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1 - Objeto do contrato:

1  - Aluguer, transporte e instalação de contentores pré-fabricados, des nados a 
a vidades escolares – salas de aula, sanitários para alunos e professores, salas polivalentes, 
escritórios para o Liceu Francês Charles Lepierre em Lisboa.

2 -O local de instalação destas estruturas é no logradouro do Liceu Francês em Lisboa;

3 -Pretende-se também a instalação dos galerias de circulação, passadiços, escadas, 
guarda corpos, clima zação, palas, rampa e demais elementos de forma a garan r o bom 
funcionamento e u lização dos elementos pré-fabricados durante o prazo es pulado.

4 -As redes provisórias de energia, telecomunicações, abastecimento de águas e 
drenagem de esgotos devem estar interligadas com os ramais e redes existentes do 
estabelecimento escolar para gestão e contagens de consumos.

5 -São da responsabilidade do Adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da 
u lização, no fornecimento de marcar registadas, patentes registadas ou licenças.

6 -Caso a en dade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execução 
do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário 
indemniza-o de todas as despesas que, em consequência haja de fazer e de todas as quan as 
que tenha de pagar a que tulo for.

7 -O Adjudicatário é en dade a que lhe é atribuído a obra e fornecimento dos elementos
pré-fabricados e estruturas anexas; Empresa ou Empreiteiro.

2 - Esclarecimento de dúvidas
1 -Não são aceites trabalhos a mais de qualquer natureza. A empresa deve prever na sua
proposta a totalidade dos trabalhos, trabalhos complementares ou acessórios para o bom 
funcionamento dos elementos pré-fabricados.

2 - As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se 
rege a empreitada devem ser subme das ao proje sta ou fiscalização da obra antes do início 
da execução dos trabalhos, sem que em algum caso estas comportem custos acrescido ao 
Dono de Obra.
 
 
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 refle do.
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3 - Preparação e planeamento da execução da obra
  
1 - O empreiteiro é responsável:
2

a) 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 dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, 
das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e toda a Legislação 
em vigor; 

b) Perante as en dades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos 
trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no 
trabalho em vigor.

 
3 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.

 
4 - 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:

a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do 
estaleiro se necessário;

b) Trabalhos necessários para garan r a segurança de todas as pessoas que trabalhem na 
obra ou que circulem no respe vo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e 
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para sa sfazer os 
regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e 
serven as que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e 
para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serven as internas deste.
e) A elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prá co do plano de 

segurança e saúde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí 
previstas, em função do sistema u lizado para a execução da obra, em par cular as 
tecnologias e a organização de trabalhos u lizados pelo empreiteiro.

f) Apresentação de mapas resumo dos principais trabalhos, dos procedimentos a 
executar, mão de obra e equipamentos empregues, nas frentes de obra e por cada 5 
dias decorridos no calendário de execução da obra.

 
 5 - O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual, 
nem a alteração do prazo de conclusão da obra nem ainda alterações aos prazos parciais 
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente 
necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de consignação.  
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6 -A  Empresa deve instalar os meios necessários à boa execução dos trabalhos, 
nomeadamente estaleiro se necessário, devidamente iden ficado e isolado afim de garan r 
as regras de segurança, higiene para os trabalhadores e terceiros.

4 - 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 es puladas.
 
2 – Rela vamente às técnicas constru vas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, 
no que seja aplicável aos trabalhos a realizar a Legislação em Vigor.
 
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra os métodos e técnicas de construção ou 
os materiais por aqueles que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das 
caracterís cas finais especificadas para a obra, e o respeito das regras de arte e Legislação 
aplicável.

4 – A especificidade da realização da obra e do fornecimento dos elementos pré-
fabricados para o Liceu Francês prende-se com o facto de que o Liceu estará em 
funcionamento durante uma parte da realização dos trabalhos.

5 -Compete ao à empresa garan r o respeito do normal funcionamento do Liceu 
durante a fase de execução da empreitada, obras acessórias ou complementares, sem 
prejuízo da integridade sica, segurança de terceiros, nomeadamente alunos, pais, 
professores ou funcionários do estabelecimento.

6 – Acessos: Os acessos para a instalação dos elementos pré-fabricados e obras anexas 
será feito pelo portão de cargas e descargas, ou de estacionamento acessível pela Av. Eng.º 
Duarte Pacheco, o Portão Oeste junto do Ginásio, ou o portão central de acesso ao Liceu.
Como estes acessos são também u lizados pelos alunos e pessoal do Liceu, a sua u lização 
por parte da empresa deverá ser comunicada ao Liceu, proje stas ou fiscalização com uma 
prazo mínimo de 3 dias úteis para garan r a sua afetação à obra quando necessária. A 
empresa deve por isso balizar os acessos durante o funcionamento do Liceu, para evitar 
sinistros de qualquer natureza.
A circulação no interior do lote deverá ter em conta as pré-existências sejam construidas ou 
vegetais. Toda e qualquer degradação do existente será reposto no seu estado inicial pela 
Empresa, a seus cargo.
A circulação de veículos ou materiais pesados no interior terá de ser aprovada pelo dono de 
obra, e devidamente delimitada por barreiras defini vas ou provisórias.  

7 - Disposição do terreno para a execução dos trabalhos:
O terreno será disponível para a execução de trabalhos preparatórios em Junho de 2019, para 
a execução da instalação dos elementos pré-fabricados durante o mês de Julho e Agosto.
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A obra deverá ser limitada por barreiras limitadoras para evitar o acesso de terceiros durante 
o período de funcionamento do Liceu.

8 -Será da responsabilidade da Empresa todas as licenças, taxas ou demais encargos com
os elementos públicos ou privados para a execução dos trabalhos.
9  - Deverá também a empresa assegurar junto dos organismos públicos ou privados os 
meios necessários para acessos, cargas e descargas e transportes especiais, incluindo se 
necessário constrangimentos na via pública, com a realização de todos os  procedimentos 
administra vos, antecipadamente, para evitar constrangimentos temporais para a realização 
da obra e instalação dos elementos pré-fabricados.

10  – O presente terreno está na zona de cone de acesso ao Aeroporto de Lisboa, pelo 
que compete a empresa assegurar que instalação de Gruas, ou elementos elevatórios, ou 
demais elementos respeitam os constrangimentos definidos por este ou outros fins. Compete 
à empresa assegurar todas as Licenças ou autorizações para o bom desenrolar dos trabalhos, 
sem prejuízo dos prazos ou do preço assumido.  

  6-Equipamento
  
1 - Cons tui encargo do empreiteiro, o fornecimento e u lização das máquinas, 
elementos elevatórios, gruas, aparelhos, utensílios, ferramentas, andaimes, barreiras 
limitadoras de acessos ou da obra e todo o material indispensável à boa execução dos 
trabalhos.  
 
2 - O equipamento a que se refere o número anterior deve sa sfazer, quer quanto às 
suas caracterís cas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e 
regulamentos de segurança aplicáveis e faz parte da proposta do empreiteiro a segurança dos 
seus equipamentos ou eventuais seguros necessários a boa execução da obra e instalação dos
elementos pré-fabricados.  

7 - Trabalhos de proteção e segurança
 
1 - Para além das medidas a que se refere o presente documento, cons tui encargo do 
empreiteiro a realização dos trabalhos de proteção e segurança, tais como os referentes a 
construções e vegetação existentes nos locais des nados à execução dos trabalhos e os 
rela vos a construções e instalações vizinhas destes locais.  
 
