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TABELA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS 
 

 

Vigência: a partir de 01/01/2015 

A ÉTICA reserva-se o direito de realizar  

modificações ou alterações nos conteúdos  

desta publicação sem prévio aviso. 

 
ENSAIOS DE TRAÇÃO EM MATERIAIS METÁLICOS 

 

Os serviços abaixo correspondem apenas a um corpo-de-prova por ensaio. 

Código Descrição do Ensaio 

TR1 

Ensaio de Tração Simples – Determinação do Limite 

de Resistência à Ruptura do material (MPa). O relatório 
expressa as dimensões (mm) e área (mm²) do corpo-de-

prova ensaiado, a carga máxima exigida para ruptura (kgF) e 
a resistência à ruptura do material (MPa). 

TR2 

Ensaio de Tração – Determinação do Limite de 

Resistência à Ruptura (MPa), do Limite de Escoamento 
(MPa) e o alongamento do material (%). O relatório 

expressa a área do corpo-de-prova ensaiado (mm²), a carga 
máxima exigida para ruptura (kgF), a resistência à ruptura 

(MPa), a resistência ao escoamento (MPa), e o alongamento 
do material (%). 

TR3 

Ensaio de Tração Completo – Determinação do 

Limite de Resistência à Ruptura (MPa), do Limite de 
Escoamento (MPa), o alongamento (%) e a redução de área 
(estricção - %) do material. O relatório expressa a área do 
corpo-de-prova ensaiado (mm²), a carga máxima exigida 

para ruptura (kgF), a resistência à ruptura (MPa), a 
resistência ao escoamento (MPa), o alongamento (%) e a 

estricção do material (%). 
 

- Os ensaios de tração são realizados conforme a metodologia das normas ASTM A370, ASTM E8/E8M, ABNT NBR ISO 

6892, AWS D1.1, ASME IX (QW-152). 

- O cliente deve informar o local de retirada e dimensões do corpo-de-prova, ou informar a norma para realização destes 

procedimentos. 

- Para preparação do corpo-de-prova de responsabilidade do cliente, aconselha-se usinar o material conforme descrito na norma 

ASTM A370. 
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ENSAIOS DE IMPACTO CHARPY 
 

Os serviços abaixo correspondem a um conjunto de três corpos-de-prova por ensaio (set). 

Código Descrição do Ensaio 

IM1 

Ensaio de resistência ao impacto (charpy) à 
temperatura ambiente – Determinação da 

capacidade de absorção de energia (tenacidade) do material 
(J) a temperatura ambiente. O relatório expressa a energia 
absorvida (J) de cada corpo-de-prova (no conjunto de 3), a 
média e os valores mínimo e máximo, e a temperatura de 

execução do ensaio (°C). 

IM2 

Ensaio de resistência ao impacto (charpy) à 
baixa temperatura (-50 a 0°C) – Determinação da 

capacidade de absorção de energia (tenacidade) do material 
(J) à temperatura na faixa de -50 a 0°C. O relatório expressa 
a energia absorvida (J) de cada corpo-de-prova (no conjunto 

de 3), a média e os valores mínimo e máximo, e a 
temperatura de execução do ensaio (°C). 

 

- Os ensaios de impacto são realizados conforme a metodologia das normas NBR NM 281-1, DIN EN 10045-1, ASTM E23. 

- O cliente deve informar o local de retirada, ou informar a norma para realização deste procedimento. 

- Para preparação do corpo-de-prova de responsabilidade do cliente, aconselha-se usinar o material conforme descrito na norma 

ASTM A370. 
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ENSAIOS DE DOBRAMENTO 
 

Os serviços abaixo correspondem apenas a um corpo-de-prova por ensaio. 

Código Descrição do Ensaio 

DL 

Ensaio de Dobramento Lateral – Verificação da 

presença de descontinuidades (porosidades, trincas, 
inclusão de escória, etc) após o corpo-de-prova (retirado na 
lateral da junta soldada) ser  submetido a dobramento de 

180°. O relatório expressa se houve a presença de 
descontinuidade após o dobramento, e se houver, a 

dimensão (mm) da descontinuidade é expressa. 

DF 

Ensaio de Dobramento Face e Raiz – Verificação 

da presença de descontinuidades (porosidades, trincas, 
inclusão de escória, etc) após o corpo-de-prova (retirado na 
face/raiz  da junta soldada) ser  submetido a dobramento de 

180°. O relatório expressa se houve a presença de 
descontinuidade após o dobramento, e se houver, a 

dimensão (mm) da descontinuidade é expressa. 
 

