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DADOS DA EXPLORAÇÃO 
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REQUISIÇÃO DE ANÁLISE  A PREENCHER PELO LABORATÓRIO 

REF. EXTERNA Nº_______________________ 

DATA ENTRADA ________________________ 

PROPRIETÁRIO/DETENTOR 

FREGUESIA/CONCELHO LOCAL PRODUÇÃO 

MARCA EXPLORAÇÃO/Nº OFICIAL VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 

CLIENTE 

MORADA 

NIF TELF. 

E-MAIL ENVIO DE RESULTADOS 

DATA DE COLHEITA ESPÉCIE ANIMAL 

ZARAGATOA 

TECIDO DE ORELHA SANGUE TOTAL SORO 

ALIMENTO ANIMAL 

CADÁVER ORGÃOS FEZES ÁGUA LEITE TANQUE 

FOLHAS TERRA OUTRA 

TOTAL DE 
AMOSTRAS 

 Brucella sp. /ROSA BENGALA* 

Brucella sp. /FIXAÇÃO COMPLEMENTO* 

A PREENCHER PELO REQUISITANTE 

DADOS DE FATURAÇÃO 

DADOS DA(S) AMOSTRA(S) (Identificação no  verso ou em lista anexa) 

ANÁLISES SEROLÓGICAS RUMINANTES 
PESQUISA ANTICORPOS/ÁNTIGÉNIOS  POR ELISA 

Brucella ovis 

Leucose Bovina Enzoótica* 

 

TOTAL DE 
AMOSTRAS 

 

 

Necropsia (animal jovem) 

 

Maedi Visna/CAEV 

 

BVD/MD/BD/p80* 

 

Coxiella burnetii (febre Q) 

 

IBR gB* 

 

IBR gE* 

 

Myc. av. subsp. paratuberculosis (paratuberculose)  

 

Neospora caninum 

 

Chlamydophila sp. 

 

BVD/MD/Ag ERNS *  

ANÁLISES SEROLÓGICAS SUÍNOS 
PESQUISA ANTICORPOS POR ELISA 

gE Doença d’Aujeszky* 

TOTAL DE 
AMOSTRAS 

 

ANÁLISES PARASITOLÓGICAS TOTAL DE 
AMOSTRAS 

Hemoparasitas (observação microscópica) 

Sarna (observação microscópica) 

 

 

 

 

 

Coprologia (contagem de ovos e oocistos) 

 

Cryptosporidium parvum (observação microscópica) 

Coprocultura e identificação espécie 

Coprologia+pesquisa de Fasciola hepatica 

ANÁLISES ANATMOPATOLÓGICAS 

Necropsia (animal adulto)  

Exame de orgãos  

Processamento de amostras para outros laboratórios  

TOTAL DE 
AMOSTRAS 

Pesquisa de inibidores no leite   

OUTRAS ANÁLISES 

Diarreias neonatais (E. coli; Rota.; Corona.; Cryp. parvum; Giardia)   

TOTAL DE 
AMOSTRAS 

Rua Pelágio Peres, nº1    
7050-125 Montemor-o-Novo 
Telef. (+351) 266 898 340  Ext.147  
e-mail: lvm@coprapec.pt        
www.coprapec.pt  

  
  

Li e aceito as condições gerais de prestação do serviço 
 
 

____________________________________________________

Assinatura/nome do requisitante obrigatório 
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A PREENCHER PELO LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO CONTRATADO DATA DO ENVIO RELATÓRIO Nº: RESULTADO RECEBIDO A: 

AGROLEICO 

ALIP 

EXOPOL 

INIAV 

LQRS 

LRAÇORES 

SEGALAB 

_________ 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTROS ARTIGOS A FATURAR 

CONSUMIVEIS 

TAXA DE DESTRUIÇÃO                                                                                      CUSTO DO TRANSPORTE                      

OUTROS 

 

 

 

 

PROCESSO CONCLUIDO A : _______/________/________________ 

 

 

PROCESSO GERIDO POR:_________________________________________________ 

FATURA Nº:_______________________________ 

DATA:_________________________________ 

Rúbrica ________________________________    

     

     

     

     

     

     

IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS/OBSERVAÇÕES 
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Recebido por: 

_______________________ 
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Condições gerais de prestação de serviços 

A colheita, envio das amostras e identificação das mesmas é da responsabilidade do Cliente. 

 

Preços 

- Cliente obriga-se a pagar o valor total das faturas emitidas relativas ao pagamento do serviço prestado, conforme valores 
referenciados em proposta (Mod112), contrato ou tabela de preços, no prazo e através dos meios acordados; 

- Caso seja solicitada a repetição de um ensaio e haja confirmação do resultado, será faturada a referida repetição. A repeti-
ção de ensaios só é possível se existir a amostra original e quantidade e qualidade suficiente para a realização da repeti-
ção do ensaio; 

- Excluem-se da prestação de serviços a emissão de relatórios de ensaio em idiomas estrangeiros, bem como os de relatórios 
técnicos complementares aos de análise; 

- Todos os preços praticados serão sujeitos à taxa de IVA em vigor; 

- A Coprapec, CRL reserva-se o direito de debitar os custos de deslocação quando esta se efetivar mas o trabalho não for 
executado por causas não imputáveis à Coprapec. 

 

Faturação e meio de pagamento 

- O início da faturação ocorrerá após o início da prestação dos serviços, salvo se acordadas outras condições com o Cliente; 

- Qualquer reclamação sobre o conteúdo de uma fatura deverá ser feita no prazo máximo de 30dias sobre a data de emissão 
da mesma, sob pena de não ser aceite pela Coprapec, CRL; 

- A Coprapec, CRL propõe ao Cliente as seguintes modalidades de pagamento: 

a) Transferência bancária (neste caso o Cliente deve indicar o Nº de fatura na descrição da transferência); 

b) Cheque bancário à ordem de Coprapec CRL com indicação do Nº da fatura no verso do cheque; 

c) Numerário 

d) Multibanco 

Os pagamentos podem ser efetuados em qualquer secção da Coprapec. 

 

Direito de retenção 

- A Coprapec, CRL goza do direito de retenção sobre as amostras e/ ou resultados, como garantia de pagamento de valores 
vencidos de que seja titular relativamente a serviços prestados. 

 

Confidencialidade 

- A Coprapec, CRL compromete-se a manter confidencial toda a informação obtida ou gerada no decurso dos trabalhos rea-

lizados, exceto no que respeita ao acesso à informação por parte das autoridades relevantes (tribunais, autoridades de 

investigação criminal, entidades reguladoras entre outras); 

- O Laboratório reserva-se o direito de divulgação de informação para fins estatísticos, sem qualquer possibilidade de rastre-

abilidade ao Cliente. 

 

Conflitos 

Para dirimir qualquer conflito inerente às presentes condições, ambas as partes elegem desde já o foro da Comarca de Mon-

temor-o-Novo, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Informações adicionais 

As versões atualizadas dos métodos de ensaio utilizados são os que constam das listas de acreditação flexível intermedia e 

flexível global, referentes ao anexo técnico de acreditação L0538, bem como os tempos máximos de resposta e outras 
informações poderão ser consultados no link http://www.coprapec.pt/index.php/departamentos/laboratorio 
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