2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteção o empreiteiro propõe as 
medidas a tomar, e interromperá os trabalhos afetados, até decisão daquele, sem prejuízo do 
prazo final da obra e instalação dos elementos pré-fabricados.  
 
3 - No caso a que se refere a cláusula anterior e estando envolvidos interesses de 
terceiros, o dono da obra procederá aos contactos necessários com as en dades envolvidas, a
fim de decidir das medidas a tomar.  
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4 - O empreiteiro deverá tomar as providências usuais para evitar que as instalações e os
trabalhos da empreitada sejam danificados por inundações, ondas, tempestades ou outros 
fenómenos naturais.  
 
5 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam par cularmente sujeitos 
à incidência de fenómenos naturais específicos, tais como cheias, inundações, ondas, ventos, 
tempestades e similares, deverão ser verificadas junto dos organismos específicos as 
informações adequadas sobre o nível que esses fenómenos usualmente assumem, as 
caracterís cas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, 
entendendo-se que o adjudicatário não poderá invocar como caso de força maior os que 
venham eventualmente a ocorrer, a não ser que:  
 

a) A njam níveis, apresentem caracterís cas ou se verifiquem em épocas diferentes das 
que, de acordo com as aludidas informações, devam considerar-se normais;

 
b) A emergência de qualquer dano consequente dos fenómenos referidos derive de 

planeamento ou condições ou métodos de execução dos trabalhos impostos pelo dono 
da obra, ou de qualquer outro facto não imputável ao empreiteiro.  

 

8 - Demolições
  
1 - Consideram-se incluídas no contrato as demolições, movimentos de terreno, 
evacuação de materiais de toda a natureza que se encontrem no local.  
 
2 - Os trabalhos de demolição referidos na cláusula anterior compreendem a demolição 
das construções acima ou abaixo do solo que ocupem locais de implantação da obra, bem 
como a remoção completa, para fora do local da obra ou para os locais acreditados de todos 
os materiais e entulhos, incluindo as fundações e canalizações não u lizadas e excetuando 
apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.  

3 Compete também à empresa a remoção de vedações, elementos existentes de jogos 
(balizas e redes) ou outros elementos que interfiram com a instalação dos contentores e obras
anexas.
 
4 - O empreiteiro tomará as precauções necessárias para assegurar em boas condições o
desmonte e a conservação dos materiais e elementos de construção, sendo responsável por 
todos os danos que eventualmente venham a sofrer.  
 
5 - Os materiais e elementos de construção a que se refere a cláusula anterior são 
propriedade do dono da obra.  
  
6 - Consideram-se incluídos no contrato os trabalhos necessários aos desenraizamentos, 
às desmatações e ao arranque de árvores existentes na área de implantação da obra ou em 
outras áreas necessária ao acesso de máquinas ou pessoal, devendo os desenraizamentos ser 
suficientemente profundos para garan rem a completa ex nção das plantas.  
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7 - Compete ainda ao empreiteiro a remoção completa, para fora do local da obra dos 
produtos resultantes dos trabalhos referidos no número anterior, bem como a regularização 
final do terreno.  
 
8 - Os produtos da remoção de vegetação a que se refere a cláusula anterior são 
propriedade do dono da obra.  
  
9 - Estudos e projetos:

1 - É da responsabilidade da Empresa a realização de todos os estudos, projetos ou 
demais elementos para a execução da obra e da instalação dos elementos pré-fabricados, de 
acordo com a Legislação em vigor, incluindo os documentos necessários e suficiente a 
entregar às en dades competentes para assegurar a boa execução dos trabalhos e da 
instalação e funcionamento dos elementos pré-fabricados .

2 A empresa teve total conhecimento dos conhecimento dos constrangimentos Legais e 
de funcionamento, para a instalação dos contentores provisórios, bem como do Local da obra.
Nenhuma questão ou dúvida que resulte em paragem da obra, ou custos adicionais em 
relação a desconhecimento de toda a realidade será aceite. 

10 -Implantação e piquetagem
 
1 - A empresa assegura a vedação da obra, segundo legislação em vigor, de forma a 
evitar a intrusão de terceiros estranhos à obra. Ela assegura também a necessidade de 
instalações sanitárias para o seu pessoal se necessário. 
 
2 - O trabalho de implantação e piquetagem será efetuado pelo empreiteiro, a par r das 
cotas, dos alinhamentos e das referências fornecidas pelo dono da obra.
 
3 - O empreiteiro deverá examinar no terreno ao alinhamentos definidos pelo dono da 
obra, nenhuma reclamação será aceite rela vas às deficiências que eventualmente encontre.  
 
4 - Uma vez concluídos os trabalhos de implantação, o empreiteiro informará desse 
facto, por escrito, a fiscalização, que procederá à verificação das marcas e, se for necessário, à 
sua re ficação, na presença do adjudicatário.  
 
5 - O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referências e a recolocá-las, à sua 
custa, em condições idên cas, quer na localização defini va quer num outro ponto, se as 
necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalização e de esta haver 
concordado com a modificação da piquetagem.  
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6 - O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referências visíveis 
existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras en dades e só proceder à
sua deslocação desde que autorizado e sob orientação da fiscalização.  
 

11 - Ensaios

O Empreiteiro é obrigado a realizar todos os ensaios necessário para a boa execução da obra e
instalação dos contentores provisórios ou exigidos nos regulamentos em vigor, e cons tuem
encargo do Empreiteiro.

Havendo dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, o dono da obra poderá exigir a realização 
de ensaios não previstos, acordando com o Empreiteiro os critérios de decisão a adotar.  
Neste caso, quando os resultados dos ensaios não sejam sa sfatórios, as despesas com os 
ensaios e reparação das deficiências serão encargo do Empreiteiro sendo, caso contrário, por 
conta do Dono da Obra.

11 - Caracterís cas dos materiais e elementos de construção
  
1 - Os materiais e elementos de construção a empregar na obra terão as qualidades, 
dimensões, formas e demais caracterís cas definidas nas peças escritas e desenhadas do 
projeto, neste caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais.  
 
2 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato não fixem as 
caracterís cas de materiais ou elementos de construção, o empreiteiro não poderá empregar 
materiais que não correspondam às caracterís cas da obra ou que sejam de qualidade inferior
aos usualmente empregues em obras que se des nem a idên ca u lização.  
 
3 - No caso de dúvida quanto aos materiais a empregar nos termos da cláusula anterior, 
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compa veis com o direito 
comunitário, ou, na falta destas, as normas u lizadas na Comunidade Europeia.  
 
4 - Nos casos previstos nos n.º2 e 3, o empreiteiro proporá, por escrito, à fiscalização a 
aprovação dos materiais ou elementos de construção escolhidos. Esta proposta deverá ser 
apresentada, de preferência, no período de preparação e planeamento da empreitada e 
sempre de modo que as diligências de aprovação não comprometam o cumprimento do 
plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se deverá pronunciar.  
 
5 - Nenhum acréscimo ao valor da obra será aceite em função do descrito nos ar gos 
anteriores.
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12 - Remoção de materiais ou elementos de construção e finalização da obra
 
 
1 – Os materiais e elementos de construção rejeitados provisoriamente deverão ser 
perfeitamente iden ficados e separados dos restantes.  
 
2 – Os materiais e elementos de construção rejeitados defini vamente serão removidos 
para fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalização da obra estabelecer, de acordo 
com as circunstâncias.  
 