- Os ensaios de dobramento são realizados conforme a metodologia das normas AWS D1.1, ASME IX (QW-162), DIN EN ISO 

15614-1. 

- O cliente deve informar o local de retirada (lateral ou face e raiz), ou informar a norma para realização deste procedimento. 

- Para preparação do corpo-de-prova de responsabilidade do cliente, aconselha-se usinar o material conforme descrito nas 

normas AWS D1.1, DIN EN ISO 15614-1. 
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ENSAIOS DE DUREZA/MICRODUREZA VICKERS 
 

Os serviços abaixo correspondem a um conjunto de pontos de dureza (descritos abaixo) medidos por ensaio. 

Código Descrição do Ensaio 

MD1 

Medição da dureza/microdureza Vickers em 
materiais metálicos – Medição de 5 pontos de 

dureza/microdureza vickers (HV) no local da amostra 
especificado pelo cliente (podendo ser para verificar uma 

microestrutura específica). As cargas disponíveis para 
realização do ensaio são: 0,3kg,  0,5kg, 1kg, 3kg, 5kg, e 10kg. 
O relatório expressa o local onde foram medidos cada ponto 

de dureza, a carga aplicada, os valores dos 3 pontos 
encontrados, a média e os valores mínimo e máximo. 

MD2 

Medição da dureza/microdureza Vickers em 
juntas soldadas – Medição de dureza/microdureza 

vickers (HV) no local da amostra especificado pelo cliente ou 
norma específica. As cargas disponíveis para realização do 

ensaio são: 0,3kg,  0,5kg, 1kg, 3kg, 5kg, e 10kg. 
O relatório expressa o croqui do local onde foram medidos 

cada ponto de dureza, a carga aplicada, os valores dos 
pontos encontrados, a média e os valores mínimo e 

máximo. Ensaio realizado com o mínimo de 5 pontos. 

MD3 

Medição de camada superficial - Através de 
Microdureza Vickers – Medição de pontos de 

microdureza/dureza vickers (HV) em um sequência 
determinada pelo cliente (mm) da extremidade ao núcleo 

da amostra. As cargas disponíveis para realização do ensaio 
são: 0,3kg,  0,5kg, 1kg, 3kg, 5kg, e 10kg. 

O relatório expressa os valores de dureza associada a cada 
distância definida, e a carga aplicada. Ensaio realizado com 

o mínimo de 5 pontos. 
 

 

- Os ensaios de dureza/microdureza Vickers são realizados conforme a metodologia das normass ASTM E 92, NBR NM ISO 

6507-1; ASTM E384; DIN EN 1043. 

- O cliente deve informar o local de retirada e o local em que serão realizados os pontos de dureza, ou informar a norma para 

realização deste procedimento. 

- Para preparação do corpo-de-prova de responsabilidade do cliente, aconselha-se uma amostra plana e de dimensões mínimas de 

40x40mm e 1mm de espessura ou realizar conforme descrito na norma NM ISO 6507-1. 
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ENSAIOS DE MACROGRAFIA 
 

Os serviços abaixo correspondem a uma amostra por ensaio ou a uma seção transversal do cordão de solda por ensaio, 

quando aplicável. 

Código Descrição do Ensaio 

MA1 

Análise macrográfica em ligas ferrosas – 

Verificação do aspecto macro da amostra (homogeneidade) 
e verificação de presença de defeitos macro (porosidades, 

trincas, inclusões macro, etc). O relatório expressa se a 
estrutura analisada macrograficamente está homogenea ou 

heterogenea, se há algum defeito, e duas fotos de 
ampliações mínimas. 

MA2 

Análise macrográfica em juntas soldadas 
qualitativo (sem medição) – Verificação do aspecto 

macro da junta soldada e verificação de presença de 
defeitos macro (descontinuidades, porosidades, trincas, 
inclusões macro, etc). O relatório expressa se na junta 
soldada (metal de adição, ZTA e metal base) analisada 

macrograficamente há algum defeito, e uma foto da seção 
transversal do cordão de solda de ampliações mínimas. 

