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ORÇAMENTO N.º  
 
DATA:  
 

Empresa:  

Contato:  Tel.:  

E-mail:  Fax:  

 

Prezado (a): 
 

Em atendimento a sua solicitação, informamos os preços e as condições para o desenvolvimento dos 

ensaios conforme solicitado. 

 

PRODUTOS ENSAIOS VALOR R$ 

   

 
Tempo previsto para os ensaios :  

Preço total dos ensaios  :  

Condições de pagamentos  :  

 
Aceitamos Cartão BNDES com acréscimo de 3%.  
 

Condições Gerais: 
 

1. Os itens a serem ensaios serão realizados de acordo com as normas aplicáveis ........ 

2. O laboratório elétrico não realiza o ensaio do item 19.11.4 da norma ABNT NM 60335-1:2010.  

3. Solicitamos enviar junto com o produto ou via e-mail a relação dos componentes, 

certificados dos cabos e o esquema elétrico. 

4. Os produtos que são lacrados para manutenção, já tem que acompanhar manual e 

etiqueta, caso contrario informar a OCP.     

5. Os ensaios serão realizados após o recebimento formal da aprovação do orçamento via e-mail ou 

fax confirmando e aceitando as condições deste orçamento.   

6. O recebimento da amostra, após a emissão deste orçamento, será considerado como aprovação 

deste e suas condições.  

7. O transporte das amostras no que se refere a custos até o laboratório, seguro, etc. é de 

responsabilidade exclusiva do contratante dos serviços.  

8. O produto deverá ser entregue até a véspera da data programada para execução do ensaio no 

endereço abaixo. 

Dados para emitir a Nota Fiscal Eletrônica (Remessa para Teste): LABORATÓRIO GLOBAL - CNPJ 

: XXXXXXX - Rua XXXXXX BOTUCATU – SP 

 

Horário de funcionamento: de 2ª à 6ª feira, das 08:10 até 11:45 e das 13:10 até 16:45 hrs.  

  

9. Os arquivos das notas fiscais eletrônicas devem ser encaminhado antecipadamente para o 

endereço eletrônico indicado acima.  

10. O laboratório não oferece cobertura securitária sobre as amostras em seu poder, ficando a 

critério do contratante dos ensaios contratá-la ou não de terceiros.    

11. Depois de concluídos os ensaios o laboratório disponibilizará o produto ensaiado para a retirada / 

coleta das amostras. Estes serão armazenados por até 15 (quinze) dias após a emissão do 

Relatório. Nos casos em que foram encontradas não conformidades, as amostras serão 

armazenadas por 30 (trinta) dias.  

Depois de transcorrido o tempo acima será descartado ou destruído e não serão aceites 

contestações de resultados dos ensaios.      
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12. O laboratório não se responsabiliza pela embalagem dos produtos a serem retirados após os 

ensaios.  

13. Os ensaios são referentes unicamente às amostras recebidas e entregues à BR CERT.   

14. Solicitamos enviar os manuais e certificados dos componentes quando aplicável. 

15. Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão.  

  

No aguardo do pronunciamento de V.Sa. agradecemos à atenção. 
 
 
 
 

ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE ENSAIOS   
 

Aceitamos os termos da proposta acima no valor de R$              e solicita o início dos ensaios 

conforme agendamento:          
 
Solicito a gentileza de preencher as seguintes informações que serão inclusa no relatório de ensaios:  
Nome do solicitante: 
Nome do fabricante:  
Endereço do fabricante:   
 
Data :       /        / 
 
Responsável:   
 
Cargo: 
 
Assinatura:    
 
 
 
 