3 – Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigações estabelecidas nos 
n.º 1 e 2, poderá a fiscalização fazer transportar os materiais ou os elementos de construção 
em causa para onde mais convenha, pagando o que necessário for, tudo à custa do 
empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisão.
 
4 – O empreiteiro, no final da obra, terá de remover do local dos trabalhos os restos de
materiais ou elementos de construção, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que
tenha servido para a sua execução, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos,
e reparar os elementos degradados durante a  obra , nomeadamente via publica, caminhos
públicos ou privados, remates de pavimentos ou lancis, muros ou floreiras, guarda-corpos ou
serralharias degradadas pela obra ou instalação dos elementos pré-fabricados.

5 – O empreiteiro assegurará os remates necessários ao pavimento existente de forma a que
o acabamento do pavimento exterior seja o existente e que toda e qualquer abertura no solo
seja colmatada e que o acabamento seja equivalente ao existente. Nenhuma “bossa” sobre-
altura ou irregularidade será aceite, devendo o empreiteiro ou empresa colmatar todas as
imperfeições resultantes das obras ou da instalação dos elementos pré-fabricados.
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13 - Descrição:
1 -Considera-se como incluídos todos os trabalhos, acessórios complementares e 
ligações necessárias ao perfeito funcionamento e acabamento das construções, instalações e 
redes, em condições de plena u lização.

2 A empresa teve conhecimento de todas as preexistências, nomeadamente redes 
existentes, caixas de vista, quadros de ligação eletrifica ou de telecomunicação.

3 -As prestações de serviços para o aluguer dos módulos pré-fabricados deve prever os 
seguintes itens:

a) - U lizadores 
-26 alunos + 1 docente; ou segundo indicações em planta

b)- Segurança Contra Incêndio, 
1 -Deteção e alarme, portas de emergência, ex ntores, meios de combate, planta de 
evacuação (1 por sala). Tudo segundo a Legislação
2 Sistema deteção de incêndio (sensores e sirenes autónomos). 

c) – Pessoas a mobilidade reduzida.

1 - Deverá ser assegurada a acessibilidade a pessoas de mobilidade reduzida aos 
elementos pré-fabricados, pelo que a construção dos elementos de corredores, escadas e 
rampas devem assegurar o respeito da Legislação em vigor.

d) – Está considerado como incluído, no âmbito da proposta, a desmontagem de todas 
as construções, instalações e redes provisórias, assim como a limpeza geral e regularização do
terreno em termos do seu perfil original, em condições idên cas às encontradas.
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Lote 1 – Saneamento

1.   MOVIMENTO DE TERRAS

Será necessário modificar a configuração do terreno, por forma a ajustá-lo às necessidades
desta construção que se vai realizar.
Para conseguir o nível de terreno a par r do qual queremos edificar, será necessário recorrer
ao desmonte do terreno conjuntamente com terraplanagem

1.1. TERRAPLANAGEM

Terraplanagem geral para implantação do edi cio.

1.2. DESMONTE

1.2.1.  Segundo a  natureza  do terreno  e o  seu grau de compacidade,  o  nivelamento será
efetuado com o auxílio de meios mecânicos.
As  terras  provenientes  da  ação  de  desmonte  serão  u lizadas  para  efetuar  os  aterros
necessários, a parte não u lizada destas terras deverão ser levadas para o vazadouro, sendo
esta ação controlada pela fiscalização.

1.2.2. O modo de executar as escavações é de livre escolha do empreiteiro, devendo porém
permi r o bom andamento dos trabalhos,  e não prejudicar as condições de segurança de
pessoas ou equipamento devendo ser subme do, nas suas fases principais, à aprovação da
Fiscalização.

1.2.3.  As  frentes  de  trabalho,  valas  e  poços,  deverão  ser  convenientemente  escoradas  e
en vadas, sempre que a natureza do terreno e altura de escavação assim o exigir.

1.2.4.  Devem  ser  tomadas  as  precauções,  de  modo  a  evitar-se  o  remeximento  ou
decomposição do terreno em que se apoiem as estruturas.  Para tal e sempre que as suas
caracterís cas o aconselhem, procurar-se-á reduzir ao mínimo o intervalo de tempo entre a
escavação e a betonagem, u lizar en vações de rigidez suficiente e conduzir os trabalhos da
drenagem de modo a impedir-se o afluxo de água às paredes de escavação.
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1.3. ATERROS 

1.3.1. Antes do início da construção dos aterros, a super cie do terreno em que os mesmos
irão assentar deverá ser limpa de vegetação, devendo ainda ser re rada a camada de terra
vegetal numa espessura a indicar pela fiscalização.

1.3.2. A zona de ligação com os aterros já existentes deverá ser tratada após a desmatação e
desenraizamento,  por forma a que fique delimitada por planos ver cais e  horizontais,  em
degrau, sobre os quais assentará o novo aterro.

1.3.3.  As terras  empregues nos aterros deverão ser  limpas,  e  livres de raízes e  de outros
materiais que possam prejudicar uma perfeita consolidação.

1.3.4.  Os  aterros  serão  convenientemente  executados  de  modo  a  evitar  o  seu  posterior
assentamento.
Considera-se da responsabilidade do empreiteiro todos os eventuais danos de pavimentos,
canalizações e outros, derivados do assentamento dos respec vos aterros.

1.3.5. A compactação deve ser feita mecanicamente, com adição de águas, sempre que tal se
torne necessário, para a ngir o teor de água conveniente, e por camada de espessura não
superior a 20 cm.
No  aterro  de  volumes  muito  pequenos  e  adjacentes  a  peças  da  estrutura,  admite-se
excepcionalmente que seja realizado por meios não mecânicos mas igualmente eficientes.
Deverão ser tomadas especiais preocupações nos pontos pouco acessíveis ao equipamento de
compactação.

1.3.6.  Devem ser  a ngidos  regularmente  baridades  secas  iguais  ou  superiores  a  95% do
máximo ensaio da Proctor Normal.

1.3.7. Não será permi da a execução dos aterros em que se verifiquem teores de humidade
inadequados ou incompa veis  com a possibilidade de  compactação pelo  equipamento de
serviço.

1.4.    ABERTURA DE CABOUCOS

1.4.1.  As  escavações  para  abertura  dos  caboucos  para  as  sapatas  e  maciços  de
encabeçamento serão feitas pelos processos que o empreiteiro entender u lizar desde que
aceite pela fiscalização.
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1.4.2. Os caboucos, serão escavados até à profundidade indicada nos estudos.  A escavação
será sempre completada por um cuidadoso saneamento das paredes e soleiras dos caboucos.

1.4.3. As escavações, serão conduzidas devidamente en vadas e, caso necessário, ao abrigo
de ensecadeiras igualmente en vadas.  Neste úl mo caso,  o po de ensecadeira a u lizar
deverá previamente ser aprovado pela fiscalização. As en vações, deverão garan r a completa
segurança  do pessoal  contra  os  desmoronamentos,  e  deverão ainda  assegurar  a  correcta
execução  das  operações  de  betonagem,  procedendo-se  para  isso  aos  escoramentos  e
drenagens que foram necessários.

1.4.4. As operações de bombagem, caso sejam necessárias, serão conduzidas com cuidado,
para  que  não  seja  modificado o  arranjo  intergranular  das  formações  do  substracto  e,  se
efectuadas durante as betonagens, deverão ser conduzidas com cuidado ainda mais rigoroso,
para não haver arrastamento da leitada do betão.

