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SERVIÇOS DE TESTE E AVALIAÇÃO: TERMOS E CONDIÇÕES 
TESTING AND EVALUTION SERVICES: TERMS AND CONDITIONS 

 
 
Em caso de discrepância ou conflito entre as versões em inglês e não inglês, a versão em inglês prevalecerá. / In the event of a discrepancy or conflict 
between the English and non-English versions, the English version shall prevail. 
 

Estes Termos e Condições dos Serviços de Teste e Avaliação (“Termos 
de Serviço”) regem os Serviços de teste e/ou avaliação realizados pela 
NSF para o Cliente.  Cada Proposta deve descrever os Serviços 
específicos. Os Termos Gerais, estes Termos de Serviço e a Proposta 
serão coletivamente referidos neste documento como o “Contrato”.  
Quaisquer variações dos Termos Gerais e dos Termos de Serviço serão 
identificadas na Proposta e se aplicarão apenas aos Serviços 
identificados. Se não estiver definido neste documento, os termos em 
maiúsculas nestes Termos de Serviço terão a mesma definição 
identificada nos Termos Gerais. 
 
1. O prazo do Contrato continuará até a conclusão dos Serviços ou 

conforme indicado de outra forma na Proposta aplicável. 
2. Os Serviços e os Resultados não constituem certificação ou registro 

pela NSF.  
3. O Cliente declara e garante que todas as amostras enviadas à NSF 

devem estar em condições seguras e estáveis, devidamente 
rotuladas e embaladas e em condições que permitam à NSF realizar 
os Serviços. O Cliente deve fornecer aviso prévio por escrito à NSF 
ao enviar amostras com preocupações de saúde ou segurança, 
incluindo quaisquer substâncias tóxicas ou outros contaminantes 
conhecidos ou suspeitos, e incluir na notificação o grau provável de 
contaminação, bem como os riscos para as instalações, instrumentos 
e pessoal relacionado com a condição. O Cliente será responsável 
por todos os custos extras do descarte adequado de dejetos tóxicos 
advindos da amostra, sejam ou não descritos como dejetos tóxicos. 
O Cliente será sempre responsável pela segurança, embalagem e 
seguro da amostra desde a sua expedição até à sua entrega à NSF.  
Sob nenhuma circunstância o cliente deve encaminhar qualquer 
amostra para a NSF sem o acordo prévio por escrito da NSF. 

4. O Cliente concorda que fornecerá à NSF as informações necessárias 
para a execução dos Serviços.  O Cliente declara e garante que, com 
o melhor de suas informações e conhecimento, as informações 
fornecidas à NSF para fins dos Serviços são verdadeiras, precisas e 
completas. 

5. Quando os Serviços incluem a coleta de amostras de campo pela 
NSF diretamente de um Local, o Cliente declara e garante que (a) a 
NSF tem permissão do proprietário do Local para acessar o Local e 
coletar as amostras, e (a) o Local é acessível com segurança e a 
amostra é seguro para manusear e transportar pelo pessoal da NSF. 
O Cliente é responsável por garantir a conformidade com os 
regulamentos de resíduos perigosos, incluindo informações, 
transporte e descarte. 

6. Salvo identificação em contrário na Proposta aplicável, a NSF não 
será responsável pelo armazenamento das amostras enviadas à 
NSF pelo Cliente. As amostras podem ser destruídas durante a 
realização dos Serviços e, neste caso, o Cliente autoriza a NSF a 
destruir amostras imediatamente após a conclusão dos Serviços a 
critério da NSF, sem aviso prévio ao Cliente e de forma determinada 
exclusivamente pela NSF. A NSF pode reter que quaisquer amostras 
sejam exigidas por lei, regra ou regulamento. O cliente será 

These Testing and Evaluation Services Terms and Conditions (“Service 
Terms”) govern testing and/or evaluation Services performed by NSF for 
the Client.  Each Proposal shall outline the specific Services. The General 
Terms, these Service Terms and the Proposal shall collectively be 
referred to herein as the “Agreement.”  Any variations to the General 
Terms and Service Terms shall be identified on the Proposal and apply 
only to the identified Services. If not defined herein, the capitalized terms 
in these Service Terms shall have the same definition as identified in the 
General Terms. 
 
