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Pedido de Orçamento

Câmara Municipal de Caminha
Praça Conselheiro Silva Torres
 4910-122 Caminha

258 710 300

Ref. Orçamento:

Cód. Orçamento: Cliente:

Telefone:

Contato:

Data Orçamento:

Ref. Consulta:

Data Validade:

461

Águas Balneares

14/05/2020

Convite 34/2020

30/10/2020
Contratação Pública

Parâmetro Tipo de Amostra Qnt.
Preço 

Unit. % Desc. TotalMétodo Acredit.

Quan ficação de Enterococos ISO 7899-2:2000 250 0,00% 750,00€Águas Naturais Marinhas: 
Balneares

3,00€Sim

Quan ficação de E.coli ISO 9308-3:1998 250 0,00% 2 125,00€Águas Naturais Marinhas: 
Balneares

8,50€Sim

Amostragem MI 4 (2018-06-28) (ISO 
5667/4:1987 e ISO 19458:2006)

30 0,00% 1 500,00€Águas Naturais Marinhas: 
Balneares

50,00€Sim

Total do Processo Analí co:

Total de Outros Custos:

% Desconto:

Total do Orçamento:

Ao preço apresentado acresce o IVA à taxa em vigor.

Total do Orçamento: (Extenso)

Quatro Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Euros

4 375,00€

0,00€

0,00%

4 375,00€

Observações: Condições de pagamento específicas: até 60 dias, a par r da data de emissão da fatura.
Prazos de entrega dos resultados específicos: 72 horas

Notas

1. Amostragem: Para os parâmetros de colheita de amostras, consultar o anexo técnico de acreditação L0312.
No caso da amostragem ser realizada pelo laboratório, o prazo máximo de colheita, transporte e entrega da amostras no Laboratório 
EQUILIBRIUM é de 8 horas. Encontra-se assegurado a compatibilidade entre os métodos de amostragem e os métodos de ensaio.

Caso pretenda poderá efetuar a colheita e enviar a amostra directamente para o Laboratório. 
Alternativamente, poderemos realizar a colheita acreditada - pedir cotação específica.

A quantidade de amostra necessária (geral): 
Águas: MB+FQ (500mL frasco estéril + 1.5L frasco FQ), Legionella ou Salmonella (1L estéril) | Alimentos: microbiologia (120-150g) 
físico-química VE (350g), outros parâmetros específicos - confirmar junto do apoio ao cliente - cedemos os frascos de colheita.

2. Prazo de Saída de resultados (dias úteis): O prazo geral de emissão de resultados é de: Águas - microbiologia 5, Legionella 12-15 ; 
físico-quimica CR2 10, CI 20-25, Piscinas 10, Residuais 15-20 | Alimentos - microbiologia 12; físico-química 15-20. Os avisos de 
parâmetro não conforme serão enviados via email até 24h úteis após o término da análise em questão.

Acompanhamento online da realização das análises a partir do site <www.equilibrium.com.pt>
Os resultados serão enviados via email e/ou consulta na plataforma alWeb.
Se pretenderem  Declaração de Conformidade - de acordo com especificação ou norma, deve ser previamente solicitada, 
sendo indicada qual a regra de decisão a aplicar. Caso não seja comunicado, não será realizada uma declaração de 
conformidade.
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Salvaguarda-se a alteração dos métodos analíticos indicados - a realizar interna ou externamente a laboratório acreditado, sem prejuízo 
dos valores apresentados, por uma melhor adequação à amostra em análise, sendo sempre o cliente informado desta alteração.
A amostra recolhida será utilizada na íntegra na realização da análise não sendo devolvido o seu remanescente ao cliente, salvo 
indicação em contrário.

3. Forma pagamento: Pronto pagamento ou emissão de factura por amostragem concluída. 
Findo o prazo de pagamento serão cobrados juros de mora à taxa legal em vigor, de acordo com o Artigo 559º do Código Civil, 
acrescida de nove pontos percentuais. Reserva-se o direito de reter os resultados até boa cobrança.
Após adjudicação, esta proposta renova-se automaticamente por períodos de um ano, se nenhuma das partes o não denunciar com a 
antecedência mínima de trinta dias. 

4. Validade da proposta: 66 dias úteis.

Enviamos em anexo à proposta o nosso Anexo Técnico de Acreditação n.º L0312-1, com todos os parâmetros para o qual estamos 
acreditados. 

O Laboratório EQUILIBRIUM guarda as informações cedidas pelo cliente para gestão das operações analíticas, amostragem e contabilidade do próprio cliente, bem 
como no contexto dos requisitos da NP EN ISO/IEC 17025. O Laboratório EQUILIBRIUM compromete-se a manter o sigilo profissional no que respeita a todas as 
informações referentes aos trabalhos realizados ou em curso com o cliente.
Esta proposta é confidencial, sendo toda a informação tratada de acordo com o ponto  4.2 "Confidencialidade" da NP EN ISO/IEC 17025:2018.

EQUILIBRIUM, LABORATÓRIO DE CONTROLO DE QUALIDADE E DE PROCESSOS, LDA.
PRACETA JOÃO VILLARET, N.º 183 4460-337 SENHORA DA HORA, MATOSINHOS - PORTUGAL
GERAL@EQUILIBRIUM.COM.PT
NIF: 503360309
ANEXO TÉCNICO DE ACREDITAÇÃO L0312 - IPAC 
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