1.4.5. As escavações, serão executadas com observância rigorosa da implantação, da forma, e
das demais caracterís cas geométricas.

1.4.6. Os produtos das escavações, serão removidos para local apropriado, que a fiscalização
poderá fixar, e serão regularizados no depósito.

1.4.7.  No  preço  unitário  das  escavações,  são  considerados  incluídos  todos  os  trabalhos
inerentes  à  sua  completa  execução,  tais  como  en vações,  escoramentos,  esgotos  e
drenagens,  ou quaisquer outros,  mesmo que subsidiários,  ficando bem esclarecido que o
empreiteiro se inteirou no local, antes da elaboração da proposta, de todas as par cularidades
do trabalho, e ainda que nenhum direito de indemnização lhe assiste, no caso de as condições
de execução se revelarem diversas das que previra, a não ser que haja modificação do po de
fundação indicado no projecto.

1.5.  TRANSPORTE DE TERRAS

A  presente  empreitada  incluirá  a  baldeação,  carga,  remoção  e  transporte  dos  produtos
escavados.
A forma de transporte será feita através dos meios necessários e suficientes que englobam
desde o transporte através do carrinho de mão até ao veículo pesado.

 
1 - O empreiteiro deverá construir e manter em funcionamento as redes provisórias de 
abastecimento de água, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicações definidas neste
caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissão, que sa sfaçam as exigências da obra e
do pessoal.  
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2 - Salvo indicação em contrário deste caderno de encargos, a manutenção e a 
exploração das redes referidas na cláusula anterior, bem como as diligências necessárias à 
obtenção das respe vas licenças, são de conta do empreiteiro, por inclusão dos respe vos 
encargos nos preços por ele propostos no ato do concurso.  
 
3 - Sempre que na obra se u lize água não potável, deverá colocar-se, nos locais 
convenientes, a inscrição «Água imprópria para beber».  
 
4 - As redes provisórias de energia elétrica, e todas as redes de águas esgotos ou 
telecomunicações (dados e voz) deverão obedecer ao que for aplicável da regulamentação em
vigor.  
 
5 - As redes defini vas de água, esgotos e energia elétrica poderão ser u lizadas durante
os trabalhos.  

6 - A presente intervenção será ligada às redes existentes.
A empresa teve conhecimento das redes existentes, e ligará as novas necessidades ao 
existente ou no caso de necessidade às redes publicas.
Elas serão dimensionadas para o presente projeto e respeitaram as exigências dos 
concessionários, dos organismos públicos ou privados e a Legislação em Vigor.

Eles serão:
- rede de esgotos;
- rede de águas;
- águas pluviais;
- rede de telecomunicações;
-rede de eletricidade;
- rede de dados;
- rede de sonorização.

Lote 2 – Estruturas metálicas e serralharias

1 -Todos  os  trabalhos  em serralharia  de  aço  deverão  ser  previamente  decapados,  e
metalizados com uma espessura de reves mento com, no mínimo, 60 microns, a obter após
corte e soldadura dos perfis.

2 -A decapagem poderá ser feita a jacto de areia ou química. Os pos e métodos de
decapagem devem respeitar a BS-4232 1967.U lizar-se-á a decapagem a metal branco nos
casos de mais severa exposição.

3 - Guardas metálicas, em tubo de diâmetro 90 mm, metalizado com apoios ver cais ou
chapa micro perfurada fixada em elementos ver cais. Pintura sugerida com nta de esmalte
sinté co.
a) Quando no projeto não se encontrarem claramente indicados os seguintes requisitos nos
elementos metálicos a pintar deve o Empreiteiro cuidar do seu cumprimento:
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a1) Devem prever-se ori cios de diâmetro adequado onde seja necessário, para assegurar a
drenagem total da água ou humidade, o que pode implicar, inclusive, a colocação de tubagens
e de desníveis em determinadas calhas e super cies horizontais.

a2) Ori cios ou fendas inevitáveis e desnecessárias devem ser preenchidas com mas que.

a3) Devem evitar-se as esquinas vivas e subs tuí-las por arestas boleadas especialmente em
exteriores e zonas de circulação.

a4)  Deve ser evitado o contacto directo entre aço e outros materiais de construção corrosivos
e gesso.  O processo de isolamento deve respeitar a norma CP2008 do BSI.

a5)  Para que a pintura se realize em boas condições, a temperatura ambiente deve situar-se
entre 10 e 30ºC e o teor de humidade deve ser inferior a 90%.

a6)   Após  a  primeira  demão  de  acabamento  o  ensaio  de  poros  deve  apresentar  uma
densidade inferior a 100/m2.

b)  Primários an -corrosivos

b1)  Salvo indicação expressa em contrário nas especificações dos trabalhos, as pinturas an -
corrosivas recomendadas são do po "inibidor" cujos pigmentos contrariam fortemente a
oxidação do aço.

b2)  Para os aços novos deve proceder-se à pintura do primário sobre coberto.  Os melhores
primários  para pinturas em oficinas,  em duas demãos,  serão os  primários epoxi  ricos em
zinco.

b3)  Sempre que a área a pintar ultrapasse 1000m2, deve o Empreiteiro ou fornecedor ter
ensaiado  ou  mandar  ensaiar  ao  LNEC,  os  primários  que  pretende  aplicar  e  submeter  o
respe vo parecer à Fiscalização que só aceitará a sua aplicação se tal parecer for favorável.

b4)  A qualidade do zarcão e respe va aplicação devem respeitar a BS-2523.

b5)  São  recomendáveis  os  primários  contendo  pigmentos  metálicos,  nomeadamente  de
alumínio não flutuantes ou pigmentos de óxido de ferro micáceo, grafite, alumínio, aço inox
em lamelas.

c)  Salvo  indicação  explícita  em contrário  nas  especificações dos  trabalhos,  a  execução  da
pintura deve obedecer aos seguintes esquemas:

Esquema de pintura sobre metal:

- Desengorduramento
- Aplicação de primário (30-50 microns)
- Aplicação de sub-capa (30-50 microns)
- Aplicação de 2 demãos de acabamento (mínimo 25 microns/demão) de nta de 
  esmalte. 

15



CE contentores.doc

 Esquema de envernizamento sobre metal:

- Desengorduramento
- Passagem de lixa fina e limpeza da super cie.
- 3 demãos de verniz de acabamento, em geral, 4 demãos em exteriores (mínimo 
  25-30 microns/demão).
- Passagem final com "lã de aço" para acabamento de muito brilho, ou com palha de 

  aço muito fina para acabamento de semi-brilho ou mate.

4 - Escadas e corrimão :
a) -As escadas serão em estrutura metálica, com cobertor e espelho. As alturas máximas 
serão de 16cm e o cobertor com profundidade mínima de 30cm. 
A largura entre lances será no mínimo de 1,40m, para garan r 2 UP.  

b) -Haverá um corrimão em toda a circulação cujo desnível seja superior a 60cm.
As guardas serão em estrutura metálica devidamente acabada ou em alumínio termolacado, 
com uma altura de 1,20m.

c) - O passa mão será con nuo tubular ou quadrado , sem nenhuma solda ou 
imperfeição.

d) - A proteção será em tubos ou em chapa micro perfurada, calculada para garan r a 
resistência ao impacto. Em caso de tubos ver cais (é interdito a tubagem horizontal) estes 
terão um afastamento máximo de 9cm.