 
1. The term of the Agreement shall continue until completion of the 

Services or as otherwise indicated on the applicable Proposal. 
2. The Services and the Deliverables do not constitute certification or 

registration by NSF.  
3. Client represents and warrants that all samples sent to NSF shall be 

in a safe and stable condition, properly labeled and packaged and in 
conditions that allow for NSF to perform the Services. Client shall 
provide prior written notice to NSF when sending samples with 
health or safety concerns, including any known or suspected 
toxicants or other contaminants, and include in the notice the 
probable degree of contamination, as well as the risks to NSF 
facilities, instruments, and personnel related to the condition. Client 
will be responsible for all extra costs with the proper disposal of 
hazardous waste originating from the sample, whether or not 
described as hazardous waste. Client will at all times be liable for 
the security, packaging, and insurance of the sample from its 
dispatch until it is delivered to NSF.  Under no circumstances shall 
the client forward any sample to NSF without NSF’s prior written 
agreement. 

4. Client agrees that it will supply NSF with the information required for 
performance of the Services.  Client represents and warrants that, 
to the best of its information and knowledge, the information given to 
NSF for purposes of the Services is true, accurate, and complete. 

5. Where the Services include NSF taking field samples directly from a 
Site, Client represents and warrants that (a) NSF has permission 
from the Site owner to access the Site and take the samples, and (a) 
the Site is safely accessible and the sample is safe to handle and 
transport by NSF personnel. Client is responsible for ensuring 
compliance with hazardous waste regulations, including information, 
transportation and disposal. 

6. Unless otherwise identified on the applicable Proposal, NSF will not 
be responsible for the storage of samples sent to NSF by the Client. 
Samples may be destroyed during the performance of the Services 
and, in this event, Client hereby authorizes NSF to destroy samples 
immediately after the completion of the Services at NSF’s discretion, 
without notice to Client and in a manner determined solely by NSF. 
NSF may retain any samples are required by law, rule or regulation. 
Client shall be responsible for all costs for disposing of the samples. 
Samples shall not be returned to Client unless identified otherwise 
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responsável por todos os custos para o descarte das amostras. As 
amostras não serão devolvidas ao Cliente, a menos que sejam 
identificadas de outra forma na Proposta aplicável e, nesses casos, 
às custas do Cliente. A NSF não é obrigada a armazenar amostras 
ou devolver amostras ao Cliente. 

7. O termo "Resultados" significa quaisquer resultados (incluindo os 
resultados de testes), pareceres, relatórios, resumos, conclusões ou 
outros resultados dos Serviços ou materiais, informações, dados, 
relatórios ou outro produto do trabalho que a NSF presta em conexão 
com os Serviços. Os Resultados refletem as conclusões da NSF no 
momento em que os Serviços são executados e com base nas 
informações fornecidas à NSF e estabelecidas por escrito as 
conclusões da NSF apenas com relação aos assuntos identificados. 
A NSF pode, de tempos em tempos, fornecer ao Cliente Resultados 
preliminares, que estão sujeitos a alterações. Salvo disposição em 
contrário da NSF por escrito, os Resultados são apenas para uso 
interno do Cliente. Se aplicável, uma data de expiração e condições 
relacionadas ao uso do Resultado podem ser estabelecidas pela NSF 
e fornecidas ao Cliente.   

8. O Cliente não deve fazer ou permitir que qualquer um dos seguintes 
itens seja feito: (a) usar os Serviços ou os Resultados de maneira 
contrária às instruções da NSF; (b) alterar, redigir ou modificar 
quaisquer Resultados; (c) divulgar os Resultados em qualquer 
processo judicial ou ação judicial governamental sem o 
consentimento prévio por escrito da NSF, a menos que seja exigido 
pela lei aplicável; ou (d) declarar, sugerir ou insinuar qualquer 
afiliação à NSF, ou qualquer endosso ou aprovação de qualquer 
aspecto dos negócios, práticas, métodos, processos, bens ou 
serviços do Cliente pela NSF. 

9. Caso os Serviços sejam para fins de compliance ou conformidade 
com os requisitos de terceiros, incluindo, entre outros, requisitos 
relacionados às BPF, requisitos da cadeia de suprimentos, 
franqueadores e varejistas, o Cliente autoriza a NSF a se comunicar 
e divulgar a esses terceiros as informações aplicáveis sobre os 
Serviços e os Resultados a serem entregues a esses terceiros.  

