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Caderno de encargos
TITULO I

.

CLÁUSULAS GERAIS

CAPITULO I

.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Clausula 1ª
OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no Contrato a celebrar no
âmbito do procedimento por Concurso Público, para a realização da EMPREITADA DE ALTERAÇÃO DAS
CAMARAS DE PLASMA INSTALADAS, no Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP (doravante
designado por IPST, IP).
2.

PREÇO BASE: 320.000,00 € (Trezentos e vinte mil euros)

Clausula 2ª

DISPOSIÇÕES EM QUE SE REGE A EMPREITADA
1.

A execução do Contrato obedece:
1.1. Às cláusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
1.2. Ao Código dos Contratos Públicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro
(Código dos Contratos Públicos, doravante “CCP”);
1.3. Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislação complementar;
1.4. À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à
construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene,
segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros;
1.5. Às regras da arte.

2.

Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no Contrato:
2.1. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto
no artigo 101.º desse mesmo Código.
2.2. O suprimento dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão
competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.º do CCP;
2.3. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
2.4. O caderno de encargos;
2.5. O projeto de execução [ou o programa, no caso previsto no n.º 3 do artigo 43.º do CCP];
2.6. A proposta adjudicada;
2.7. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
2.8. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.
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Clausula 3ª

INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
1. No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nos pontos 2.2. a 2.8.,
do n.º 2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados.
2. Em caso de divergência entre o caderno de encargos e o projeto de execução, prevalece o
primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita à definição da própria obra.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos nos pontos 2.2. a 2.8., do n.º 2 da
cláusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo
adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código.

Clausula 4ª

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
1. As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do início da execução dos
trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de fiscalização da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução.
3. O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por todas as
consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e
reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5ª
PROJETO

O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no
procedimento.

Clausula 6ª

PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA
1.

O empreiteiro é responsável:
1.1. Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela preparação,
planeamento e execução;
1.2. Dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e
saúde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e
saúde, e no plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição;
1.3. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos
trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em
vigor, bem como pela aplicação do documento indicado na alínea i) do n.º 4 da presente
cláusula.

2. A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e
dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao Empreiteiro.
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3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra,
designadamente:
3.1. Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;
3.2. Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e
saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;
3.3. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e
serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar
a estagnação de águas que os mesmos possam originar;
3.4. Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4.

A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda:
4.1. A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas aos
materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;
4.2. O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra;
4.3. A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e omissões do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 378.º
do CCP;
4.4. A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea anterior;
4.5. O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na realização
dos trabalhos;
4.6. A elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano de
segurança e saúde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas, em
função do sistema utilizado para a execução da obra, em particular as tecnologias e a
organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7ª

MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razões
de interesse público.
2. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio
financeiro do Contrato em função dos danos sofridos em consequência dessa modificação, mediante
reclamação a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificação da mesma, que deve
conter os elementos referidos no n.º 3 do artigo 354.º do CCP.
3. Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a fato imputável ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4. Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a fato imputável ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alterações propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nºs 3 e 4 da presente cláusula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronúncia a aceitação do novo plano.
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CAPITULO II

PRAZOS DE EXECUÇÃO

Clausula 8ª

PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA
1.

O empreiteiro obriga-se a:
1.1. Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira
consignação parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior;
1.2. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos
em vigor;
1.3. Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da sua
receção provisória no prazo contratado, a contar da data da sua consignação;

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano
de trabalhos em vigor, imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.
3.

Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao empreiteiro.

Clausula 9ª

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalização da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do
plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que considera
existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, é aplicável o
disposto no n.º 2 e 3 da cláusula anterior.

Clausula 10ª

MULTAS POR VIOLAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por fato imputável ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1‰ do preço contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra por fato imputável ao
empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 1, sendo o montante da sanção contratual aí prevista
reduzido a metade.
3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos
trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do Contrato.

5

Caderno de encargos
Clausula 11ª

ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer fato
imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providências necessárias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar prejuízos ou
perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao
diretor de fiscalização da obra, para que este possa tomar as providências que julgue necessárias
perante a entidade concessionária ou exploradora daquele serviço.

CAPITULO III

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA

Clausula 12ª

CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente
estipuladas.
2. Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos termos da
cláusula 2.ª.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituição dos métodos e técnicas de
construção ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a
obra.

Clausula 13ª

ERROS E OMISSÕES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS
O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalização da obra quaisquer erros ou omissões dos
elementos da solução da obra por que se rege a execução dos trabalhos, bem como das ordens,
avisos e notificações recebidas.

Clausula 14ª

ALTERAÇÕES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
1. Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessários à sua perfeita apreciação.
2. Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória ou nota
descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das eventuais implicações nos prazos e
custos e, se for caso disso, peças desenhadas e cálculos justificativos e especificações de qualidade
da mesma.
3. Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
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Clausula 15ª

MENÇÕES OBRIGATÓRIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
1. Sem prejuízo do cumprimento do disposto no artigo 348º do CCP e de outras obrigações legais
decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservação, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execução da empreitada, com as
alterações que neles hajam sido introduzidas.
2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor,
bem como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicáveis.
3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos aí em curso.

Clausula 16ª
ENSAIOS

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas características e
comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realização
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem insatisfatórios
e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a seu cargo, sendo, no caso
contrário, de conta do dono da obra.

Clausula 17ª
MEDIÇÕES

1. As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projecto
e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da obra são feitas no local da obra com a
colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto.
2. As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao oitavo dia do mês
imediatamente seguinte àquele a que respeitam.

Clausula 18ª

PATENTES, LICENÇAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMÉRCIO E DESENHOS REGISTADOS
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pelo dono da
obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de construção ou de processos de
construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infração na execução dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.
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Clausula 19ª

EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos não incluídos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o diretor de
fiscalização da obra, de modo a evitar atrasos na execução do Contrato ou outros prejuízos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos no n.º 1, deve apresentar
a sua reclamação no prazo de dez dias a contar da data da ocorrência, a fim de serem adotadas as
providências adequadas à diminuição ou eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles
trabalhos.
4. No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da
realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
4.1. Prorrogação do prazo do Contrato por período correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realização da obra, e;
4.2. Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 20ª

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparação e a indemnização de todos os
prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à receção
definitiva dos trabalhos em consequência do modo de execução destes últimos, da atuação do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de segurança das obras, materiais, elementos de construção e equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebração dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituição das cauções exigidas no Programa do procedimento as
despesas inerentes à celebração do Contrato.

CAPITULO IV
PESSOAL

Clausula 21ª

OBRIGAÇÕES GERAIS
1. São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado
na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.
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4. As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 22ª

HORÁRIO DE TRABALHO
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação
aplicável, e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalização da obra.

Clausula 23ª

SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor
sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e
regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos
números anteriores, o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa dele, as providências que
se revelem necessárias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo
o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.º 1 da cláusula 29.ª.
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela
observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

CAPITULO V

OBRIGAÇÕES DO DONO DA OBRA

Clausula 24ª

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1. Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta
adjudicada, ao qual não pode exceder os 320.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execução do Contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto na cláusula 17.ª.
3. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a apresentação da respetiva
fatura.
4. As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra.
5. Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da obra
condicionada à realização completa daqueles.
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6. No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de
fiscalização da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalização
da obra e uma outra com os valores por este não aprovados.
7. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissões é feito
nos termos previstos nos números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada
caso, especificamente aplicáveis, nos termos do artigo 373.º do CCP.

Clausula 25ª

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja
utilização haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 292.º e 293.º do CCP, o adiantamento referido no número
anterior só pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestação de uma caução do
valor do adiantamento, através de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou
seguro-caução.
3. Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior correm por
conta do empreiteiro.
4. A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.º 2 do artigo 295.º do CCP.

Clausula 26ª

ATRASOS NO PAGAMENTO
1. Nos atrasos de pagamento, o empreiteiro tem direito aos juros de mora sobre o montante em
divida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à situação de mora.
2. Qualquer atraso no pagamento das faturas referidas na cláusula anterior não autoriza o
empreiteiro a invocar a exceção de não cumprimento de qualquer das obrigações que lhe incumbem
por força do Contrato, salvo nos casos previstos no CCP.
3. O atraso em um ou mais pagamentos não determina o vencimento das restantes obrigações de
pagamento.

Clausula 27ª

REVISÃO DE PREÇOS
1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de Fórmula.
2. É aplicável à revisão de preços a fórmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei.
3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da
empreitada são incluídos nas situações de trabalhos.
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CAPITULO VI
SEGUROS

Clausula 28ª

CONTRATOS DE SEGURO
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatório de
acidentes de trabalho de acordo com a legislação em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
período de execução do Contrato, as apólices de seguro previstas nas cláusulas seguintes e na
legislação aplicável, das quais deverão exibir cópia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignação.
3. O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente secção,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados.
4. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 da cláusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apólices de seguro referidas no n.º 1 válidas até ao final à data da receção provisória da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares afetas à obra ou ao estaleiro, até à
desmontagem integral do estaleiro.
5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias e recibos de pagamento das apólices
previstas na presente secção ou na legislação aplicável, não se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibição daquelas cópias e recibos.
6. Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secção e restante
legislação aplicável constituem encargo único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.
8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir àquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 29ª

OUTROS SINISTROS
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel
cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria por si afetos à obra, que
circulem na via pública ou no local da obra, independentemente de serem veículos de passageiros e
de carga, máquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automóvel (riscos de circulação), bem como apresentar comprovativo que os
veículos afetos à obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.
2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos próprios do
equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas,
oficinas e máquinas e equipamentos fixos ou móveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
próprios.