5  - Palas
a) -As palas serão em plexiglass, fixas a uma estrutura metálica.

6  - Passadiços e rampa :
a) -Os passadiços serão metálicos, e asseguram a circulação horizontal.
Eles devem ser concebidos de forma a minimizar o ruído da circulação de pessoas. 
Estes serão erigidos de forma a garan r o acesso a pessoas de mobilidade reduzida nos 
elementos pré-fabricados. 

b) -A rampa surge no seguimento dos passadiço no piso 1 para ligar à pré existência do 
recreio junto ao acesso do edi cio do Liceu. Esta será perfeitamente solidificada com a pré-
existência, devendo ser demolida uma parte do corrimão, serralharias, lancis e pavimento 
para permi r o “agarramento” estrutural e o nivelamento do novo solo com o existente.
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Lote 3 – Fundações

1.  SAPATAS

1.1. As fundações deverão ser executadas de acordo com a legislação em vigor e o projecto
desenvolvido..

1.2.  Em todos os caboucos, tanto das sapatas como das vigas de fundações, será executada
uma camada de betão de limpeza,  ou de selagem se necessário,  conforme se indica  nos
desenhos de construção com cerca de 0,05 m de espessura.  A escavação a efectuar, deverá
pois contar com a altura correspondente a esse betão.

1.3. Da super cie superior do betão de regularização, ou de selagem, será re rada toda a
goma depositada até aparecer a parte sã do betão, e só depois se colocará a armadura da
sapata em aço A400.

1.4. As sapatas serão fundidas contra as paredes laterais dos caboucos, deixando embebidas
nelas as armaduras dos elementos estruturais de elevação a que digam respeito.

1.5. A betonagem das sapatas deverá ser con nua.

1.6. Todo o betão será vibrado com vibradores para a massa, tendo-se cuidado de os não
encostar  às  armaduras,  para  que a  vibração  se  não  transmita  ao  betão  que já  iniciou o
processo de presa.

2.  ENROCAMENTOS

2.1. Os enrocamentos serão realizados com pedra limpa e rija, com dimensões entre 50 e
100mm,  assente  sobre  terreno  compactado  (atrás  mencionado),  e  serão  compactados
mecanicamente. Terão uma espessura mínima de 0,20m.

2.2. Sobre os enrocamentos aplicar-se-á sempre uma camada de massame não armado de
argamassa hidráulica, com 0.05m de espessura, com desempeno e alisamento adequado, de
modo  que  a  película  de  polie leno  (filme  plás co)  não  venha  a  ficar  danificada  com  a
posterior execução do massame armado.
Deverá estar previsto também a possibilidade de u lização, nos pisos térreos a u lização de
uma tela de impermeabilização com cerca de 3Kg/m2 .

2.3.  Massames  Armados

Os massames terão 0.15 de espessura, serão realizados com betão B20 e malha "Tipo Sol"
CQ30,  com  recobrimento  de  0.05m  garan dos  por  espaçadores  de  argamassa  com
distribuição e dimensões de modo que não danifiquem a película de polie leno.
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3.       ESTRUTURAS

3.1.    BETÕES 

O betão será u lizado em pilares, vigas, lajes, muros de suporte, paredes portantes, guardas
de escada, galerias de acesso, guarda fogos e cor nas de varandas.
As lajes serão maciças.

3.1.1. O betão a empregar é o B20 e conforme especificado no Projecto a desenvolver.

3.1.2.  Em tudo quanto disser respeito à composição, fabricação e colocação em obra dos
betões e as restantes operações complementares, seguir-se-ão as regras estabelecidas pelo
Regulamento de Betões  de Ligantes  Hidráulicos,  aprovado pelo  Decreto nº 445/89 e pelo
Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado aprovado pelo Decreto nº 349 -
C/83 de 30 de Julho.

3.2. COMPOSIÇÃO DOS BETÕES

3.2.1.O estudo da composição de cada betão,  deverá ser apresentado pelo  empreiteiro à
aprovação da fiscalização, com pelo menos 30 dias de antecedência em relação à data da
betonagem do primeiro elemento.

3.2.2. O empreiteiro obriga-se a mandar efectuar, no mesmo Laboratório que encarregar do
estudo das caracterís cas e composição dos betões, os ensaios necessários ao citado estudo,
em especial, além da resistência a compressão, a determinação do módulo de elas cidade
instantâneo e a prazo, e a afluência para vários valores das tensões e da consistência.

3.2.3.  O  empreiteiro  entregará  à  fiscalização  amostras  dos  mesmos  inertes  u lizados  nos
estudos dos betões para se poder comprovar a manutenção das suas caracterís cas.

3.2.4. O empreiteiro obriga-se a encarregar o Laboratório que fizer os estudos preliminares
dos betões, de controlar o seu fabrico, tendo principalmente em vista as correcções acidentais
a fazer, em consequência das variações da humidade, da granulometria e de outras causas.

3.2.5. O cimento u lizado será também ensaiado sistema camente no mesmo Laboratório,
segundo um plano a estabelecer, rejeitando-se todo aquele que não possua as caracterís cas
regulamentares ou que não exigidas aos betões da obra

3.2.6. Na composição dos betões, poderá o empreiteiro u lizar, de sua conta e observado que
seja o disposto no Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos, adi vos cuja necessidade
se jus fique, mormente plas ficante e aceleradores de presa.

O empreiteiro  deverá submeter  à  aprovação  de  Fiscalização o adi vo que eventualmente
possa ter necessidade de u lizar, ficando desde já proibida a u lização de adi vos com base
em cloretos ou quaisquer produtos corrosivos.

3.2.7. No betão de todos os elementos que estejam em contacto permanente, ou que possam
estar em contacto prolongado com a água, será adicionada diatomite na percentagem de 5%
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do peso do cimento (2,5 kg de diatomite por 50 kg de cimento), ou outro impermeabilizante
que a Fiscalização aprove.

3.2.8.  Todos  os  encargos  com  o  estudo  e  controle  das  caracterís cas  dos  betões,  aqui
especificamente mencionados ou não,  são da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro  e
consideram-se incluídos nos preços unitários respec vos.

3.3. PREPARAÇÃO DOS BETÕES

3.3.1. O betão será feito por meios mecânicos, em betoneiras, obedecendo os materiais que
entram na sua composição às condições atrás indicadas, de acordo com as disposições legais
em  vigor,  e  sendo  cuidadosamente  respeitado  o  Regulamento  de  Betões  de  Ligantes
Hidráulicos.

3.3.2.  As  betoneiras  deverão  ter  contadores  de  água  devidamente  aferidos  para  que  a
quan dade de água nelas introduzida, em cada amassadura, seja exactamente aquela que o
Laboratório Oficial ver indicado no seu estudo.

Não será permi da a fabricação de misturas secas, com vista a ulterior adição de água.

3.3.3. O tempo de trabalho das betoneiras em cada amassadura não deverá, em princípio, ser
superior ao triplo do necessário para que a mistura feita a seco apareça de aspecto uniforme,
se outro se não mostrar mais conveniente, em consequência das caracterís cas especiais das
betoneiras

3.3.4. A consistência normal das massas, a verificar por meio do cone de Abrams ou do estado
móvel, deve ser tanto quanto possível a da terra húmida, e a quan dade de água necessária
será determinada nos ensaios prévios de modo a que se consiga trabalhabilidade compa vel
com a resistência desejada e com os processos de vibração adoptados para a colocação do
betão.

