENTS: contato@vivaceinstruments.com.br

Por favor, anexar por fora da embalagem