11

Caderno de encargos
3. O capital mínimo seguro pelo contrato referido nos números anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que não pode ser inferior ao capital mínimo seguro obrigatório para os riscos de
circulação (ramo automóvel).
4. No caso dos bens imóveis referidos no n.º 2, a apólice deve cobrir, no mínimo, os riscos de
incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

CAPITULO VII

REPRESENTAÇÃO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Clausula 30ª

REPRESENTAÇÃO DO EMPREITEIRO
1. Durante a execução do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a sua
representação a um técnico com a seguinte qualificação mínima: Engenheiro Técnico.
3. Após a assinatura do Contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificação técnica e ainda se o mesmo pertence ou não
ao seu quadro técnico, devendo esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direção
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da
empreitada são dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
6. O dono da obra poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7. Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder,
perante o diretor de fiscalização da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em
matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta aplicação do
documento referido no ponto 4.1) da cláusula 6ª.

Clausula 31ª

REPRESENTAÇÃO DO DONO DA OBRA
1. Durante a execução o dono da obra é representado por um diretor de fiscalização da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização da obra que
designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da primeira consignação
parcial.
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3. O diretor de fiscalização da obra tem poderes de representação do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, excetuando as matérias de modificação,
resolução ou revogação do Contrato.

Clausula 32ª

LIVRO DE REGISTO DA OBRA
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalização da obra, contendo uma informação sistemática e de
fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.
2. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são os referidos no n.º 3 do artigo
304.º e no n.º 3 do artigo 305.º do CCP, os seguintes:
3. O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverá
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalização da obra ou por entidades oficiais com
jurisdição sobre os trabalhos.

CAPITULO VIII

RECEÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA

Clausula 33ª

RECEÇÃO PROVISÓRIA
1. A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da
obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é
efetuada relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência.
3.

O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP.

Clausula 34ª

PRAZO DE GARANTIA
1.

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
1.1. 10 (Dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
1.2. 5 (Cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais
ou instalações técnicas;
1.3. 2 (Dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas dela
autonomizáveis.

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.
3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos de conservação que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua utilização para os
fins a que se destina.
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Clausula 35ª

RECEÇÃO DEFINITIVA
1. No final do prazo de garantia previsto na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra
para efeitos de receção definitiva.
2. Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condições de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.
3. A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes
pressupostos:
3.1. Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de
exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigências contratualmente previstas;
3.2. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de
garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.
4. No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de
ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos
previstos no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correção dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova
vistoria nos termos dos números anteriores.

Clausula 36ª

RESTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO
1. Feita a receção definitiva de toda a obra, são restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito.
2. Verificada a inexistência de defeitos da prestação do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberação, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e não corrigidos como sendo de pequena importância e não justificativos da não
liberação, o dono da obra promove a liberação da caução destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigações contratuais, nos seguintes termos:
2.1. 25 % do valor da caução, no prazo de 30 dias após o termo do segundo ano do prazo a que
estão sujeitas as obrigações de correção de defeitos, designadamente as de garantia;
2.2. Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias após o termo de cada ano adicional do prazo a que
estão sujeitas as obrigações de correção de defeitos, na proporção do tempo decorrido, sem
prejuízo da liberação integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar
antes de decorrido novo ano.
3. No caso de haver lugar a receções definitivas parciais, a liberação da caução prevista no número
anterior é promovida na proporção do valor respeitante à receção parcial.

CAPITULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS

Clausula 37ª

DEVERES DE INFORMAÇÃO
1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstâncias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execução do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
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2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias,
constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigações.
3. No prazo de dez dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do Contrato.

Clausula 38ª

SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.ºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP.
2. O dono da obra apenas pode opor-se à subcontratação na fase de execução quando não estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do
Contrato.
3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto à revisão de preços.
4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pelo diretor de fiscalização da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
5. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6. No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra,
remetendo-lhe cópia do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8. A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º do CCP.

Clausula 39ª

RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA
O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333º, 334º bem como nos
previstos nas diversas alíneas do art. 405º, todos do CCP.

Clausula 40ª

RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO
O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332º do CCP, bem como nos
previstos nas diversas alíneas do art. 406º do mesmo diploma.

Clausula 41ª

FORO COMPETENTE
Para resolução de todos os litígios decorrentes do Contrato fica estipulada a competência do tribunal
administrativo e fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
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Clausula 42ª

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2. Quaisquer alterações das informações de contacto constantes do Contrato devem ser
comunicadas à outra parte.

Clausula 43ª

CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos no Contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Clausula 44ª

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O Contrato é regulado pela legislação portuguesa.
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TITULO II

DISPOSIÇÕES TÉCNICAS - PROJETO

CAPITULO I

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Clausula 45ª
INTRODUÇÃO

1. A presente memória descritiva e justificativa tem por objetivo o projeto de remodelação das
instalações e equipamentos mecânicos das Câmaras Frigorificas do Centro de Sangue e
Transplantação de Lisboa, localizado no Parque de Saúde de Lisboa, Pavilhão 37, na Av. do Brasil no
53 em Lisboa.
2. Este projeto é constituído pela presente Memória Descritiva e Justificativa, as Condições
Técnicas Gerais e Especiais, as Medições (ANEXO I, do presente Caderno de Encargos) e as Peças
Desenhadas (ANEXO II, do presente Caderno de Encargos), que no seu conjunto permitem a clara
interpretação do tipo de soluções encontradas.

Clausula 46ª

GENERALIDADES
1. As duas câmaras frigoríficas de plasma do Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa,
encontram-se numa condição que a partir do início do próximo ano, sempre que haja uma avaria que
implique a manipulação do gás refrigerante R404-A, deixarão de poder funcionar, por imposição
legislativa que proíbe a utilização daquele gás.
2. Este constrangimento legal que impede a utilização do gás refrigerante R404-A em 2020, por se
tratar de um HFCs, irá obrigar à mudança para um fluido alternativo que permita continuar a utilizar
as instalações atuais ou modificadas, com introdução das alterações necessárias que cumpram com o
objetivo das câmaras frigoríficas e que representem um investimento economicamente mais
vantajoso.
3. Inicialmente ir-se-á dar início a todo o processo de mudança da câmara 1, porque será a que
necessita de uma maior e mais rápida intervenção, para posteriormente se aplicar igual
procedimento à câmara 2.
4. Uma das opções passa por utilizar o gás refrigerante R449-A em vez do R404-A, cujo rendimento
frigorífico é cerca de 25% inferior a este último gás, o que conduziria a duas hipóteses de intervenção
nas instalações das câmaras existentes, a ver:
4.1. Uma das hipóteses seria a de substituir as unidades frigoríficas, compressores e
condensadores, aumentando as suas capacidades para potências frigoríficas cerca de 25% mais
elevadas, sendo certo que teríamos de proceder à substituição dos tetos das câmaras, por
existirem deficiências de isolamento nos painéis que o compõem;
4.2. Outra seria a diminuir o volume das câmaras igualmente em cerca de 25%, mantendo os
compressores atuais e substituindo os condensadores que sempre apresentaram deficit de
arrefecimento dos sistemas frigoríficos.
5. Analisando economicamente a situação, optou-se pela segunda hipótese, a de reduzir o volume,
baixando o teto para uma cota da ordem dos 4,00m, com a introdução de uma antecâmara na
entrada e de outra antecâmara na saída de emergência, para obviar um dos problemas de
funcionamento das câmaras, que é o da existência de humidade no seu interior, com a consequente
formação de gelo.
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6. Esta solução, reduz o volume e consequentemente a capacidade de armazenamento das
câmaras, mantendo os três nível das estantes à semelhança do existente, da seguinte forma:

CÂMARA 1
CÂMARA 2

VOLUME ATUAL
(m3)
15,6x5,75x6,7
601m3
15,6x5,64x6,7
589m3

CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO
30240 sacos de plasma
31680 sacos de plasma

VOLUME FUTURO
(m3) [a retificar]
12,4x5,75x5,30
377m3
12,4x5,64x5,30
370m3

CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO
21600 sacos de plasma
23040 sacos de plasma

60 sacos de plasma por cesto/cada compartimento das estantes permite 8 cestos.

Clausula 47ª

TRABALHOS A REALIZAR NA CÂMARA 1
1. Pretende-se assim, obter uma proposta de execução das alterações estruturais das câmaras e
antecâmaras faseadas no tempo, reformulando primeiro a câmara 1 e deixando para uma segunda
fase a câmara 2, com a colocação em funcionamento devidamente testada.
2.

Os trabalhos a realizar compreendem:
2.1. Execução da reabilitação da câmara 1 com a substituição dos painéis de cobertura da
câmara de 200mm de espessura;
2.2. Colocação de painéis de 80mm de espessura para execução da compartimentação da
nova antecâmara de entrada, com idênticas características dos existentes;
2.3. Execução da antecâmara de saída de emergência, com colocação de painéis de 80mm de
espessura, dotados de uma porta de saída, com idênticas características dos componentes
existentes, que isole as atuais portas de emergência das câmaras e as portas de acesso aos
nichos dos evaporadores posteriores;
2.4. Adaptação de condutas de admissão e de extração de ar convenientemente isoladas com
painéis semelhantes aos anteriores, entre os postigos dos evaporadores e a câmara, com
introdução de postigos de limpeza em quantidade necessária a uma boa manutenção;
2.5. Reparação das portas existentes, uma no acesso principal, motorizada de abertura
deslizante e outra de varrer para emergência, com substituição integral de borrachas vedantes;
2.6. Substituição dos condensadores e respetivas tubagens de gás refrigerante, respeitantes à
câmara 1, devidamente dimensionados para o novo gás e à nova potência frigorífica em jogo;
2.7.

Substituição do tabuleiro do evaporador;

3. Aproveita-se também para resolver outros problemas identificados nas instalações frigoríficas,
tais como, os relacionados com o controlo de pressões de condensação e o sistema de automação e
supervisão da instalação frigorífica.

Clausula 48ª

PAUSA DE CERCA DE QUINZE DIAS
1. Concluídos os trabalhos de reabilitação da Câmara 1, com realização de ensais e estabilização de
funcionamento do compartimento, com verificação de que a temperatura se situa abaixo dos -25ºC,
os trabalhos terão que ser interrompidos para que se faça a transladação de toda a carga existente
na Câmara 2 para a Câmara 1.
2.

