
EQUILIBRIUM, Lda.

 4460-337 Senhora da Hora - Matosinhos - PORTUGAL

+351 93 83 69 434

geral@equilibrium.com.pt

www.equilibrium.com.pt

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:

 1,759

Águas Balneares_Ano 2021

02/06/2021

Convite 60/2021_CPR

30/10/2021

Contratação Pública (contratacaopublica@cm-caminha.pt)

Parâmetro Tipo de Amostra Qnt.
Preço 

Unit.
% Desc. TotalMétodo Acredit.

Quantificação de Enterococos ISO 7899-2:2000  230  0,00%  690,00€Águas Naturais Salinas: 

Balneares

 3,00€Sim

Rio e Mar

Quantificação de E.coli ISO 9308-3:1998  230  0,00%  1 955,00€Águas Naturais Salinas: 

Balneares

 8,50€Sim

Rio e Mar

Amostragem MI 4 (2018-06-28) (ISO 

5667/4:1987 e ISO 19458:2006)

 30  0,00%  1 260,00€Águas Naturais Salinas: 

Balneares

 42,00€Sim

Parâmetros campo: inspecção visual Óleos minerais, Fenóis e Substâncias tensioativas.

Total do Processo Analítico:

Total de Outros Custos:

% Desconto:

Total do Orçamento:

Ao preço apresentado acresce o IVA à taxa em vigor.

Total do Orçamento: (Extenso)

Três Mil e Novecentos e Cinco Euros

 3 905,00€

 0,00€

 0,00%

 3 905,00€

Observações: Condições de pagamento específicas: até 60 dias, a partir da data de emissão da fatura.

Prazos de entrega dos resultados específicos: 72 horas

Notas

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.

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.

1. Amostragem: Para os parâmetros de colheita de amostras, consultar o anexo técnico de acreditação L0312.1.

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.
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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 | Cosméticos 10-12 | 

Têxteis 8-10 | Dispositivos médicos 8-10.

  Os avisos de parâmetro não conforme serão enviados via email até 24h úteis após o término da análise em questão.

3. Forma pagamento: Pronto pagamento.

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: a indicada no início da proposta.

Online monitoring of the analysis carried out from the site <www.equilibrium.com.pt>

Results are sent via email and / or alWeb platform. 

If you are applying for the Declaration of Conformity - according to the specification or standard, it must be previously requested, with the 

decision rule to be applied. If not communicated, a declaration of conformity will not be made. 

The alteration of the indicated analytical methods is safeguarded - to be carried out internally or externally to an accredited laboratory, without 

prejudice to the necessary values, for a better adaptation to the sample under analysis, being the client always informed of this change. 

The sample will be used entirely in the analysis. The surplus is not returned to the customer, unless otherwise specified.

1. Sampling: For sampling parameters, see EQUILIBRIUM technical accreditation annex L0312-1.

In case the sampling is carried out by the laboratory, the maximum period for collection, transport and delivery of the samples at the 

EQUILIBRIUM Laboratory is 8 hours. Compatibility between sampling methods and test methods is ensured.

You can collect and send the sample directly to the Laboratory. EQUILIUBRIUM Labs can perform accredited sampling - ask for a specific 

quote.

2. Results (working days): The general result issuance period is: Waters - microbiology 5, Legionella 12-15; physical chemistry CR2 10, CI 

20-25, Pools 10, Residuals 15-20 | Food - microbiology 12; physicochemical 15-20 | Cosmetics 10-12 | Textiles 8-10 | Medical devices 8-10.

  Parameter notices not conforming will be sent via email within 24 working hours after the end of the analysis in question.

3. Payment method: Prompt payment.

At the end of the payment period, late payment will be charged at the legal rate in force, in accordance with Article 559 of the Civil Code, plus 

nine percentage points. It reserves the right to retain the results until good receivement.

After adjudication, this proposal is automatically renewed for periods of one year, if none of the parties does not denounce it at least thirty days 

in advance.

4. Expiration date: the one indicated at the beginning of the quotation.

EQUILIBRIUM, LABORATÓRIO DE CONTROLO DE QUALIDADE E DE PROCESSOS, LDA.

PRACETA JOÃO VILLARET, 183 | 4460-337 SENHORA DA HORA  - MATOSINHOS - PORTUGAL

Telf. +351 22 508 93 83 | +351 93 83 69 434

NIF 503360309

ANEXO TÉCNICO DE ACREDITAÇÃO IPAC L0312
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