3.3.5. A quan dade de água deverá ser frequentemente corrigida, de acordo com as vibrações
de humidade nos inertes para que a relação água/cimento seja a recomendada nos estudos
de qualidade dos betões.

3.3.6. A água a u lizar na obra, tanto na confecção dos betões e argamassas como para a cura
do betão deverá, na generalidade, ser doce e limpa e isenta de matérias estranhas em solução
ou suspensão aceitando-se como u lizável a água que empregue em obras anteriores não
tenha produzido eflorescências nem perturbações no processo de presa e endurecimento dos
betões e argamassas com ela fabricados.

Quando não houver antecedentes sobre a sua u lização ou em caso de dúvida, a água será
analisada devendo os resultados ob dos sa sfazer os limites indicados pelo Regulamento de
Betões e Ligantes Hidráulicos.

3.3.7. As distâncias entre os locais de instalação das betoneiras, e os da colocação dos betões
em obra, serão as menores possíveis, devendo os meios de transporte e os percursos a u lizar
desde a betoneira aos locais de aplicação dos betões, bem assim como os tempos previstos
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para o transporte dos mesmos, ser subme dos à apreciação da fiscalização.

O transporte do betão, para as diferentes zonas de aplicação, deverá ser feito por processos
que não conduzam à segregação dos inertes.

3.4. AÇO PARA O BETÃO ARMADO

3.4.1. O aço das armaduras para betões será geralmente em varão redondo da classe A400
conforme  referencia  no  Projecto  de  Estrutura.   Todos  estes  aços  devem  sa sfazer  as
prescrições em vigor que lhe forem aplicáveis.

3.4.2.  O aço,  deve ser  de textura  homogénea,  de grão fino,  não quebradiço,  e  isento de
zincagem, obedecendo escrupulosamente às prescrições do Regulamento de Estruturas de
Betão Armado Pré-Esforçado (R.E.B.A.P.).

3.5.  ARMADURAS DE AÇO PARA BETÃO ARMADO

3.5.1. As armaduras em aço a empregar nos diferentes elementos de betão, terão as secções
previstas  no  projecto,  e  serão  colocadas  rigorosamente  conforme  os  desenhos  indicam,
devendo ser atadas de forma eficaz para que se não desloquem durante as diversas fases de
execução da obra. U lizar-se-ão pequenos calços pré-fabricados, de argamassa ou de micro-
betão, para manter as armaduras afastadas dos moldes, calços esses dotados de arames de
fixação.

3.5.2. As armaduras serão dobradas a frio com máquina apropriada, devendo seguir-se em
tudo o preceituado no Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado.

3.5.3.  Todos  os  encargos  para  controle  das  caracterís cas  dos  aços,  especificamente
mencionados, ou não, neste Caderno de Encargos, são da exclusiva conta do empreiteiro, e
consideram-se incluídos nos preços unitários respec vos.

3.5.4. Para efeitos de determinação do trabalho realizado, na medição de armaduras não se
incluirá a dobragem e montagem, as sobreposições, soldaduras e qualquer outro sistema de
união, as ataduras e os ganchos, os quais serão considerados já incluídos no preço unitário
contratual, e o peso será calculado pela aplicação das tabelas de pesos de varões de aço para
betão armado na medição do projecto.

3.6.   MOLDES - COFRAGENS

3.6.1. Os moldes terão de sa sfazer o especificado no Regulamento de Betões de Ligantes
Hidráulicos, no Regulamento de Betão Armado e Pré-Esforçado e neste Caderno de Encargos.

3.6.2. Os moldes, serão metálicos e/ou de madeira.  Neste úl mo caso as tábuas serão de
pinho, u lizando-se exclusivamente na sua confecção tábuas de largura constante, aplainadas,

radas de linha e sambladas a meia madeira para não permi r a fuga de calda de cimento
através  das  juntas  e  para  conferir  à  super cies  de  betão  um  acabamento  perfeitamente
regular.  As tábuas deverão ter espessura uniforme, com o mínimo de 2,60 cm, para evitar a
u lização de cunhas ou calços, e os seus quadros não deverão ficar mais afastados do que 50
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cm.

3.6.3.  A  fiscalização,  poderá  exigir  ao  empreiteiro  a  apresentação  dos  moldes  a  u lizar,
incluindo a verificação da sua estabilidade.

3.6.4. Na moldagem e na desmoldagem, seguir-se-á em tudo o preceituado no Regulamento
de  Estruturas  de  Betão  Armado  e  Pré-Esforçado  de  Betões  de  Ligantes  Hidráulicos  e  no
presente Caderno de Encargos.

3.6.5. Os moldes, para as diferentes partes da obra, deverão ser montados com a solidez e
perfeição, por forma a que fiquem rígidos durante a betonagem, e possam ser facilmente
desmontados sem pancadas nem vibrações.

3.6.6.  Os  moldes  dos  paramentos  vistos,  não  devem  comportar  qualquer  disposi vo  de
fixação  não  previstos,  nos  desenhos,  os  quais  devem  indicar  esses  pontos  regularmente
espaçados.   Não  serão  permi das  fixações  dos  moldes  através  de  varões  que  fiquem
incorporados na massa do betão, devendo u lizar-se para tal efeito, disposi vos especiais que
permitam re rar os rantes.  Esses furos de passagem serão posteriormente tapados com
argamassa.

3.6.7.  As  super cies  interiores  dos  moldes,  deverão  ser  pintadas  ou protegidas,  antes  da
colocação das armaduras, com produto apropriado previamente aceite pela fiscalização, para
evitar a aderência do betão prejudicial ao seu bom aspecto.

3.6.8. Antes de se iniciar a betonagem, todos os moldes deverão ser limpos de detritos e
molhados com água durante várias horas.

3.6.9.  Se  as  caracterís cas  de  betonagem  não  ficarem  perfeitas,  poder-se-á  admi r
excepcionalmente  a  sua  correcção,  se  não  houver  perigo  para  a  sua resistência  sendo o
defeito facilmente suprimido por reboco ou por outro processo que a fiscalização determinar,
mas, em qualquer dos casos, sempre à custa do empreiteiro e nas condições em que vier a ser
exigida.

3.6.10.  A  reaplicação  dos  moldes,  será  sempre  precedida  de  parecer  da fiscalização,  que
poderá exigir do empreiteiro as reparações que forem das por convenientes.

4 - A empresa teve conhecimento do po de solo, das pré existências para permi r 
efetuar a presente instalação.

5 -Considerar como incluído, no âmbito da proposta, o fornecimento e execução dos 
maciços ou lintéis de fundação em betão para assentamento dos monoblocos e estruturas 
anexas de passerelles ou corredores, escadas ou rampa.

6 -As fundações para os módulos pré-fabricados e estruturas de corredores, palas, 
rampas, guardas,  serão calculadas e executadas de forma a respeitar a Legislação em vigor, a 
estabilidade e rigidez dos elementos pré-fabricados. 
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7 -Elas serão em maciços de betão armado perfeitamente solidificados com o terreno 
existente, ou se os cálculos o permi rem em chapa em aço termolacada a quente ou outro 
método que garanta a durabilidade do material, com as dimensões necessárias e 
perfeitamente solidificadas ao terreno.
-Serão de evitar elementos salientes ( po parafusos, buchas, espessura das chapas) que 
possam provocar sinistros  de quem circula neste espaço.