Esta interrupção estima-se em cerca de quinze dias.
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Clausula 49ª

TRABALHOS A REALIZAR NA CÂMARA 2
Os trabalhos a realizar na Câmara 2 compreendem:
1. Execução da reabilitação da câmara 2 com a substituição dos painéis de cobertura da câmara de
200mm de espessura;
2. Colocação de painéis de 80mm de espessura para execução da compartimentação da nova
antecâmara de entrada, com idênticas características dos existentes;
3. Adaptação de condutas de admissão e de extração de ar convenientemente isoladas com painéis
semelhantes aos anteriores, entre os postigos dos evaporadores e a câmara, com introdução de
postigos de limpeza em quantidade necessária a uma boa manutenção;
4. Reparação das portas existentes, uma no acesso principal, motorizada de abertura deslizante e
outra de varrer para emergência, com substituição integral de borrachas vedantes;
5. Substituição dos condensadores e respetivas tubagens de gás refrigerante, respeitantes à
câmara 2, devidamente dimensionados para o novo gás e à nova potência frigorífica em jogo.

CAPITULO II

CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS

Clausula 50ª
INTRODUÇÃO

1. O presente documento pretende descrever e caraterizar as condições técnicas gerais incluídas
no projeto de remodelação das instalações e equipamentos mecânicos das Câmaras Frigorificas do
Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa, localizado no Parque de Saúde de Lisboa, Pavilhão 37,
na Av. do Brasil no 53 em Lisboa.
2. No caso de o Empreiteiro não poder satisfazer algumas das condições impostas por este
documento, deverá aquando da apresentação da sua proposta, indicar taxativamente, quais as
condições que não podem satisfazer em documento anexo.
3. A não apresentação do mesmo, obrigará o empreiteiro ao cumprimento integral das
especificações do presente documento.

Secção I

ÂMBITO DOS TRABALHOS

Clausula 51ª

CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. Consideram-se incluídos na empreitada todos os trabalhos necessários para a completa
execução das instalações e equipamentos mecânicos.
2. As instalações integrantes da empreitada serão entregues ao Dono da Obra, ensaiadas e prontas
a funcionar.
3. O presente projeto é composto por peças escritas e por peças desenhadas, elementos que se
complementam, devendo por isso ser considerado o definido em cada um deles.
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Clausula 52ª

TRABALHOS INCLUÍDOS NA EMPREITADA
1. Está incluída nesta empreitada o fornecimento e montagem das instalações e equipamentos de
frigoríficos projetados, bem como, a tubagem de interligação entre as máquinas exteriores e as
interiores.
2.

Ainda fazem parte da Empreitada os trabalhos a seguir descriminados:
2.1.

Alimentação elétricas dos equipamentos;

2.2.

A ligação ao esgoto da descarga de condensados.

Clausula 53ª

TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
1. Está incluída na empreitada a execução de todos os trabalhos de Construção Civil, de apoio às
instalações dos equipamentos mecânicos, elétricos e tubagem de esgotos, com execução de abertura
e fecho dos tetos falsos, de atravessamento de lajes, de execução de roços e a reposição de
acabamentos.
2. É obrigação do Empreiteiro o fornecimento, nos prazos estabelecidos e no detalhe
indispensável, de todos os elementos necessários à completa definição das obras de Construção Civil
de Apoio para prévia aprovação sendo da sua conta, as alterações ou trabalhos a mais que vierem a
ser necessários executar.

Clausula 54ª
LOCAL

1. Deverá o Empreiteiro no seu próprio interesse e para além do estudo do presente texto, inteirarse no local da obra dos trabalhos que constituem a sua empreitada.
2.

Não será aceite qualquer reclamação evocando falta de conhecimento do local.

Clausula 55ª

TRANSPORTE, ELEVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
1. Estão incluídos na empreitada todos os custos de transporte necessários para a entrega de todos
os equipamentos no local da obra, bem como todos os encargos com quaisquer meios de elevação,
considerados os necessários para a colocação dos equipamentos nos locais definidos e nas devidas
condições.
2. A localização dos equipamentos será a definida neste projeto, ou outra, por ordem do dono de
obra. Qualquer alteração à localização dos equipamentos terá de ser atempadamente comunicada
ao dono de obra, para aprovação pelos técnicos do IPST, I.P.
3. Os meios para o transporte e elevação de equipamento a considerar nesta empreitada, deverão
ser os que melhor garantam as condições de segurança e integridade dos intervenientes na obra, dos
equipamentos a instalar, do edifício intervencionado e suas infraestruturas e outros edifícios ou
infraestruturas (públicas e/ou privadas).
4. É imprescindível que seja realizada uma visita ao local antes da apresentação da proposta, de
forma a considerarem todas as condicionantes para a colocação dos equipamentos, e sejam
previstos os devidos meios de transporte e elevação e quaisquer potenciais danos devido
deslocação, montagem e manobra dos equipamentos de transporte e elevação considerados.
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5. Será da responsabilidade do empreiteiro a reparação de qualquer dano causado no edifício
intervencionado, bem como noutros edifícios ou infraestruturas (públicas e/ou privadas), devido à
deslocação, montagem e manobra dos equipamentos de elevação considerados.

Clausula 56ª

COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS
Estes trabalhos deverão ser coordenados de forma a garantir-se a continuidade de funcionamento
do Serviço.

Secção II

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Clausula 57ª

ÂMBITO DOS TRABALHOS
1. Todas as instalações deverão ser executadas de acordo com as disposições Regulamentares em
vigor, obedecendo para além do especificado neste projeto, às Normas Gerais estabelecidas para
este tipo de instalações.
2. Fará parte da empreitada o desmantelamento e remoção de todos os materiais e equipamentos
retirados do espaço intervencionado a colocar fora de serviço, referentes à especialidade e
consequente transporte para aterro específico.

Clausula 58ª
RUÍDO

1. O empreiteiro deverá selecionar o equipamento que propôs com a preocupação não só de
darem minimamente satisfação às condições de potências, caudais, dimensões, impostas neste
Caderno de Encargos, mas também com vista à obtenção de instalações de qualidade em que os
problemas de transmissão de vibrações à estrutura do edifício e de ruídos para o ambiente, não
sejam menosprezados.
2. Cabe também ao empreiteiro, apresentar todos os elementos relacionados com o ruído (níveis
de potência e pressão sonora, espectro a várias frequências, condições de medição, distâncias à
fonte, entre outros).

Clausula 59ª

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
1. Pretende-se que todos os equipamentos e materiais sejam de boa qualidade e deverão
obedecer às condições especificadas e exigidas para os fins a que se destinam, e ao estabelecido nas
especificações oficiais (normas, regulamentos e toda a legislação aplicável em vigor).
2. Estão sujeitos a prévia aprovação, que se reserva ainda no direito exigir amostras,
acompanhadas dos certificados do fabricante e/ou ensaios em laboratórios reconhecidos, bem como
de mandar ensaiar aqueles a expensas do empreiteiro para comprovação da sua qualidade.
3.

As amostras aprovadas ficarão na obra a servir de padrão.

4. Serão rejeitados e considerados como não fornecidos todos os equipamentos e materiais que
não satisfaçam às condições estabelecidas, ficando a cargo do empreiteiro.
5.

respetivo a sua remoção para fora do local da obra.

6. Durante o decorrer da obra será da conta do próprio empreiteiro o armazenamento e
acondicionamento de equipamentos e materiais, nas devidas condições.
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Clausula 60ª

PLANO DE TRABALHOS
Antes de iniciar os trabalhos, deverá o empreiteiro submeter para aprovação o Plano de Trabalhos
onde se indicará as datas de início e conclusão de cada uma das partes da sua empreitada. Este
plano, deverá ter em atenção, além do cumprimento do prazo de execução estabelecido, as possíveis
implicações com outros trabalhos simultâneos.

Clausula 61ª

DESENHOS DE EXECUÇÃO
Igualmente antes de iniciar os trabalhos deverá ser apresentada a pormenorização de todos os
trabalhos a efetuar tendo em atenção a sua implicação com os restantes projetos, que será
submetida à aprovação da fiscalização da obra.

Clausula 62ª

MÃO-DE-OBRA
1. Todas as obrigações e satisfação dos requisitos legais vigentes inerentes à mão-de-obra
empregue na empreitada são da responsabilidade do respetivo empreiteiro.
2. Poderão ser dadas instruções ao empreiteiro no sentido de retirar desta quaisquer elementos
sob a sua responsabilidade que se verifique não qualificados para os serviços a prestar ou que por
qualquer forma sejam prejudiciais para a disciplina ou ao bom avanço da obra.

Clausula 63ª

MÁQUINAS E FERRAMENTAS
O empreiteiro obriga-se a ter no local da obra as máquinas, ferramentas e demais utensílios
necessários ao bom andamento e à boa execução da sua empreitada.

Clausula 64ª

SEGURANÇA NA OBRA
A segurança durante o decorrer dos trabalhos é fundamental, pelo que todos os elementos
envolvidos na empreitada, terão obrigatoriamente que trabalhar com proteções adequadas às suas
funções e segundo as normas gerais que lhe sejam aplicáveis.

Secção III

REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Clausula 65ª

CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. Todas as instalações deverão ser realizadas no âmbito do referido e dentro das boas regras da
arte, de modo a que, após concluídas, apresentem qualidade de execução e sejam de adequada e
simples, condução e manutenção.
2. Antes de iniciar qualquer trabalho procederá o empreiteiro à implantação e marcação dos roços
e dos equipamentos relativos à sua empreitada, que serão aprovados.
3. Deverá igualmente o empreiteiro esclarecer previamente qualquer dúvida sobre a execução dos
trabalhos sob pena de os refazer a suas expensas.
4. No decurso dos trabalhos deverão ser tomadas aos diversos níveis todas as medidas de
segurança para que estes não constituam risco.
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5. A limpeza, higiene do estaleiro e da obra, bem como a manutenção das condições de trabalho
são da responsabilidade do empreiteiro, sendo da sua atribuição a remoção de lixos, entulhos e
detritos que estejam relacionados com a sua empreitada.
6. Sempre que exigido pelo dono de obra, os trabalhos deverão ser executados fora de horas, de
forma a não importunar o normal funcionamento do Serviço. Esta situação não será considerada
uma mais valia para o empreiteiro.
7.

