FEVEREIRO 2020.

Prezados Clientes,

O TECSA Laboratório desenvolveu uma parceria em condições exclusivas com a Kansas State University e voltamos a
realizar os exames de Titulação de Anticorpos Neutralizantes para Raiva, com finalidade de trânsito internacional de
pets para países da União Europeia, Japão, China e demais países adeptos da mesma política alfandegária.
• A requisição deverá ser preenchida, digitada sem erros, pois não haverá possibilidade de alterações de qualquer
natureza posteriormente.
• Após o preenchimento, a requisição deverá ser impressa, assinada e carimbada pelo médico veterinário solicitante e
enviada em envelope plástico para não ser danificada, pois o resultado será anexado em formato de etiqueta na
própria requisição.
• A requisição está disponível em nosso site para preenchimento e impressão, ou poderá ser solicitada no
sac@tecsa.com.br.
• O prazo de liberação do laudo é de 30 dias e para reemissão é de até 20 dias. Será enviado via e-mail e
posteriormente em formato físico por carta registrada (mediante a confirmação do pagamento), podendo o cliente
optar pelo envio via Sedex, desde que arque com o custo deste. A entrega do laudo estará condicionada a quitação
do exame.
• O faturamento passa a ser quinzenal com vencimento após 10 dias. O exame NÃO fará parte dos programas de
descontos do TECSA Laboratórios Ltda.
Período de faturamento:
- Faturamento dia 30, com vencimento no dia 10 do mês subsequente. Exames que deram entrada do dia 15 a 29
do mês atual.
- Faturamento dia 15, com vencimento no dia 26 do mesmo mês. Exames que deram entrada do dia 29 do mês
anterior ao dia 14 do mês atual.
• Para os casos de solicitação de reemissão de laudos o faturamento será imediato com vencimento para 10 dias, e
poderá diferir das datas acima apresentadas. A entrega do laudo estará condicionada a quitação do exame.
• Salientamos que esse exame e logística são dolarizados e passíveis de alterações, consulte-nos antes da solicitação.
• Infelizmente, as NFs, boleto e detalhamento não estão sendo disponibilizados no site. Em caso de dúvidas ou
solicitações, enviar e-mail para administrativo@tecsa.com.br.
TECSA sempre ao lado de seus clientes e parceiros proporcionando qualidade, agilidade e confiança.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
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