MA3 

Análise macrográfica em juntas soldadas (com 
medição) – Verificação do aspecto macro da junta 

soldada, verificação de presença de defeitos macro 
(descontinuidades, porosidades, trincas, inclusões macro, 
etc), dimensional das pernas e penetração da solda, e/ou 
medição conforme especificação do cliente. O relatório 

expressa se na junta soldada (metal de adição, ZTA e metal 
base) analisada macrograficamente há algum defeito, as 

dimensões da característica analisada conforme norma ou 
especificação, e uma foto da seção transversal do cordão de 

solda de ampliações mínimas. 
 

- Os ensaios de macrografia são realizados conforme a metodologia das normass ASTM E3, ASME IX, AWS D1.1,  DIN EN 

1321. 

- O cliente deve informar o local de retirada da amostra, ou informar a norma para realização deste procedimento. 

- Para preparação do corpo-de-prova de responsabilidade do cliente, aconselha-se uma amostra plana ou realizar conforme 

descrito nas norma ASTM E3, ASME IX, AWS D1.1,  DIN EN 1321. 
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ENSAIOS DE MICROGRAFIA 
 

Os serviços abaixo correspondem a uma amostra por ensaio ou a uma seção transversal do cordão de solda por ensaio, 

quando aplicável. 

Código Descrição do Ensaio 

MI1 

Análise micrográfica em aço – Determinação da(s) 

microestrutura(s) da amostra (ferrita, perlita, martensita, 
bainita , etc) e aspecto da mesma(s), e verificação de 

microdefeitos (microporosidades, microtrincas, inclusões, 
etc). O relatório expressa o tipo de microestrutura 
encontrada, a presença de microdefeitos, e duas 

fotomicrografias de ampliações de 50X, ou 100X, ou 200X.  

MI2 

Análise micrográfica em aço completo – 

Determinação da(s) microestrutura(s) da amostra (ferrita, 
perlita, martensita, bainita , etc) e aspecto da mesma(s), 

verificação de microdefeitos (microporosidades, 
microtrincas, inclusões, etc), determinação do tipo e nível 
de severidade das inclusões, e o tamanho de grão ferrítico 

(quando aplicável) . O relatório expressa o tipo de 
microestrutura encontrada, a presença de microdefeitos, o 

tipo e nível de severidade das inclusões, os tamanhos de 
grãos predominantes e duas fotomicrografias de ampliações 

de 50X, ou 100X, ou 200X. 

MI3 

Análise micrográfica em junta soldada – 

Determinação da(s) microestrutura(s) da junta soldada 
(ferrita, perlita, martensita, bainita , etc) e aspecto da 

mesma(s), verificação de microdefeitos (microporosidades, 
microtrincas, inclusões, etc). O relatório expressa o tipo de 

microestrutura encontrada na junta soldada (ZTA, metal 
base e metal de adição), a presença de microdefeitos e até 

seis fotomicrografias de ampliações de 50X, ou 100X, ou 
200X. 

MI4 

Análise de inclusões em aço – Determinação do 

tipo e nível de severidade das inclusões segundo a norma 
ASTM E45. O relatório expressa o tipo e nível de severidade 

das inclusões, e duas fotomicrografias de ampliações de 
50X, ou 100X, ou 200X. 

MI5 

Determinação do tamanho de grão ferrítico 
em aço – Determinação do tamanho de grão ferrítico em 

sua predominância, segundo a norma ASTM E112. O 
relatório expressa o tamanho de grão predominante, e duas 
fotomicrografias de ampliações de 50X, ou 100X, ou 200X. 
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MI6 

Medição de camada superficial (cementada 
ou descarbonetada) – Medição da camada superficial 

em microns (podendo ser material de adição, ou 
cementação ou descarbonetação). O relatório expressa a 

medida média de 10 locais da amostra, se aplicável o tipo de 
camada e duas fotomicrografias de ampliações de 50X, ou 

100X, ou 200X. 

MI7 

Análise micrográfica em ferro fundido 
cinzento – Determinação do tipo e tamanho das grafitas 

segundo a ASTM A247, da(s) microestrutura(s) e aspecto 
da(s) mesma(s), e verificação de microdefeitos 

(microporosidades, microtrincas, inclusões, etc). O relatório 
expressa o tipo e tamanho das grafitas lamelares, o tipo de 
microestrutura encontrada, a presença de microdefeitos, e 
duas fotomicrografias de ampliações de 50X, ou 100X, ou 

200X. 