Clausula 66ª

DANOS E REPARAÇÕES
1. Todos os danos provocados pela execução de trabalhos, são da responsabilidade do respetivo
empreiteiro, o qual se obrigará à sua reparação.
2. O Dono de Obra rejeita qualquer responsabilidade por prejuízos que possam ocorrer nos
trabalhos e nos equipamentos e materiais armazenados ou instalados que constituem a presente
empreitada, antes da entrega da obra, sejam quais forem as circunstâncias que os tenham originado.

Clausula 67ª

IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CIRCUITOS
1. Todos os equipamentos instalados deverão ser fornecidos com chapas identificadoras tanto da
sua origem como das respetivas características principais.
2. Serão ainda identificados pelo respetivo empreiteiro com uma chapa referenciando a
designação que lhes corresponde no presente projeto (tipo/numeração).
3. Todos os circuitos serão identificados com base nas normas em vigor e em acordo com o
definido para o efeito.

Clausula 68ª

TRAÇADOS DEFINIDOS
Quando terminarem os trabalhos e antes da receção provisória, o empreiteiro entregará duas
coleções completas de desenhos em papel e uma versão digital em formato editável, sendo
reprodução exata e exaustiva da instalação existente.

Secção IV

OUTRAS CONDIÇÕES TÉCNICAS

Clausula 69ª

ENSAIOS, ARRANQUES E FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO
1. O Empreiteiro é responsável pela eficiência de toda a instalação e equipamento, não podendo a
interpretação do Projeto, qualquer que seja ela, justificar deficiências de funcionamento.
2. Assim, o Empreiteiro deverá incluir todos os elementos que, embora porventura omissos no
presente projeto, considera indispensáveis ou convenientes ao fim em vista, e ainda chamar a
atenção para os aspetos deste com que não concorde, justificando as soluções que considere mais
aconselháveis.
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Clausula 70ª

INSTRUÇÃO DE PESSOAL
O empreiteiro porá à disposição do Dono da Obra técnicos experientes, de forma a instruírem e
elucidarem o corpo técnico do Dono da Obra que vai trabalhar com o equipamento sobre o
funcionamento e manutenção do mesmo.

Clausula 71ª

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1. Durante o prazo de garantia o empreiteiro será responsável pela conservação e afinação dos
equipamentos e instalações, assim como por quaisquer deficiências não atribuíveis à falta de cuidado
na sua utilização, devendo atender prontamente toda e qualquer reclamação de anomalia de
funcionamento.
2. Das inspeções regulares à instalação - pelo menos de 2 em 2 meses - bem como das resultantes
de eventuais anomalias o empreiteiro elaborará relatório para apresentação ao Dono da Obra.

Clausula 72ª

PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia dos equipamentos será de acordo com o estabelecido pelo fabricante e o
acordado com Dono de Obra de dois anos após a receção provisória, depois de resolvidos os defeitos
de fabrico, deficiências de funcionamento e montagem.

Clausula 73ª

ENSAIOS A REALIZAR NO FINAL DA OBRA
1. O empreiteiro no final da obra, deverá proceder a ensaios de funcionamento da instalação em
presença de representantes do dono de Obra. Deles se enumeram os seguintes, que de uma forma
não exaustiva indicam alguns dos ensaios a realizar:
1.1. Estanqueidade da rede da tubagem: a rede deve manter uma pressão de 1.5 vezes a
pressão nominal de serviço durante 24 horas. O ensaio deve ser feito a 100% das redes.
1.2. Estanqueidade da rede de condutas: as perdas na rede de condutas terão que ser
inferiores a 1.5 l/s.m² de área de conduta quando sujeitas a uma pressão estática de 400 Pa. O
ensaio pode ser feito, em primeira instância, a 10% da rede, escolhida aleatoriamente. Caso o
ensaio da primeira instância não seja satisfatório, o ensaio da segunda instância deverá ser feito
em 20% da instalação, também escolhidos aleatoriamente, para além das 10% iniciais. Caso esta
segunda instância também não satisfaça o critério pretendido, todos os ensaios seguintes
deverão ser feitos a 100% da rede de condutas.
1.3.

Medição da Temperatura e da Humidade Relativa.

1.4.

Medição dos consumos.

1.5.

Verificação do sentido de rotação: em todos os motores.

1.6.

Verificação da Eficiência Nominal.

1.7. Drenagem de condensados: deve ser comprovado que os condensados, produzidos em
cada local onde possam ocorrer, drenam corretamente.
1.8. Sistema de controlo: deve ser verificado que este reage conforme esperado em resposta a
uma solicitação de sentido positivo ou negativo.
1.9. Pontos obrigatórios para monitorização: deve ser verificado o funcionamento de todos os
pontos indicados na Lista de Pontos de Comando e Controlo deste regulamento.
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1.10. Sistemas especiais: devem ser verificados todos os componentes especiais e essenciais,
tais como sistemas de anti corrosão das redes de tubagem, bombas circuladoras e válvulas, etc.
1.11. Limpeza das redes e componentes: deve ser confirmada a limpeza e desempenho de
todos os componentes.
2. A receção das instalações só poderá ter lugar após a entrega das telas finais, do manual de
operação e do relatório dos ensaios descritos no ponto anterior.
3. Durante a execução da obra e antes da receção provisória, o empreiteiro procederá aos ensaios
necessários para demonstrar que os equipamentos e montagens satisfazem as condições
especificadas, na presença de um representante do Dono de Obra. Quando realizados em situação
em que não se verifiquem as condições extremas ou próximas poderão ser repetidos durante o
período de garantia, se a fiscalização assim o entender, quando estas condições ocorrerem.
4. As normas de ensaios consideradas são em geral as Normas Portuguesas e outros Regulamentos
aplicáveis em Portugal. Nas situações não abrangidas pelas referidas normas e regulamentos
nacionais, serão consideradas normas internacionais de reconhecida qualidade (ISO; IEC; BSI; DIN;
AFNOR) ou ainda normativos ou recomendações específicas (ASHRAE; EUROVENT; SMACNA).
5. Todas as despesas, em ensaios no que se refere a pessoal técnico, respetiva deslocação,
aparelhagem e incluindo as feitas com energia, serão por conta do empreiteiro. Nestes incluem-se os
ensaios que possam ser exigidos em laboratórios e organismos oficiais reconhecidos (LNEC; INETI;
ISQ; IPQ).
6. Os resultados dos ensaios serão apresentados sob a forma de registos e certificados, validados
pela fiscalização da obra. Todos os resultados só serão aceites expressos em unidades SI.
7. Como equipamentos para realização dos ensaios a disponibilizar designam-se nomeadamente os
seguintes:
7.1.

Manómetro - estanqueidade tubagens;

7.2. Termo higrómetro com sondas de ambiente e contacto - temperaturas (água e ambiente)
e humidade relativa;
7.3.

Micromanómetro diferencial - pressão diferencial;

7.4.

Taquímetro - velocidades de rotação dos ventiladores/motores;

7.5.

Pinça amperimétrica;

7.6.

Multímetro;

7.7.

Mega ohmímetro;

7.8.

Medidor de terras;

7.9.

Sonómetro.

8. Todos os equipamentos a utilizar nos ensaios deverão estar devidamente calibrados por
organismo oficial.
9. Os ensaios finais deverão ser obrigatoriamente realizados na presença do Perito Qualificado
responsável pela fase de licença de utilização.

Clausula 74ª

PLANO DE MANUTENÇÃO
1.

Nas zonas técnicas principais deverão estar afixados os esquemas de princípio das instalações.
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2. Em local apropriado e exclusivo para as instalações de AVAC devem estar disponíveis os
seguintes elementos para base documental:
2.1.

Projeto atualizado (Telas Finais);

2.2. Documentação técnica de equipamentos incluindo catálogos e fichas técnicas com
características de seleção e com instruções de funcionamento e de manutenção;

3.

4.

2.3.

Informação de emergência – Plano de contingência;

2.4.

Manuais de operação das instalações;

2.5.

Esquemas de princípio da instalação (afixados nos locais técnicos relevantes);

2.6.

Testes e ensaios efetuados durante o comissionamento da instalação;

2.7.

Relatórios de inspeções e ensaios anteriores;

2.8.

Livro de ocorrências de todas as alterações nas instalações.

Do PMP devem constar:
3.1.

Identificação do edifício;

3.2.

Localização;

3.3.

Identificação e contactos do Proprietário;

3.4.

Identificação e contactos do Técnico Responsável;

3.5.

Tipo de atividade;

3.6.

Potências térmicas e frigoríficas totais;

3.7.

Inventário e codificação das instalações;

3.8.

Famílias de equipamentos;

3.9.

Registos de consumos energéticos e de funcionamento.

As fichas técnicas dos equipamentos devem possuir, como mínimo, os seguintes dados:
4.1.

Identificação do equipamento em cada sistema e a função a que se destina;

4.2.

Dados e características técnicas de cada elemento;

4.3.

Componentes simples que o completam;

4.4.

Frequência de revisões recomendadas pelo fabricante;

4.5.

Características do estado em que se encontram;

4.6.

Informação sobre sobresselentes recomendados pelo fabricante;

4.7. Fichas técnicas de funcionamento, comparativas dos dados atuais com os de
comissionamento.
5. O empreiteiro deve efetuar no final da instalação uma check- list de manutenção preventiva,
tendo em consideração as regras da boa prática, as instruções dos fabricantes e a regulamentação
existente da responsabilidade do técnico que irá ficar responsável pela mesma.
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Clausula 75ª
NOTA FINAL

As presentes condições técnicas gerais submetem-se nos seus aspetos não diretamente técnicos às
condições gerais do processo da empreitada global que forem complementarmente presentes para a
formulação da proposta.