8 -As fundações ficaram perfeitamente de nível com o solo, no caso de uma dsaliencia 
ela deverá ser inferior a 2cm e perfeitamente iden ficada.

9 -O elementos ver cais isolados de suporte (pilares) que ligam às fundações deverão 
ser reves dos a borracha até uma altura de 1,8m

Lote 4 – Redes electricas, dados, água e esgotos, clima zação, telefone

a) - Ar condicionado nos módulos

1 -O adjudicatário é responsável pela clima zação dos espaços conforme Legislação e e 
conforto dos espaços.

2 -Os aparelhos exteriores deverão se possível ser colocados na cobertura. Poderá no 
entanto ser aceite na fachada dos contentores, com apoios po poleias de forma a respeitar 
as intempéries. 

3 -Ar condicionado quente/frio e comando calculado em função da u lização, volume,  
exposição solar e comportamento térmico do envelope;

b)- Rede de águas, esgotos e pluviais
1 -ligação à rede existente ou rede própria , segundo a Legislação em Vigor.

2 -Considerar o fornecimento, montagem e desmontagem da rede de abastecimento de 
água em PEAD ou material similar, dimensionada de acordo com o número de peças 
sanitárias que serve, em toda a extensão para ligação à rede do edi cio existente.

3 -O projeto inclui :
Lavatórios e lavatórios para para deficientes ;
Sanitas normais, crianças e  para deficientes ;
Urinois para crianças e adultos;
Descargas (autocolismos) ;
Torneiras normais ou para deficientes ; 
Suporte para papel higiénico ;
Limpa-mãos (papel)
Apoios para deficientes ;
Tampos de sanitas.
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Não haverá água quente.
Tubos de águas pluviais em PVC devidamente ligados e ligados à rede existente ou própria, 
segundo Legislação em vigor.

c) - Rede estruturada com pontos de rede segundo o seguinte :
1 -Está considerado o fornecimento, montagem e desmontagem de cabo de fibra ó ca 
para telecomunicações e informá ca para ligação entre as instalações provisórias e o edi cio 
escolar. Esse cabo deverá ser cravado em painel/régua adequada para o efeito em
cada ponta e ligado a equipamentos com uma porta fibra e vários RJ45 em função do número
de portas que irá servir. Todos os pontos de rede existentes nos monoblocos devem terminar 
na área técnica para ser possível ligar tudo em rede.

2 - rede para projetor de teto e ligação à mesa do professor

3 - 1 RJ45 por sala de aula.

4 - 2 RJ45 por posto de trabalho nos gabinetes.

5 - Passar cabo de Fibra óp ca com 4 pares de fibras do po Monomodo OS2 / Painel de 
Fibra Ó ca Terminação LC, este cabo par rá do Edi cio da Secondaire do 1º andar Salle 121.

6  - 2 pares da fibra são para alimentar o reseaux Administra vo.

7  - 2 pares da fibra são para alimentar o reseaux Professores / alunos / Wifi

8 - Todas as salas de aula terão de ter 2 cabos de rede RJ45 CAT.6, 

9  - 1 Cabo para ligar directamente ao computador do professor.

10  - 1 Cabo para ligar a um ponto de acesso Wifi

11  - Sala – Informa que (informá ca)  - 34 cabos RJ45 CAT.6

12  - Sala Professores - 5 cabos RJ45 CAT.6

13  - Escritórios - 5 cabos RJ45 CAT.6

14 - 2 pares de fibra para a administração / secretaria

15 - 2 pares de fibra para a rede professores / alunos / Wifi

16  - 2 Cabos de Rede RJ45 por cada sala
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d) - Instalação eletrifica:
1 -Iluminação de tomadas, quadros, disjuntores etc, no entanto respeitando a 
condicionante de ser um serviço aberto ao publico e de uma escola com a presença 
permanente de crianças;

2 -Iluminação superior ou equivalente ao mínimo de 6 iluminárias duplas por sala e de 
acordo com a Legislação em vigor, com interruptor à entrada do módulo.

3 -Alimentação elétrica (tomadas) min 6 unidades por sala distribuídas pelas paredes

4 - tomadas de voz/dados min 4 unidades sala pelas paredes

5 - Iluminação no exterior 1 ponto de luz por cima de cada porta com interruptor junto 
das escadas.

6 - Ponto de energia para projetor de teto.

7 - Pontos de energia para clima zação.

8 - Quadro electrico por piso e quadro geral ligado à rede existente ou rede própria.

9 - Rede exterior aéria para ligação ao quadro existente, com modificação neste quadro 
se necessário.

10 - Rede de som (campainha) ligada a rede existente.

11 - Ponto de luz para quadros.

12 - 4 Pontos de luz no exterior no túnel de acesso ao piso RDC com 2 interruptores em 
cada ponta.

13 -Considerar o fornecimento, montagem e desmontagem de cabo para alimentação 
elétrica, dimensionado para os aparelhos que irá servir nas instalações provisórias 
(iluminação, equipamentos informá cos, AVAC), em toda a extensão para a ligação à rede 
principal.

Lote 5 – Contentores

a) - Janelas
1 - Iluminação natural dos espaços indicados sendo que as janelas indicadas são 
meramente indica vas, podendo a empresa sugerir outra localização e outro po de janela, 
sem reduzir dimensões ou número. Caso reduza as dimensões ou número deverá indicar na 
sua proposta.
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b) – Acabamentos 

1 - Estrutura composta por perfis de aço laminados a quente, normalizados cor a definir 
com os proje stas.

2 - Piso com capacidade de cargas de u lização, uniformemente distribuídas, no mínimo 
de 240 kg/m2.

3 - Cobertura cons tuída por painéis isotérmicos em chapa de aço 
galvanizado/termolacado incorporando isolamento térmico, caleiras e tubos de queda, 
ocultos e isolados, para a drenagem de águas pluviais, com isolamento térmico e acús co 
conforme legislação, ou na ausência desta de forma a garan r um nível de conforto para salas
de aula. Zinco de proteção com isolamento térmico e acús co entre o Zinco e Pré-fabricado.

4 - Paredes em painéis isotérmicos em chapa de aço galvanizado/termolacado 
incorporando isolamento térmico com coeficiente de transmissão térmica mínima de de 
K=0,45 Kcal/m2, índice de isolamento acús co de Rw=30dB (valores mínimos) e classificação 
ao fogo M2 ou segundo a Legislação em vigor.

5 - Porta opaca em painel isotérmico e alumínio lacado, equipada com fechadura de 
segurança.

6 - Janelas de correr de duas folhas em alumínio lacado ou PVC, equipadas com estores 
exteriores em PVC ou outros.

7 - Os reves mentos interiores, designadamente das paredes, tetos e pavimentos, 
deverão ser lisos, laváveis de fácil.

8 - reves mento do chão das salas de aula em vinilico.

9 - Materiais de fácil manutenção/limpeza e com cores claras.

10 - A empresa tem conhecimento que os módulos pré fabricados terão uma u lização de
salas de aula ou escritórios, pelo que está incluído no presente projeto a instalação pela 
empresa de quadros brancos com ponto de luz.

11 - Nas salas de aula e salas polivalentes será fixados à estrutura pelo Dono de obra um 
projetor de teto. 