10. O Cliente reconhece que a NSF possui várias certificações que 
exigem revisão, auditoria e inspeções pelas entidades de certificação 
e fiscalização.  O Cliente concorda que tais entidades de 
certificação/fiscalização podem revisar, testemunhar, e analisar 
quaisquer Serviços e dados associados para os Serviços, seja nas 
instalações do Cliente, da NSF, ou em outro local.  Na extensão 
exigida por tais entidades de certificação/fiscalização em relação a 
Serviços particulares fornecidos ao Cliente, o Cliente consente 
expressamente que a NSF pode revelar a terceiros as informações 
sobre o Cliente ou amostras do Cliente, conforme direcionado por tais 
entidades de certificação/fiscalização. 

11. Durante a vigência deste Contrato e por um período de 1 ano 
posterior, o Cliente não deverá, direta ou indiretamente, solicitar, 
contratar, envolver, engajar ou empregar, ou apresentar a outro 
terceiro para fazer o mesmo, quaisquer funcionários atuais da NSF 
ou contratados independentes ou aqueles que foram funcionários da 
NSF ou contratados independentes nos últimos 12 meses anteriores 
ao término deste Contrato (coletivamente "Pessoal da NSF"). No 
caso de uma violação desta Seção, o Cliente deverá pagar à NSF 
um valor igual ao maior de duas vezes o valor (a) que a NSF pagou 
a tal Pessoal da NSF nos 12 meses anteriores ou (b) o Cliente ou 
terceiro concorda em pagar tal Pessoal da NSF nos próximos 12 
meses. O Cliente concorda que esta é uma reparação razoável e 
justa pela violação desta Seção pelo Cliente. 

on the applicable Proposal and in such cases, at Client’s expense. 
NSF is not obligated to store samples or to return samples to Client. 

7. The term “Deliverables” means any results (including test results), 
opinions, reports, summaries, conclusions or other outcomes of the 
Services, or materials, information, data, reports, or other work 
product which NSF provides in connection with the Services. The 
Deliverables reflect the findings of NSF at the time Services are 
performed and based on the information provided to NSF and set 
forth in writing the findings of NSF solely with respect to the matters 
identified therein. NSF may from time to time provide Client with 
preliminary Deliverables, which are subject to change. Unless 
provided otherwise by NSF in writing, the Deliverables are only for 
Client’s internal use. If applicable, a date of expiration and conditions 
relating to the use of the Deliverable may be established by NSF and 
provided to the Client.   

8. The Client shall not do or permit to be done any of the following: (a) 
use the Services or Deliverables in a manner contrary to NSF’s 
instructions; (b) alter, redact or modify any Deliverables; (c) disclose 
the Deliverables in any litigation or government proceeding without 
NSF’s prior written consent unless required by applicable law; or (d) 
state, suggest or imply any affiliation with NSF, or any endorsement 
or approval of any aspect of the Client’s business, practices, 
methods, processes, goods or services by NSF. 

9. In the event the Services are for purposes of compliance with or 
conformity to a third party’s requirements, including but not limited to 
requirements related to GMP, supply chain requirements, 
franchisors, and retailors, Client authorizes NSF to communicate 
with and disclose to such third parties the applicable information 
concerning the Services and the applicable Deliverables to such 
third parties.  

10. Client acknowledges that NSF holds various accreditations that 
require review, audit, and inspections by accreditation and oversight 
bodies.  Client agrees that such accreditation/oversight bodies may 
review, witness, and analyze any Services and the associated data, 
information and Deliverables for the Services, whether at the 
premises of Client, NSF, or elsewhere.  To the extent required by 
such accreditation/oversight bodies with respect to the particular 
Services provided to Client, Client expressly consents that NSF may 
disclose to third parties the information about Client or Client’s 
samples as directed by such accreditation/oversight bodies. 

11. During the term of this Agreement and for a period of 1 year 
thereafter, Client shall not directly or indirectly solicit, hire, engage, 
contract or employ, or introduce to another third party to do the 
same, any current NSF employees or independent contractors or 
those who were an NSF employee or independent contractor within 
the last 12 months prior to the end of this Agreement (collectively 
“NSF Personnel”). In the event of a breach of this Section, Client 
shall pay NSF an amount equal to the greater of two times the 
amount (a) NSF paid such NSF Personnel in the prior 12 months or 
(b) Client or third party agrees to pay such NSF Personnel in the next 
12 months. Client agrees this is a reasonable and fair remedy for 
Client’s breach of this Section. 



 
 

 

 

 
 29495-pt-01 Serviços de Teste e Avaliação: Termos e Condições / Testing and Evaluation Services: Terms and Conditions                                                       Página 3 de 3 / Page 3 of 3 

 
 