CAPITULO III

ESTRUTURAS ISOTÉRMICAS E SEGURANÇA

Clausula 76ª
INTRODUÇÃO

O presente documento pretende caraterizar as condições técnicas especiais dos equipamentos e
instalações mecânicas incluídas no projeto de remodelação das instalações e equipamentos
mecânicos das Câmaras Frigorificas do Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa, localizado no
Parque de Saúde de Lisboa, Pavilhão 37, na Av. do Brasil no 53 em Lisboa.

Clausula 77ª

PAINÉIS ISOTÉRMICOS - TECTOS
1. Os tectos das câmaras de conservação de plasma serão constituídos por painel isotérmico, tipo
“sandwich”, construído em chapa de aço galvanizada com acabamento de cor branca RAL9010 em
ambas as faces.
2. O isolamento dos painéis é executado com poliuretano injectado em prensa e com as seguintes
características:

3.

2.1.

Tipo de Junta: Junta Seca

2.2.

Tipo de encaixe: Macho-Fêmea

2.3.

Reação ao fogo: Classe Bs2d0

2.4.

Tipo de espuma: PUR

2.5.

Espessura de chapa: 0,6mm

2.6.

Revestimento de protecção: Filme plástico nas 2 faces

2.7.

Densidade mínima: 38kg/m3

2.8.

Espessura mínima do painel: 200mm

A montagem dos painéis observará ainda o seguinte:
3.1. Comportará juntas especiais através de fita de selagem para garantia de barreira de vapor
e continuidade de isolamento;
3.2. Onde necessário, os painéis de tecto serão suspensos ao tecto do edifício com varão
roscado e afinador de regulação ou método equivalente, fixos a acessórios próprios na junção
dos mesmos;
3.3. Junções interiores e exteriores seladas por intermédio de silicone branco de qualidade
isento de odores;
3.4. Onde houver atravessamentos do painel frigorifico, os mesmos serão selados com
injecção de espuma PU e silicone de qualidade isento de odores;
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3.5. Os suportes reguláveis serão isolados com manta de isolamento de características
idênticas ao isolamento tubular.

Clausula 78ª

PAINÉIS ISOTÉRMICOS – HALL ENTRADA DAS CÂMARAS
1. No interior da câmara frigorífica, deverá ser construído um hall de entrada, formado por painéis
isotérmicos em tudo semelhantes aos dos tectos descritos no capítulo anterior, mas com espessura
mínima de 100mm.
2. O hall de entrada será construído essencialmente à custa do espaço a reduzir à actual câmara e
separa a antecâmara exterior da nova câmara, deverá ser convenientemente travado na horizontal a
meia altura e na vertical, de ambos os lados do vão de passagem, com perfilados U ou C em chapa de
aço galvanizada, devidamente cobertos por chapa com acabamento igual ao dos painéis.
3.

O espaço deverá ter as seguintes dimensões:
3.1.

Comprimento interior: 3,00m

3.2.

Largura interior (igual à da câmara): 5,75m

3.3.

Altura interior (igual à da câmara): 5,30m

4. O vão para passagem através da divisória a construir para formar o hall de entrada deverá
permitir a passagem do empilhador, pelo que deverá ter as seguintes dimensões:
4.1.

Altura útil: 2,50m

4.2.

Largura útil: 2,00m

Clausula 79ª

PAINÉIS ISOTÉRMICOS – ANTECÂMARA DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
1. Do lado posterior da câmara será construída uma parede com porta, para formar uma
antecâmera de saída de emergência, criando um espaço que irá isolar o exterior da câmara,
executada com painéis isotérmicos, porta incluída, em tudo semelhantes aos anteriores e com
100mm de espessura.
2. A parede de painéis ficará a 2,00m da porta que dá acesso ao exterior e com um vão de porta,
que terá 1,00m de largo com 2,00m de alto.

Clausula 80ª

CORTINAS DE LAMELAS
1. A cortina de lamelas existente pelo lado interior da porta de entrada na câmara frigorífica será
substituída e será colocada outra no vão de passagem do hall de entrada para a câmara.
2. As cortinas de lamelas a instalar serão constituídas por lâminas de PVC de 5mm, suspensas em
calhas de aço inoxidável, com as seguintes dimensões:
2.1.

Quantidade (por câmara): 2

2.2.

Dimensões: 2.500x2.000 mm

Clausula 81ª

VÁLVULAS DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO
Será fornecida e montada uma válvula de equilíbrio de pressão para a câmara frigorífica 1, marca
Ferrofrio modelo Elebar ou equivalente, destinada ao equilíbrio de pressões entre o interior e o
exterior dos espaços, com as seguintes características:
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1.

Tensão de funcionamento: 230/1/50 (V/f/Hz)

2.

Válvula dimensionada para a variação de 1ºC em 15 minutos.

Clausula 82ª

PORTAS E POSTIGOS ISOTÉRMICOS EXISTENTES
1. As portas e postigos da câmara frigorífica possuem as borrachas de vedação ressequidas, bem
como algumas até com ligeiros cortes, apresentando um estado de conservação que não garante a
boa vedação e estanquidade exigidas, permitindo perdas de energia por ar frio que sai do interior da
câmara frigorífica.
2. Assim, considerou-se a substituição integral das borrachas das portas isotérmicas e postigos,
através da aplicação do seguinte material:
2.1.

Borrachas para portas, incluindo perfil rígido de fixação

2.2. Diversos acessórios de montagem, tais como, perfis de compensação de alturas,
parafusaria, rebites, etc.

Clausula 83ª

PERFIS DE FIXAÇÃO E SANITÁRIOS PARA PAINÉIS
1. As uniões interiores dos painéis serão realizadas em chapa lacada quinada, de idênticas
características às dos painéis isotérmicos, de forma a garantir a correta fixação entre painéis.
2. O assentamento dos painéis verticais será fixo em perfis tipo “U” ou “L”, na mesma chapa
lacada, fixos ao pavimento por buchas tipo “tapits” e selados com silicone de qualidade isento de
odores.
3. Serão fornecidos e montados perfis sanitários destinados ao remate interior da interseção das
superfícies ortogonais formadas pelas paredes e tectos entre os painéis das mesmas.
4. As junções dos painéis isotérmicos serão rematadas com silicone branco de qualidade isento de
odores.

Clausula 84ª

SINALIZAÇÕES
1. Serão fornecidas e montadas placas sinaléticas do tipo fotoluminescentes no interior das
câmaras frigoríficas, com indicação de “saída” a colocar sobre os vãos de passagem e das portas
pivotantes e deslizantes e com instruções de abertura das portas, a colocar junto das portas do lado
de abertura, bem como, a instalação de iluminação de emergência a colocar junto das placas de
sinalização.
2. As luminárias de emergência são estanque de funcionamento permanente próprias para
funcionarem a temperaturas negativas, com kit de emergência de autonomia para uma hora e
colocados no exterior da câmara.

Clausula 85ª

EQUIPAMENTOS FRIGORÍFICOS
1. O sistema frigorífico existente para servir as duas câmaras de congelação de Plasma à
temperatura de -30ºC, é composto por dois circuitos independentes, sendo um reserva do outro e de
funcionamento alternado, de forma manter o mesmo nível de desgaste em ambos os circuitos e
assim se pretende que continue, agora com o gás refrigerante R449-A.
2. As novas condições de funcionamento dos equipamentos frigoríficos das câmaras 1 e 2,
utilizando o R449-A passam a ser as seguintes:
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3.

CENTRAL FRIGORIFICA:
3.1. A instalação frigorífica é do tipo centralizado constituídas por dois circuitos por câmara,
cada um dotada de um (1) compressor alternativo, do tipo semihermético, da marca Bitzer, de
duplo estágio, preparado para funcionar com refrigerante R449-A e com as seguintes
características:
a. Modelo: S6F-30.2Y
b. Potência frigorífica: 18,9Kw
c. Temperatura aspiração: -40ºC
d. Temperatura condensação: +45ºC
e. Potência nominal: 30/22 (Cv/kW)
3.2.

Faz ainda parte da central o seguinte equipamento:
a. Bases em perfilados de ferro
b. Válvulas de passagem na descarga e aspiração
c. Válvulas de passagem para órgãos de controlo e segurança
d. Reguladores electrónico de nível de óleo
e. Separadores de óleo com retorno automático aos compressores
f. Painéis de pressostatos de AP e BP
g. Válvula de retenção na descarga

3.3. Previu-se a execução de uma revisão geral dos grupos motor-compressor e a troca de
alguns elementos dos equipamentos que compõem cada uma das centrais, nomeadamente,
separadores de óleo e respectivas linhas de óleo, painéis de pressostatos e painéis de
manómetros.
3.4. Serão ainda eliminados tanto quanto possível ligações roscadas e outros elementos
passíveis de fugas de gás.
4.

CONDENSADORES:
4.1. Serão fornecidos e montados, para cada um dos quatro circuitos, condensadores com as
seguintes características individuais:
a. Potência de rejeição: 153,09 kW
b. Diferença de temperatura: 15ºC
c. Caudal de ar: 43.500m3/h
d. Superfície: 345,20m2
e. N.º de ventiladores: 3xᴓ630mm
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f. Tensão de serviço: 400/3/50 (V/f/Hz)
4.2. Os condensadores de referência são de marca Centauro, modelo ACI/E 363/153T ou
equivalente.
5.

RESERVATÓRIOS DE LÍQUIDO:
5.1. Os evaporadores atualmente instalados serão mantidos, sendo apenas feita uma revisão
geral ao equipamento, nomeadamente, com o fornecimento e montagem de um tabuleiro de
esgoto que se encontra danificado, a fixação das grelhas de proteção dos ventiladores e a
revisão dos ventiladores.
5.2.

6.

Serão também realizados teste de pressão.