MI8 

Análise micrográfica em ferro fundido nodular 
– Determinação do tipo e tamanho das grafitas, o grau de 
nodularização e o número de nódulos por mm², segundo a 

ASTM A247, determinação da(s) microestrutura(s) e aspecto 
da(s) mesma(s), e verificação de microdefeitos 

(microporosidades, microtrincas, inclusões, etc). O relatório 
expressa o tipo e tamanho das grafitas, o grau de 

nodularização, o número de nódulos por mm²,  o tipo de 
microestrutura encontrada, a presença de microdefeitos, e 
duas fotomicrografias de ampliações de 50X, ou 100X, ou 

200X. 

MI9 

Análise micrográfica em ferro fundido 
vermicular – Determinação do tipo e tamanho das 

grafitas, segundo a ASTM A247, determinação da(s) 
microestrutura(s) e aspecto da(s) mesma(s), e verificação de 

microdefeitos (microporosidades, microtrincas, inclusões, 
etc). O relatório expressa o tipo e tamanho das grafitas, o 

tipo de microestrutura encontrada, a presença de 
microdefeitos, e duas fotomicrografias de ampliações de 

50X, ou 100X, ou 200X. 

MI10 
Fotomicrografia com ataque – Uma fotomicrografia 

da amostra atacada com nital 3% ou água régia, de 
ampliações de 50X, ou 100X, ou 200X. 

 

- Os ensaios de micrografia são realizados conforme a metodologia das normass ASTM E7, ASTM E45, ASTM E 112, AWS 

D1.1, ASME IX, ASTM E1077, ASTM A247, cada uma quando se aplicar à característica de interesse. 

- O cliente deve informar o local de retirada da amostra, ou informar a norma para realização deste procedimento. 

- Para preparação do corpo-de-prova de responsabilidade do cliente, aconselha-se uma amostra plana de no mínimo 20x20mm 

ou realizar conforme descrito nas norma ASTM E3. 
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ANÁLISES QUÍMICAS 
 

Os serviços abaixo correspondem a uma amostra por ensaio ou para o código AQ3 somente elementos de escolha do 

cliente. 

Código Descrição do Ensaio 

AQ1 

Análise Química em ligas ferrosas e não 
ferrosas (por espectrometria ótica) – 

Determinação da porcentagem de C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni, 
Al, Co, Cu, Nb, Ti, V, W, Pb, Sn, As, Zr, Bi, Ca, Ce, Sb, Se, Ta, 

B, Zn, La e N2 em aço* baixa e média liga por 
espectrometria ótica. 

Quantidade da Amostra: 
- Amostra com seção plana: mínima de 40 x 40 mm e 

espessura mínima de 5mm. 
- Análise em fios: comprimento mínimo de 50 mm, diâmetro 
mínimo de 0,8 mm e máximo de, aproximadamente, 3 mm. 

 
* Para outros materiais informar os elementos à serem 

analisados 

AQ2 

Análise Química em ligas ferrosas (por 
espectrometria a plasma e combustão por 

infravermelho) – Determinação da porcentagem de Si, 

Mn, Mg, P, Ti, Cr, Cu, Ni, Mo, Sn, V e Al por espectrometria a 
plasma (ICP) e C e S por combustão infravermelho. 

Quantidade da Amostra: Mínimo 5 a 10 g de limalha. 

AQ3 

Análise Química em ligas ferrosas por 
elemento (por espectrometria a plasma e 

combustão por infravermelho) – Determinação da 

porcentagem com escolha dentre os elementos Si, Mn, Mg, 
P, Ti, Cr, Cu, Ni, Mo, Sn, V e Al por espectrometria a plasma 

(ICP) e C e S por combustão infravermelho 
Quantidade da Amostra: Mínimo 5 a 10 g de limalha. 
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ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 
 

Os serviços abaixo correspondem a uma amostra (peça teste) por ensaio. 

Código Descrição do Ensaio 

PM 

Ensaio de Partículas Magnéticas via úmida –
verificação de presença de defeitos superficiais 

(porosidades, trincas superficiais, mordedura, sobre 
posição, etc). O relatório expressa se há algum defeito 

superficial. 

US 

Ensaio de Ultrassom – Identificação de 

descontinuidades internas em juntas soldadas. O relatório 
expressa se há algum defeito interno, a localização e 

dimensão do mesmo. 

LP 
Ensaio de Líquido Penetrante – Revelação de 

trincas e porosidades superficiais. O relatório expressa se há 
algum defeito superficial. 

* Para comprimentos maiores que 400mm, ou peças com geometrias variadas ou ensaios realizados na estrutura do cliente, entre 

em contato para consulta de preços. 

