
# Modelo Número de Série Nível de Serviço Observação / Problema 

Nome 

e-mail 

3º Informe seus dados 

Nova Analítica Imp. e Exp. Ltda. 
Rua Assungui, 432 – Vila Gumercindo 
CEP 04131-000 – São Paulo/SP 
(11) 2162-8080 – lsp@noavanalitica.com.br 
A/C LSP - Laboratório de Serviços de Pipetas 

Envie suas pipetas diretamente para: 

1º Escolha o Nível de Serviço requerido pelo seu laboratório 

Os níveis incluem: 

• Descontaminação externa 

• Avaliação das peças 

• Teste de vazamento 

• Ajuste de volume, se necessário 

 

 

Basic Standard Accredited 

Manutenção e 
calibração sem 

certificado 

Manutenção e 
calibração com 

certificado 
rastreável 

Manutenção e 
calibração com 
certificado RBC 

Ideal para  
a Academia e  

Laboratórios de 
Pesquisa Básica 

Ideal para 
 Laboratórios de 

Pesquisa Aplicada 
(Farma e Biotec) 

Ideal para 
 Laboratórios 

Regulados 

Manutenção Preventiva    

Calibração    

Documentação Relatório de 
serviços 

Certificado de 
Calibração 

Rastreável com 
etiqueta 

Certificado de 
Calibração RBC 
com etiqueta 

Telefone 

Instituição/Empresa 

Departamento/Laboratório 

Endereço de retorno 

Endereço 

Cidade/UF - CEP 

2º Relacione as pipetas e Nível de Serviço para cada uma 

OBS 1: Os serviços de Manutenção Corretiva, quando possíveis, serão realizados mediante prévia 
aprovação do orçamento de peças. 
OBS 2: Os Níveis de Serviços podem ser adequados as necessidades específicas de cada cliente.  

Formulário de Envio de Pipetas para Serviços 

(campos para preenchimento da Analítica) 
 

Recibo: 19-__ __ __ __-__ __ __ (4 dígitos + sigla) 

 

• Este recibo assinado por um representante 
da Analítica é válido como comprovante 
de retirada de suas pipetas para serviços, 
para envio à Analítica em São Paulo. 

• Receberá um orçamento para aprovação 
tão logo suas pipetas sejam recebidas. 

 
 

Assinatura do Representante da Analítica  
 

Nome: 
 

Telefone de contato: 

Entre em contato por e-mail ou 
telefone e verifique a disponibilidade 
de um representante da Analítica fazer 
a retirada de suas pipetas 

4º Opções para envio das pipetas: 

mailto:lsp@noavanalitica.com.br
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