12 -Está previsto o fornecimento e montagem em monoblocos de instalações sanitárias 
diferenciadas por sexo, para docentes e alunos e deficientes, obedecendo às seguintes 
condições:

13 - Rede água alimentação às peças sanitárias
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14 - Rede de esgoto alimentação às peças sanitárias

15 - Sanita compacta de descarga ao chão ou à parede, incluindo autoclismo compacto e 
tampo em MDF

16 - Urinol mural, incluindo fluxómetro

17 - Lavatórios, incluindo torneiras

18 - Dispensadores portas rolos adequado ao número de peças sanitárias

19 - Dispensadores de sabão adequado ao número de peças sanitárias

20 - Dispensadores de toalhetes adequado ao número de peças sanitárias

21 - Estrutura composta por perfis de aço laminados a quente, normalizados.

22 - Piso com capacidade de cargas de u lização, uniformemente distribuídas, no mínimo 
de 240 kg/m2.

23 - Cobertura cons tuída por painéis isotérmicos em chapa de aço 
galvanizado/termolacado incorporando isolamento térmico, caleiras e tubos de queda, 
ocultos e isolados, para
a drenagem de águas pluviais.

24 - Paredes em painéis isotérmicos em chapa de aço galvanizado/termolacado 
incorporando isolamento térmico com coeficiente de transmissão térmica mínima de K=0,45 
Kcal/m2, índice de isolamento acús co mínimo de Rw=30dB e classificação ao fogo M2 ou 
segundo Legislação em vigor.

25 - Iluminação superior mínimo de 2 luminárias protegidas por inst. Sanit

26 - Tomada protegida para sanitário dos professores

27 - Porta opaca em painel isotérmico e alumínio lacado, equipada com fechadura de 
segurança.

28 - Os reves mentos interiores, designadamente das paredes, tetos e pavimentos, 
deverão ser lisos, laváveis de fácil manutenção/limpeza e com cores claras.

29 - O pavimento deverá ter reves mento vinílico.

30 - Prever o fornecimento montagem e desmontagem das áreas técnicas, nos mesmos 
materiais de construção dos monoblocos, com porta ven lada e fechadura de segurança, 
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para albergar o quadro elétrico principal e o bas dor de telecomunicações para receção e 
distribuição da rede informá ca;

31 - Prever o fornecimento, montagem e desmontagem de área coberta exterior em 
plexiglass ou outro material translucido, capaz de garan r a proteção ao vento, chuvas e 
exposição solar excessiva, de acordo com a implantação proposta na peça desenhada, para 
proteção das circulações entre todos os compar mentos, com a possibilidade de ter algumas 
aberturas zenitais, protegidas com elementos translúcidos, para entrada de luz natural. Esta 
área deverá ainda prever alguma iluminação ar ficial, protegida, para  período de inverno 
onde a iluminação natural poderá ser insuficiente.

32 - Prever o fornecimento, montagem e desmontagem da  vedação para proteção do 
desnível no recinto das instalações escolares provisórias e ligação ao logradouro existente, de 
acordo com a implantação proposta na peça desenhada, em rede de malha de aço em forma 
de diamante, reves da a poliéster ou equivalente, com postes metálicos circulares e 
respe vas fundações com 1,8m de altura.

33 - Garan r a acessibilidade dos pavimentos exteriores, designadamente da área coberta
exterior e a sua ligação aos monoblocos, com diferenças de cota não superiores a 2cm.

34 - Considerar como incluído o fornecimento, montagem e desmontagem de sinalé ca 
de emergência em todos os compar mentos necessários de acordo com a legislação em 
vigor e o seu encaminhamento no sen do do ponto de encontro assinalado no logradouro 
escolar existente.

35 - Considerar como incluído o fornecimento, montagem e desmontagem de iluminação 
de emergência em todos os compar mentos necessários de acordo com a legislação em 
vigor.

36 - Considerar como incluído o fornecimento, montagem e desmontagem de ex ntores 
de combate a incêndio em número adequado para todos os compar mentos necessários, 
adequados às zonas que servem, de acordo com a legislação em vigor.

37 - Considerar o fornecimento, montagem e desmontagem da rede de drenagem de 
esgotos em PVC ou material similar, dimensionadas de acordo com as peças sanitárias que 
serve, numa extensão.

38 - Todos os trabalhos e mão de obra para a montagem dos elementos pré-fabricados, 
estruturas anexas e infraestruturas.

39 - Todos os trabalhos e mão de obra  para a desmontagem dos módulos pré-fabricados, 
estruturas anexas e infraestruturas.
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14. Condições da prestação do serviço
1   No âmbito do fornecimento dos monoblocos e estruturas anexas, deverão estar 
incluídos o seu transporte até ao local da obra, a montagem, desmontagem e res tuição dos 
mesmos após o período de aluguer.

2 -Caso a empreitada de remodelação e ampliação do estabelecimento de ensino não 
termine dentro do prazo previsto, poderá esta prestação de serviço ter con nuidade por 
períodos mensais, não sofrendo, por esse mo vo, qualquer alteração de preço mensal.

15. Responsabilidade do Adjudicatário
1 - É responsabilidade do adjudicatário cumprir com todas as especificações solicitadas 
no presente Caderno de Encargos.
2 - Ficam por conta do adjudicatário todos os trabalhos de mão-de-obra, na totalidade 
das intervenções alvo do presente projeto.

16. Casos de força maior
1 -Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 
incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 
partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 
impossibilitem a respe va realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 
pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fossem 
razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2 -Cons tui força maior, nos tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, 
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, 
mo ns e determinações governamentais.
3 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve 
ser imediatamente comunicada à outra parte.
4 -A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 
contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 
impedimento resultante da força maior.

17. Seguros
1 -É da responsabilidade do adjudicatário a cobertura, através de contratos de seguro, 
assegurar a cobertura de danos corporais e de danos materiais, e no (s) qual/quais a en dade
adjudicante seja considerada como “terceiro”.
2 -A en dade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova 
documental da celebração do contrato (s) referido (s) no número anterior, devendo o 
adjudicatário fornecê-la no prazo de 5 dias úteis.
3 -O incumprimento da exigência estabelecida no ponto 17.1 pode cons tuir 
fundamento de resolução do contrato.
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18. Dever de sigilio
1 -O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação rela va à 
en dade adjudicante,
de que possa vir a ter conhecimento, decorrente da execução do contrato.
2 -A informação coberta pelo dever de sigilo não pode ser transmi da a terceiros, nem 
objeto de
qualquer uso ou modo de aproveitamento que não des nado direta e exclusivamente à 
execução do
contrato.
3 -Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação que seja comprovadamente do 
domínio público à data da respe va obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja 
legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 
autoridades reguladoras ou outras en dades administra vas competentes.

19. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1 -O contrato é regulado pela legislação Portuguesa e Comunitária aplicável; 

2 -Os projetos a desenvolver e a instalação dos elementos e construção dos elementos 
anexos deverá observar a Legislação em Vigor, pedidos e solicitações das en dades publicas 
ou privadas e a seguinte legislação:

a) Regulamentação de estruturas de betão e metálicas;

b) Regulamentação da acessibilidade aos edi cios;

c) Regulamentação das instalações prediais de águas;

d) Regulamentação das redes de águas residuais domés cas e pluviais;

e) Regulamentação das instalações elétricas;

f) Regulamentação das instalações de telecomunicações;

g) Regulamentação de segurança contra incêndios;

h) Regulamentação das condições de segurança e de saúde no trabalho em estaleiros 
temporários ou móveis;

i) Regulamentação dos Resíduos de Construção e Demolição.
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