EVAPORADORES:
6.1. Os evaporadores atualmente instalados serão mantidos, sendo apenas feita uma revisão
geral ao equipamento, nomeadamente, com o fornecimento e montagem de um tabuleiro de
esgoto que se encontra danificado, a fixação das grelhas de proteção dos ventiladores e a
revisão dos ventiladores.
6.2.

Serão também realizados teste de pressão.

Clausula 86ª
ACESSÓRIOS

1.

COMPONENTES DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS:
Todos os grupos compressores comportarão ainda os seguintes acessórios, que serão para
fornecer e montar caso não estejam em perfeitas condições de trabalho ou requeiram ser
mudados, por não serem adequados ao gás refrigerante R449-A:
1.1.

Pressostatos de baixa pressão;

1.2.

Pressostatos de alta pressão;

1.3.

Pressostato diferencial de óleo, no grupo compressor do túnel de congelação;

1.4.

Arranque em vazio;

1.5.

Chassis em perfis metálicos;

1.6.

Separador de óleo com válvula solenoide e válvulas de corte à entrada e saída;

1.7.

Separador de aspiração e tubagem de interligação;

1.8.

Válvulas de passagem na aspiração e descarga;

1.9.

Filtro desidratador, visor e válvula de fecho da linha de líquido;

1.10. Manómetros de aspiração e descarga;
1.11. Resistência elétrica de aquecimento do óleo no cárter;
1.12. Visor de nível de óleo;
1.13. Depósito de líquido com válvula de corte à entrada e à saída.
2.

TUBAGEM DE COBRE:
2.1. Será fornecido e montado um conjunto de acessórios e tubagens de cobre desidratado,
destinados à interligação dos diversos componentes dos circuitos frigoríficos na parte do circuito
de baixa pressão, para substituição das existentes, nos dois circuitos das câmaras de plasma.
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2.2. A execução da rede de tubagens de cobre será executada com cuidado, de forma a
permanecer completamente isento de impurezas, nomeadamente, humidade, fluxo de
soldadura, ferrugem, óxido de cobre, escórias ou sujidade em geral.
2.3. Para além destes cuidados, todas as tubagens serão sopradas com azoto antes das
soldaduras.
2.4. A solda a utilizar terá um teor mínimo de prata de 30%,juntamente com cobre, zinco e
estanho, com um intervalo de fusão entre os 655ºC e 755ºC.
2.5.

As extremidades dos tubos serão escovadas para melhor adesão do fluxo de soldadura.

2.6. Caso após a soldadura ser executada se verifique haver um excesso de resíduo de fluxo,
tal será removido.
3.

ISOLAMENTO DA TUBAGEM:
3.1. Encontra-se previsto o fornecimento de espuma tubular sintética elastométrica do tipo
“Armaflex” ou equivalente, destinado ao isolamento das linhas de aspiração, em coquilhas sem
cortes longitudinais.
3.2. Também os suportes e acessórios das tubagens serão isolados com manta do mesmo
material, própria para o efeito e aplicada sem deformar o isolamento.
3.3.

As principais características do isolamento são:
a. Condutividade térmica: 0,037 W/(m.K)
b. Resistência à difusão de vapor de água: >5.000
c. Classe de resistência ao fogo: M1

3.4.

Espessuras de isolamento a aplicar:
a. Circuito de refrigerados (< 1 3/8): 30mm
b. Circuito de refrigerados (> 1 3/8): 40mm
c. Circuito de congelados (< 1 3/8): 40mm
d. Circuito de congelados (> 1 3/8): 50mm

4.

RETROFIT:
4.1.

Será feito o retrofit de todos os circuitos frigoríficos.

4.2. Sucintamente os trabalhos basear-se-ão na recolha do gás frigorífico R404-A existente nos
circuitos, para depósitos próprios para manter este gás, remoção de óleo, troca de filtros de óleo
e liquido.
4.3. Serão também substituídos vedantes, borrachas e outros componentes que possam de
alguma forma degradar-se com os óleos de lubrificação presentes na instalação.
4.4. A intervenção será realizada em todos os equipamentos que possam conter vedantes,
nomeadamente, compressores, pressostatos, válvulas solenoides, corpos de filtros, entre outros.
4.5. Após a remoção dos fluidos na instalação, serão executadas provas de pressão por azoto e
provas de vácuo.
4.6. Após a conclusão destas provas com sucesso, a instalação será carregada de óleo e do
novo gás refrigerante R449-A.
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5.

CARGA DE FLUÍDOS DA INSTALAÇÃO:
Foi considerado o primeiro fornecimento de fluídos necessários ao funcionamento da instalação,
com gás refrigerante R449A, óleos lubrificantes e a primeira mudança de filtros e óleo dos
compressores.

6.

PINTURAS E IDENTIFICAÇÕES DE TUBAGENS:
Todos os componentes do sistema frigorífico terão uma pintura de acabamento e identificação a
duas demãos de esmalte na espessura de 100 microns de acordo com a NP I - 1648 “FrioIdentificação de Fluídos em Instalações Frigoríficas e de Climatização”.

Clausula 87ª

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE FORÇA MOTRIS E COMANDO
1. A atual instalação elétrica será alterada de forma a contemplar os novos equipamentos
frigoríficos a instalar, nomeadamente, os compressores frigoríficos e os condensadores, assim como,
dotar a instalação de dispositivos de gestão e comando.
2. Em princípio todos os componentes da alimentação eléctrica de energia serão os existentes, no
entanto, caso se venha a verificar que se encontram com defeito ou não cumpram as regulamentares
condições de alimentação eléctrica, serão substituídos com as necessárias correções.
3. Os circuitos de comando terão igual tratamento tendo em atenção que todas as ordens de
comando deverão ser dadas de forma “Manual” e “Automática” com posição intermédia de
“Desligado”.

Clausula 88ª

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E GESTÃO DAS INSTALAÇÕES
1. O sistema de comando e controlo compreenderá um autómato a instalar em quadro elétrico
próprio, que irá ficar junto do quadro elétrico de potência e comando da instalação.
2. Este autómato será composto por controlador microprocessado e terá como função comandar o
funcionamento de toda a instalação, nomeadamente compressores frigoríficos, condensadores,
válvulas elétricas, evaporadores, gerir descongelações, etc.
3. Para além da função de controlo do funcionamento dos equipamentos acima descritos, terá
também como função a segurança de toda a instalação, nomeadamente através da ligação de órgãos
de segurança, tais como, pressostatos de alta pressão, pressão de óleo, termostatos de segurança,
etc., para que a instalação funcione de forma correta e segura para pessoas e bens.
4. O autómato deverá promover o funcionamento equilibrado da instalação, bem como um ponto
ótimo de parametrização de forma a se obterem economias de energia. Para tal destaca-se:
4.1.

Equilíbrio de horas de funcionamento dos compressores;

4.2.

Possibilidade de anulação ou gestão de funcionamento nas horas de ponta;

4.3.

Possibilidade de definição de diferentes “set-points”, consoante definição;

4.4.

Recuperação de temperatura nas horas de vazio;

4.5.

Possibilidade de controlo adaptativo da pressão de condensação;

4.6. Alerta de manutenção em função das horas de funcionamento dos compressores com
monitorização dos tempos parciais em cada capacidade.
5. Para além destas funcionalidades, em fase de implementação do sistema de supervisão,
poderão ser adicionadas outras funções em conjunto com o Dono de Obra.
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6. O funcionamento da instalação permitirá sempre também operações manuais, tendo para isso
comutadores com função “Manual-Desligado-Automático”.
7. A introdução e visualização das informações e regulação de parâmetros de funcionamento serão
feitas através de consola táctil de 12.1’’, policromático, com capacidade de armazenagem de
programação e dados de registo da instalação.
8.

O equipamento de referência será da marca Schneider ou equivalente.

9. O sistema de supervisão será dimensionado tendo em conta as funcionalidades e dimensão do
autómato da instalação para servir os sistemas das duas câmara, sendo que como principais funções
fará a monitorização e registo do estado de funcionamento da instalação frigorífica e será interligado
pela rede de comunicações a um PC de supervisão local.
10. Os “set points” poderão ser alterados em tempo real.
11. A supervisão será gráfica e animada em ambiente “Windows”, com visualização dos esquemas
sinópticos da instalação em monitor, como introdução de parâmetros de funcionamento e indicação
de alarmes existentes.
12. O sistema de supervisão e automação da instalação frigorífica efetuará também o registo das
temperaturas com monitorização em tempo real e produção de relatórios de históricos em formato
de gráfico, como tabelas, em função de escolha do operador.
13. O acesso à supervisão será acessível através de códigos de acesso, com 3 níveis
Visualização/Operador/Supervisor.
14. A supervisão permitirá:
14.1. A visualização em tempo real das variáveis analógicas monitorizadas, bem como do estado
de funcionamento dos equipamentos.
14.2. A sinalização em qualquer écran de ocorrência de alarmes;
14.3. A possibilidade de impressão de alarmes e atuação externa de alarme, visual ou acústico
(configurável);
14.4. Registo sistemático de todas as ocorrências principais;
14.5. O registo sistemático das variáveis analógicas monitorizadas (pressões, temperaturas,
etc.), juntamente com a sua identificação e data/hora, sendo agrupadas por tipo;
14.6. A geração e visualização/impressão de gráficos diários/semanais/mensais, das
temperaturas de todos os espaços, a pedido do operador (parametrizável);
14.7. A possibilidade de comando à distância de evaporadores (ligados/desligados);
14.8. A parametrização de todos os tempos referentes às temporizações de funcionamento e
alteração de “set-points”;
14.9. A possibilidade de back-up em disco dos registos de temperatura da câmara e alarmes de
funcionamento, (a pedido do utilizador);
14.10. A possibilidade de diagnóstico das causas dos alarmes antes da intervenção dos serviços
de Assistência Técnica.
15. O sistema de supervisão terá as seguintes características:
15.1. Monitorização de temperaturas de funcionamento da instalação;
15.2. Registo de temperaturas da câmara frigorífica e antecâmara/cais;
15.3. Produção de listagens ou gráficos de evolução das temperaturas;
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15.4. Listagem de alarmes e registo de horas de funcionamento dos equipamentos;
15.5. Monitorização dos parâmetros/estado de funcionamento dos equipamentos;
15.6. Monitorização das variáveis de funcionamento da instalação (temperatura, pressão, horas
de operação, tensão, assimetria de fases, corrente);
15.7. Monitorização e registo das variáveis de funcionamento da instalação;
15.8. Apresentação de listagens ou gráficos das variáveis de funcionamento da instalação;
15.9. Envio de e-mail e ou SMS de alarmes selecionados para destinatários selecionados;
15.10. Apresentação dos consumos elétricos da instalação (horário/diário);
15.11. Possibilidade de forçar descongelações;
15.12. Manutenção remota da instalação.