 

- Os ensaios não destrutivos são realizados conforme a metodologia das normass DIN EN 1290, AWS D1.1 e ASME IX, cada 

uma quando se aplicar à característica de interesse. 

- O cliente deve informar o local para realização do ensaio, ou informar a norma para realização deste procedimento. 

- Para ensaios não destrutivos, não há necessidade de preparação (corte). 

 

 

ENSAIO DE FRATURA DE SOLDA DE FILETE 
 

Os preços abaixo correspondem a um conjunto de uma amostra por ensaio. 

Código Descrição do Ensaio 

FT 

Ensaio de Fratura de Solda de Filete –
Avaliação da resistência mecânica do filete de solda para 

qualificação de soldador ou procedimento de soldagem, e 
se há presença de defeitos (trincas, falta de fusão na raiz, 

etc) na parte em que a amostra fraturar. 
- O ensaio de fratura de solda de filete é realizado conforme a metodologia da norma AWS D1.3, AWS D1.1, AWS D14.3 e 

ASME IX. 
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TRATAMENTOS TÉRMICOS 
 

Os serviços abaixo correspondem a um ciclo de tratamento térmico¹. 

Código Descrição do Ensaio 

TT1 

Tratamento Térmico com Temperatura 
Máxima de 750°C – Realização de tratamento térmico 

para alívio de tensão com temperatura de patamar nominal 
máxima de 750°C e tempo de retenção máximo de 4h. 

O relatório expressa os parâmetros de tratamento térmico 
[taxa máxima de aquecimento (°C/h), temperatura de 
patamar (°C), tempo de retenção (h), taxa máxima de 

resfriamento (°C/h)], início e término com data e hora e o 
gráfico do ciclo. 

TT2 

Tratamento Térmico com Temperatura 
Máxima de 900°C – Realização de tratamento térmico 

para alívio de tensão com temperatura de patamar nominal 
máxima de 900°C e tempo de retenção máximo de 4h. 

O relatório expressa os parâmetros de tratamento térmico 
[taxa máxima de aquecimento (°C/h), temperatura de 
patamar (°C), tempo de retenção (h), taxa máxima de 

resfriamento (°C/h)], início e término com data e hora e o 
gráfico do ciclo. 

¹O forno de tratamento térmico tem dimensões internas de 390 x 390 x 650 mm. 

*Para tratamentos térmicos com diferentes patamares do acima descrito, favor entrar em contato. 
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Prezados Clientes, 
 
Buscando melhorar o atendimento a essa empresa informamos que a ÉTICA está capacitada a atender a sua 
solicitação de realização dos serviços de ensaios, conforme a Tabela de Preços de Serviços Laboratoriais da ÉTICA 
e condições indicadas a seguir. 
 
1. Amostras 
 
As amostras deverão ser encaminhadas para a ÉTICA, identificadas juntamente com uma solicitação por escrito, 
onde mencione o tipo do material, identificação da amostra (rastreabilidade), a relação dos ensaios/análises 
necessários e outros dados que o cliente julgue interessante. A determinação da localização da retirada dos corpos-
de-prova e maiores detalhes para a preparação da amostra são de responsabilidade do cliente; caso não venha 
determinado, será realizado conforme critérios da ÉTICA. 
 
Caso as amostras não venham identificadas e seguidas da relação correta dos ensaios e/ou análises a serem 
realizados, as mesmas ficarão arquivadas por 15 dias corridos após a chegada na ÉTICA e, caso o cliente não faça 
contato para esclarecimentos, após esse prazo devolveremos as referidas amostras por correio, via sedex a 
cobrar. Caso não seja possível a devolução via sedex, após 45 dias a(s) peça(s) será(ao) descartada(s) e o 
cliente será notificado. 
 
2 Entrega das amostras / arquivo 
As amostras poderão ser entregues na ÉTICA de 2ª à 6ª feira, de 8:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas ou 
poderão ser enviadas pelo correio, transportadora, empresas afins ou outro meio. As amostras encaminhadas à 
ÉTICA são preparadas, quando for o caso, e enviadas para realização dos ensaios/análises solicitados. A 
realização da amostragem é de responsabilidade do cliente. 
 
3 Prazo de entrega dos resultados 
O prazo de entrega dos resultados começará a contar a partir do dia seguinte que as amostras foram entregues na 
ÉTICA, sendo que as amostras devem estar devidamente identificadas e acompanhadas da solicitação de ensaios 
de acordo com a Tabela de Preços de Serviços Laboratoriais da ÉTICA.  
 