Clausula 89ª

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
1.

SISTEMA DE DETEÇÃO DE FUGAS:
1.1. O sistema de deteção de fugas para cada circuito será constituído por unidades, com as
seguintes características principais:
a. Dois níveis de monitorização;
b. Alarmes visuais e auditivos;
c. Reset manuais ou automáticos;
d. Controlo constante de falhas de energia ou erros no sistema.
1.2. O equipamento permite a interligação com o sistema de monitorização geral da
instalação, sendo também possível parametrizá-lo com o sistema geral de alarmes.
1.3.

2.

O sistema será da marca AKO-52201 ou equivalente.

SISTEMA DE ALARME DE HOMEM PRESO:
2.1. Será fornecido e montado um sistema de alarme de homem preso, constituído por uma
central de receção de alarme, com sinalização luminosa e sonora nas antecâmaras anterior e
posterior e junto do acesso principal do edifício, incluindo a ligação às botoneiras a colocar junto
das portas das câmaras de entrada/saída e de emergência, do lado de dentro.
2.2.

3.

O sistema será da marca AKO-52063 ou equivalente.

SISTEMA DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA:
3.1. Foi considerada instalação de duas botoneiras de emergência, uma colocada no exterior
da sala de máquinas ao cimo da escada de acesso e outra na zona central da antecâmara
principal, que terão como função a paragem total de cada sistema frigorífico da instalação, bem
como, a ativação da sinalização sonora e luminosa de emergência, localizadas perto das
botoneiras.
3.2. Este sistema comporta contactores de corte de energia, instalados nos quadros eléctricos
que apenas poderão ser rearmados localmente e os dispositivos de sinalização possuirão botão
de despreendimento, localizado no corpo do sinalizador.
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Clausula 90ª
ENSAIOS

1.

ENSAIOS DE PRESSÃO:
1.1. Antes de se executar o isolamento das tubagens, serão efetuados testes de pressão e
estanquidade da instalação frigorífica, utilizando azoto e mantendo-se a pressão durante pelo
menos 24 horas.
1.2.

As pressões de ensaio consideradas serão:
a. Circuitos de alta pressão: 21 bar
b. Circuitos de baixa pressão: 16 Bar

2.

ENSAIOS DE VAZIO:
Após o teste de pressão a instalação será submetida a teste de vazio a uma depressão de
755mHG durante pelo menos 24 horas.

3.

ENSAIOS AMBIENTAIS:
Após o arranque das instalações proceder-se-á às seguintes leituras:

4.

3.1.

Medição das temperaturas dos espaços;

3.2.

Medição das velocidades do ar.

ENSAIOS DE EFICIÊNCIA DA INSTALÇÃO FRIGORÍFICA:
Após o arranque das instalações proceder-se-á às seguintes leituras:

5.

4.1.

Medição das temperaturas dos espaços em vazio e tempos para as atingir;

4.2.

Medição das temperaturas dos espaços em carga e tempos para as atingir;

4.3.

Medição das temperaturas dos produtos e tempos para as atingir.

ENSAIOS ELÉTRICOS:
Serão também efetuadas as seguintes leituras:

6.

5.1.

Resistências de isolamento;

5.2.

Resistências de terra;

5.3.

Intensidades de corrente dos circuitos;

5.4.

Controle e regulação das proteções contra sobrecargas e sobreintensidades.

ENSAIOS DOS COMANDOS E DAS SINALIZAÇÕES:
Com o arranque de todos os equipamentos será verificado:
6.1.

Funcionamento dos comandos automáticos e de segurança;

6.2.

Sinalização dos equipamentos e circuitos.
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Clausula 91ª

DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO
1. No final dos trabalhos serão fornecidas três cópias das telas finais da instalação e um exemplar
em suporte informático, com toda a informação técnica relevante, incluindo, diagramas frigoríficos,
esquemas elétricos e manuais de instruções de funcionamento dos equipamentos.
2.

A formação será prestada ao pessoal indicado pelo Dono de Obra para o efeito.

Clausula 92ª
MEDIÇÕES

Junta-se ao presente Caderno de Encargos como Anexo I, uma lista geral de medições, que prevê as
quantidades totais máximas, reservando-se o IPST, IP no direito de proceder a aproveitamentos
parciais ou mesmo totais, sempre que não se justifique a substituição total ou parcial.

Clausula 93ª
DESENHOS

1. Junta-se o seguinte conjunto de desenhos que se consideram suficientes para o bom
entendimento da obra:
1.1.

ANEXO IIa – Planta existente (Formato pdf);

1.2.

ANEXO IIb – Planta dos cortes – Vermelhos e amarelos (Formato pdf);

1.3.

ANEXO IIc – Planta a construir – Vermelhos (Formato pdf);

1.4.

ANEXO IId – Planta da solução proposta (Formato pdf);

2. Como Anexo IIe, junta-se ao presente Caderno de encargos, o desenho em ficheiro Autocad
(dwg).
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ANEXO I
MAPA DE MEDIÇÕES
Art.º

Un.

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

QUANTIDADES

Nota 1
Os equipamentos, materiais e acessórios a considerar deverão estar de acordo com o
descrito no conjunto das diferentes peças constituintes do projeto, não devendo ser
apenas consideradas as características explícitas neste mapa.
Nota 2
Deverão ser incluídos todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao
correto e eficaz funcionamento da instalação, mesmo que não explicitamente descrito
nas diferentes peças constituintes do projeto.
Nota 3
É imprescindível que os concorrentes à obra realizem uma visita ao local antes da
apresentação da proposta de forma a considerarem todas as condicionantes do edifício e
se inteirarem das reais condições de execução dos trabalhos.

1

ESTALEIRO

1.1

Nos termos do Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro e transposição para o direito interno da
Diretiva nº. 92/57/CEE, do Conselho de 24 de Junho, este capítulo compreende a carga,
transporte e descarga por via manual ou mecânica, montagem, construção, manutenção,
exploração, desmontagem, demolição e limpeza final do espaço ocupado pelo estaleiro,
devendo esse espaço ser entregue, assim como toda a zona de intervenção, limpa e em
condições de ser utilizado de imediato pelo dono da obra.

vg

2

DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS

2.1

Demolição de parede e tetos interior em paineis isotermicos tipo sanduiche constituidos
por duas chapas metálicas envolvendo poliuretano expandido, cotada no limpo,
incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, escoramentos, carga,
transporte e descarga a vazadouro licenciado para o efeito, tudo executado de acordo
com as peças desenhadas e descrição do Caderno de Encargos.

1,00

m²

com 0,20m de espessura do teto da câmara 1

87,36

m²

com 0,20m de espessura das paredes da câmara 1

59,36

m²

com 0,20m de espessura do teto da câmara 2

89,70

2.1.4

m²

37,94

2.2

m²

com 0,20m de espessura das paredes da câmara 2
Desmontagem de cortina de lamelas existente nas portas principais das câmaras,
incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, escoramentos, carga,
transporte e descarga a vazadouro licenciado para o efeito, tudo executado de acordo
com as peças desenhadas e descrição do Caderno de Encargos.
Câmara 1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2.1
2.2.2

2.3

un

Câmara 2
Desmontagem dos condensadores existentes, incluindo todos os trabalhos acessórios e
complementares, escoramentos, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado
para o efeito, tudo executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do
Caderno de Encargos.
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5,00
5,00

Caderno de encargos

Art.º

Un.

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

2.3.1

Câmara 1

2.3.2

Câmara 2

2.4

Desmontagem da tubagem de cobre existente entre os compressores e os
condensadores, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares,
escoramentos, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado para o efeito, tudo
executado de acordo com as peças desenhadas e

cj

2,00
2,00

Câmara 1

2.4.1
2.4.2

2,00
2,00

Câmara 2
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

3

3.1
3.1.1

m²

3.1.2

m²

Fornecimento e montagem de painés isotérmicos tipo sanduiche, constituidas por duas
chapas de aço galvanizado com acabamento de cor cor branca RAL9010 em ambas as
faces e espuma isolante em poliuretano com densidade de 38Kg/m3, incluindo todos os
trabalhos acessórios e complementares, tudo executado de acordo com as peças
desenhadas, descrição do caderno de encargos e demais trabalhos necessários à sua
execução.
com a espessura de 200m para aplicação no teto da câmara 1
com a espessura de 100m para aplicação nas paredes do hall de entrada na câmara 1.
convenientemente travada a meia altura e nos dois lados do vão

3.1.3

m²

com a espessura de 100m para aplicação na parede da antecâmara de saída de
emergência

3.1.4

m²

3.1.5

3.1.6

com a espessura de 200m para aplicação no teto da câmara 2

6,75

89,70
25,48

cj

com espessura de 80mm para execução de condutas de admissão e extração de ar frio
entre os postigos dos nichos dos evaporadores e as câmaras 1 e 2 inclindo postigos de
limpeza

4,00

4.1

CORTINA DE LAMELAS
Fornecimento e montagem de lamelas constituídas por lâminas de PVC com 5mm de
espessura e cerca de 200mm de largura, incluindo todos os trabalhos acessórios e
complementares, tudo executado de acordo com as peças desenhadas, descrição do
caderno de encargos e demais trabalhos necessários à sua execução.

m²

20,00

VÁLVULA DE EQUILIBRIO DE PRESSÃO

4.2

4.3

24,68

m²

MATERIAIS DIVERSOS DA INSTALAÇÃO

4.2.1

87,36

com a espessura de 100m para aplicação nas paredes do hall de entrada na câmara 2.
convenientemete travada a meia altura e nos dois lados do vão

4

4.1.1

QUANTIDADES

un

Fornecimento e montagem de válvula de equilibrio de pressão de funcionamento
elétrico, incluindo cabos de alimentação a partir do quadro elétrico de comando e todos
os trabalhos acessórios e complementares, tudo executado de acordo com a descrição
do caderno de encargos e demais trabalhos necessários à sua execução.
PORTAS E POSTIGOS
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2,00

Caderno de encargos

Art.º

Un.

4.3.1

4.3.1.1

4.3.1.2

cj

cj

4.3.1.3

cj

4.3.1.4

cj

4.3.2.

un

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

Reparação e afinação das portas e postigos das câmaras, com limpeza e tratamento de
pontos de ferrugem existentes, substituição integral de borrachas de vedação e perfil
metálico de fixação, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo
executado de acordo com as peças desenhadas, descrição do caderno de encargos e
demais trabalhos necessários à sua execução.
Das portas de acesso principal com desempeno do perfil da porta, afinação de acessórios
de fecho, batentes, corrediça e tranca e afinação do sistema de abertura e fecho
automático com possível substituição de orgãos elétricos de comando e acionamento
Das portas de saida de emergência com afinação de acessórios de fecho e abertura,
batentes, dobradiças e tranca
Dos postigos de fecho das condutas de admissão e extração de ar com afinação de
acessórios de fecho e abertura motorizada, batentes, dobradiças com possível
substituição de orgãos elétricos de comando e acionamento
Das portas dos nichos dos evaporadores com afinações de acessórios de fecho e
abertura, batentes, dobradiças e tranca
Fornecimento e montagem de porta de saída de emergência da antecâmara posterior,
construida em painel semelhante ao da parede envolvente, com 100mm de espessura,
com aro em perfil de aço inox mais batente complementar do perfil da aduela da porta,
também em aço inox e com borrachas, assim como, dobradiças, sistema de fecho e
abertura, com fechadura e sistema de abertura antipânico apropriado para este tipo de
instalações, tudo executado de acordo com as peças desenhadas, descrição do caderno
de encargos e demais trabalhos necessários à sua execução.

5

EQUIPAMENTO FRIGORIFICO

5.1

QUANTIDADES

2,00

2,00

8,00
4,00

1,00

5.1.1

cj

5.1.2

cj

CENTRAL FRIGORÍFICA
Execução de uma revisão geral dos grupos motor-compressor das câmaras com
substituição e eliminação de todas as ligações roscadas e outros componentes que
apresentem desgaste e a substituição de separadores de óleo e respetivas linhas e de
painéis de pressostatos e manómetros, tudo executado de acordo com a descrição do
caderno de encargos e demais trabalhos necessários à sua execução.
Idem, idem da antecâmara

un

CONDENSADORES
Fornecimento e montagem de condensadores tudo executado de acordo com a
descrição do caderno de encargos e demais trabalhos necessários à sua execução.

4,00

un

RESERVATÓRIOS DE LÍQUIDO
Fornecimento e montagem de reservatórios de líquido refrigerante tudo executado de
acordo com as peças desenhadas, descrição do caderno de encargos e demais trabalhos
necessários à sua execução.

4,00

cj

EVAPORADORES
Execução de uma revisão geral dos evaporadores e respetivos ventiladores, incluindo o
fornecimento e montagem de um tabuleiro de esgoto de condensados que se encontra
danificado, tudo executado de acordo com a descrição do caderno de encargos e demais
trabalhos necessários à sua execução.

4,00

5.2
5.2.1

5.3

5.3.1
5.4

5.4.1

5.5

ACESSÓRIOS E COMPONENTES DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS
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4,00
1,00

Caderno de encargos

Art.º

5.5.1

Un.

5.6.2

QUANTIDADES

cj

Fornecimento e montagem de diversos componentes dos circuitos frigoríficos, tudo
executado de acordo com a descrição do caderno de encargos e demais trabalhos
necessários à sua execução.

4,00

cj

TUBAGEM DE COBRE E ISOLAMENTO
Fornecimento e montagem de tubagens de cobre para os circuitos frigoríficos de baixa
pressão totalmente isolada com tubos de espuma sintética elastométrica, tudo
executado de acordo com a descrição do caderno de encargos e demais trabalhos
necessários à sua execução.

4,00

5.6

5.6.1

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

cj

5.7

5.7.1

cj

5.7.2

cj

Execução de pinturas e identificação de todas as tubagens de baixa e alta pressões dos
circuitos frigoríficos de ambos sistemas das duas câmaras, tudo executado de acordo
com a descrição do caderno de encargos e demais trabalhos necessários à sua execução.
RETROFIT COM CARGA DE FLUIDOS
Execução de retrofit do circuito frigorífico com recolha do gás existente (R404-A) para
depósitos adequados e sua colocação em armazem, a remoção de óleo com troca de
filtros de óleo dos compressores e liquido, a substituição de vedantes, borrachas e outros
componentes da instalação, com carga de novo gás refrigerante (R449-A) e óleo
lubrificante, tudo executado de acordo com a descrição do caderno de encargos e
demais trabalhos necessários à sua execução.
Idem, idem da antecâmara

4,00
1,00

6

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ENERGIA E DE COMANDO

6.1

Revisão geral das elétricas de energia e de comando com substituição de todos os
componentes que se encontrem com defeito ou que não estejam em condições
regulamentares, tudo executado de acordo com a descrição do caderno de encargos e
demais trabalhos necessários à sua execução.

cj

1,00

4,00

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E GESTÃO

7

Fornecimento e montagem de um sistema de automação, supervisão e gestão com
capacidade para operar e controlar os dois sistemas frigorificos das câmaras 1 e 2, mais
da antecâmara, incluindo cabos, tudo executado de acordo com a descrição do caderno
de encargos e demais trabalhos necessários à sua execução.
7.1

1,00

cj

8

SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

8.1

SISTEMA DE DETEÇÃO DE FUGAS

8.1.1
8.2

cj

Fornecimento e montagem de sistemas de deteção de fugas para os circuitos frigorificos,
incluindo cabos, tudo executado de acordo com a descrição do caderno de encargos e
demais trabalhos necessários à sua execução.

SISTEMA DE ALARME DE HOMEM PRESO

41

4,00

Caderno de encargos

Art.º

8.2.1

Un.

cj

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

Fornecimento e montagem de sistemas de alarme de "Homem Preso" composto por uma
central de alarme, duas botoneiras a colocar junto dos acessos pelo interior da câmara e
por dois conjuntos de sinalização acústica e luminosa a colocar igualmente junto dos
acessos pelo exterior, incluindo cabos, tudo executado de acordo com a descrição do
caderno de encargos e demais trabalhos necessários à sua execução.

Fornecimento e montagem de sistema de "Paragem de Emergência" constituido por
contatores de corte dos quadros de energia e por duas botoneiras de paragem de
emergência, a colocar no acesso à casa das máquinas e na antecâmara principal de
acesso às câmaras, com sinalização acústica e luminosa, incluindo cabos, tudo executado
de acordo com a descrição do caderno de encargos e demais trabalhos necessários à sua
execução.
cj

8.4.2

cj

un

Fornecimento e montagem de placas sinaléticas fotoluminescente para colocar no
interior das câmaras de indicação de "saída" e instruções para abertura das portas,
incluindo cabos, tudo executado de acordo com as peças desenhadas, descrição do
caderno de encargos e demais trabalhos necessários à sua execução.
Fornecimento e montagem de luminárias estanques de emergência, própria para
funcionar a temperaturas negativas, com kit de emergência colocado no exterior da
câmara para alimentar as luminárias, incluindo cabos, tudo executado de acordo com as
peças desenhadas, descrição do caderno de encargos

9

DIVERSOS

9.1

Ensaios

9.1.1

cj

Execução de ensaios de funcionamento com elaboração de relatórios, tudo executado
de acordo com o descrito no caderno de encargos.

2,00

3,00

1,00

Trabalhos de apoio geral

9.2

9.2.1

2,00

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO

8.4

8.4.1

2,00

SISTEMA DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA

8.3

8.3.1

QUANTIDADES

vg

Execução de trabalhos de construção civil de apoio à realização de todos trabalhos das
instalações mecânicas (abertura de roços e atravessamentos em paredes e reposição de
acabamentos) e montagem dos equipamentos mecânicos (execução de maciços e vigas
de apoio com apoios anti vibráticos) previstos neste projeto conforme descritivo e
caracterização das peças escritas do projeto

9.3

Compilação técnica

9.3.1

Execução e fornecimento de traçados definitivos da instalações mecânicas e manuais de
funcionamento, utilização e manutenção dos equipamentos expressos na compilação
técnica da obra

un
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1,00

1,00
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ANEXO II
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ANEXO II.a

agosto 2019
Câmara de Plasma -40ºC

PLANTA

EXISTENTE
Projeto
Proj. Carlos Leitão

Des. Carlos Leitão

1:100

ANEXO II.b

agosto 2019
Câmara de Plasma -40ºC

CORTE

CORTE - AMARELOS E VERMELHOS
Projeto
Proj. Carlos Leitão

Des. Carlos Leitão

1:100

ANEXO II.c
agosto 2019
Câmara de Plasma -40ºC

PLANTA

A CONSTRUIR - VERMELHOS
Projeto
Proj. Carlos Leitão

Des. Carlos Leitão

1:100

ANEXO II.d

agosto 2019
Câmara de Plasma -40ºC

PLANTA

SOLUÇÃO PROPOSTA
Projeto
Proj. Carlos Leitão

Des. Carlos Leitão

1:100