Observação: caso a amostra não esteja corretamente identificada ou tiver alguma pendência que porventura possa 
surgir durante o processo da recepção da amostra, o prazo de entrega começará a ser computado a partir de todas 
as pendências resolvidas entre o cliente e a ÉTICA. 
 
O prazo de entrega dos resultados descritos abaixo são os prazos base, podendo ser alterados dependendo do 
número de solicitações em andamento existentes no sistema e do número de ensaios solicitados de uma só vez 
pelo cliente. A ÉTICA se reserva o direito de fazer as alterações necessárias nos prazos de entrega sem 
necessidade de comunicação com o cliente e se coloca à disposição para prestar informações sobre o prazo de 
entrega dos resultados. 
 
Prazos base (sujeito a alterações conforme acima)*: 

 Preparação de Amostras – 1 a 2 dias úteis (dependendo do ensaio). 

 Ensaios de Tração - 2 dias úteis. 

 Ensaios de Dobramento - 1 dia útil. 

 Ensaios de Impacto Charpy - 1 dia útil. 

 Ensaios Micrográficos - 3 dias úteis. 

 Ensaios Macrográficos - 2 dias úteis. 

 Ensaio de Dureza - 2 dias úteis. 

 Ensaio de Partículas Magnéticas - 2 dias úteis. 

 Ensaio de Ultrassom - 2 dias úteis. 

 Análises Químicas - 7 dias úteis. 
 

*Quando necessário preparar amostras, o prazo será acrescido ao prazo de ensaio. 
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4 Entrega dos relatórios 
Os resultados estarão disponíveis a partir das 17:00 horas do dia previsto para a entrega, podendo ser enviados, 
exclusivamente para o solicitante do serviço efetuado, via e-mail ou outra mídia disponível, a partir desse horário até 
às 18 horas, ou apanhados pessoalmente na ÉTICA até às 18 horas; resultados não podem ser informados por 
telefone. 
Caso o cliente solicitar, os relatórios originais impressos são enviados por correio, em até 5 dias úteis após o envio 
do relatório preliminar (eletrônico). 
 
5 Arquivo de amostras / documentos 
A sobra da preparação das amostras é arquivada por 15 dias corridos; a amostra que foi ensaiada (contra-prova) é 
arquivada durante 3 meses. Durante o período de arquivo, as contra-provas estarão disponíveis para 
apanha/devolução, sendo de responsabilidade do cliente o transporte e custos e, após esse período, serão 
descartadas. A ÉTICA, mediante solicitação, arquiva sobras e contra-provas por tempo superior que o determinado 
anteriormente com preço a combinar do tempo excedente solicitado para arquivo. 
 
Os documentos referentes aos ensaios e análises realizados na ÉTICA são arquivados por no mínimo 3 anos em 
meio físico e/ou eletrônico. 
 
Possíveis perdas de documentos, informações, resultados, sobras ou contra-provas de amostras dos clientes por 
força maior, como exemplo incêndio, inundação ou outra, a ÉTICA se isenta da responsabilidade pelos mesmos. 
 
6 Condições de pagamento 
No caso de empresas que solicitam serviços de ensaios ou análises pela primeira vez a ÉTICA, faz-se necessário a 
aprovação de cadastro devendo, até que isto aconteça, ser feito o pagamento à vista mediante aprovação do 
orçamento. 
 
Após aprovação do cadastro, e realização dos ensaios solicitados, será emitida uma nota fiscal e boleto bancário 
correspondente aos serviços realizados, com base na Tabela de Códigos e Preços de Serviços Laboratoriais 
vigente para pagamento com base na data descrita na proposta, salvo algumas exceções. Caso a empresa possua 
pendências financeiras, o atendimento será realizado à vista até que se regularize a situação. 
 
O limite mínimo de faturamento é de R$ 150,00 sendo que valores inferiores a este devem ser pagos à vista ou o 
boleto bancário será emitido neste valor mínimo, para cobrir os gastos administrativos. 
 
7 Contato 
Para maiores esclarecimentos, e para receber a tabela completa com os preços, favor fazer contato com a ÉTICA 
pelo telefone (16) 3904 8900 ou pelo e-mail gerenciaqualidade@eticalaboratorio.com.br. 
 
8 Aprovação 
Para solicitação de serviços laboratoriais à ÉTICA, o cliente estará de acordo com as informações descritas acima. 


