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Cláusula. 1.ª- Objecto 
1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar no âmbito 

do procedimento de concurso público que tem por objeto a aquisição combinada de bens e serviços 

de manutenção de equipamento de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE) nos distritos 

referidos seguidamente: 

Lote 1: distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto 

Lote 2: distritos de Vila Real e Bragança 

Lote 3: distritos de Viseu e Guarda 

Lote 4: distritos de Castelo Branco e Portalegre 

Lote 5: distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria 

Lote 6: distritos de Santarém e Lisboa 

Lote 7: distritos de Setúbal e Évora 

Lote 8: distritos de Beja e Faro 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, os bens e serviços de manutenção de equipamento de 

combate a incêndio inclui o seguinte: 

Serviços de manutenção e equipamento SCIE 
Manutenção 

Manutenção de extintor de pó ABC-2kg 
Manutenção de extintor de pó ABC-6kg 
Manutenção de extintor de pó ABC-9kg 
Manutenção de extintor de pó ABC-12kg 
Manutenção de extintor de pó ABC-25kg 
Manutenção de extintor de pó ABC-50kg 
Manutenção de extintor CO2-2kg 
Manutenção de extintor CO2-5kg 
Manutenção de extintor CO2-6kg 
Manutenção de extintor CO2-10kg 
Manutenção de extintor água 6lts 
Manutenção de extintor água 9lts 
Manutenção de extintor água 12lts 
Manutenção de carretel 
 

Recarga 
Recarga extintor de pó ABC-6kg 
Recarga extintor de CO2-2kg 
Recarga extintor de CO2-5kg 
Recarga extintor água 6lts 
Recarga extintor água 9lts 
Prova hidráulica 
 

Fornecimento e montagem de equipamentos novos 
Extintor pó químico ABC 6kg-certificado 
Extintor CO2-2kg-certificado 
Extintor CO2-5kg-certificado 
Extintor água 6lts-certificado 
Extintor água 9lts-certificado 
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Cláusula. 2.ª - Quantidades e Características dos Bens e Serviços   
As quantidades e características dos bens e serviços objeto do contrato são as abaixo descritas: 

 

Lote 1 - distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto 

Serviços de manutenção e equipamento SCIE 

Manutenção 
Ano 2022 Ano 2023 
unidade unidade 

Manutenção de extintor de pó ABC-2kg 2 2 
Manutenção de extintor de pó ABC-6kg 459 459 
Manutenção de extintor CO2-2kg 166 166 
Manutenção de extintor CO2-5kg 75 75 
Manutenção de extintor água 6lts 38 38 
Manutenção de extintor água 9lts 13 13 
Manutenção de carretel 49 49 
Total 802 802 

    
Recarga 
Recarga extintor de pó ABC-6kg 90 90 
Recarga extintor de CO2-2kg 1 1 
Recarga extintor de CO2-5kg 1 1 
Recarga extintor água 9lts 2 2 
Prova hidráulica 1 1 
Total 95 95 

    
Fornecimento e montagem de equipamentos novos 
Extintor pó químico ABC 6kg-certificado 90 90 
Extintor CO2-2kg-certificado 32 32 
Extintor CO2-5kg-certificado 16 16 
Extintor água 9lts-certificado 2 2 
Total 140 140 

 

Lote 2 - distritos de Vila Real e Bragança 

Serviços de manutenção e equipamento SCIE 

Manutenção 
Ano 2022 Ano 2023 
unidade unidade 

Manutenção de extintor de pó ABC-6kg 111 111 
Manutenção de extintor CO2-2kg 46 46 
Manutenção de extintor CO2-5kg 1 1 
Extintor água 6lts-certificado 4 4 
Total 162 162 

   
Recarga extintor de pó ABC-6kg 22 22 
Recarga extintor de CO2-2kg 1 1 
Recarga extintor de CO2-5kg 1 1 
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Prova hidráulica 1 1 
Total  25  25 

    
Fornecimento e montagem de equipamentos novos 
Extintor pó químico ABC 6kg-certificado 22 22 
Extintor CO2-2kg-certificado 10 10 
Extintor CO2-5kg-certificado 1 1 
Total 33 33 

 

Lote 3 - distritos de Viseu e Guarda 

Serviços de manutenção e equipamento SCIE 

Manutenção 
Ano 2022 Ano 2023 
unidade unidade 

Manutenção de extintor de pó ABC-6kg 139 139 
Manutenção de extintor CO2-2kg 71 71 
Manutenção de extintor CO2-5kg 22 22 
Manutenção de extintor água 6lts 1 1 
Manutenção de carretel 14 14 
Total 247 247 

   
Recarga extintor de pó ABC-6kg 28 28 
Recarga extintor de CO2-2kg 1 1 
Recarga extintor de CO2-5kg 1 1 
Prova hidráulica 1 1 
Total 31 31 

   
Extintor pó químico ABC 6kg-certificado 28 28 
Extintor CO2-2kg-certificado 14 14 
Extintor CO2-5kg-certificado 4 4 
Total 46 46 

 
Lote 4 - distritos de Castelo Branco e Portalegre 

Serviços de manutenção e equipamento SCIE 

Manutenção 
Ano 2022 Ano 2023 
unidade unidade 

Manutenção de extintor de pó ABC-2kg 1 1 
Manutenção de extintor de pó ABC-6kg 117 117 
Manutenção de extintor CO2-2kg 27 27 
Manutenção de extintor CO2-5kg 8 8 
Manutenção de extintor água 6lts 2 2 
Manutenção de carretel 8 8 
Total 163 163 

 
 
    

Recarga 
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Recarga extintor de pó ABC-6kg 22 22 
Recarga extintor de CO2-2kg 1 1 
Recarga extintor de CO2-5kg 1 1 
Prova hidráulica 1 1 
Total 25 25 

    
Fornecimento e montagem de equipamentos novos 
Extintor pó químico ABC 6kg-certificado 22 22 
Extintor CO2-2kg-certificado 6 6 
Extintor CO2-5kg-certificado 4 4 
Total 32 32 

 

Lote 5 - distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria 

Serviços de manutenção e equipamento SCIE 

Manutenção 
Ano 2022 Ano 2023 
unidade unidade 

Manutenção de extintor de pó ABC-2kg 1 1 
Manutenção de extintor de pó ABC-6kg 358 358 
Manutenção de extintor CO2-2kg 187 187 
Manutenção de extintor CO2-5kg 14 14 
Manutenção de extintor água 6lts 46 46 
Manutenção de extintor água 12lts 3 3 
Manutenção de carretel 22 22 
Total 631 631 

    
Recarga 
Recarga extintor de pó ABC-6kg 70 70 
Recarga extintor de CO2-2kg 1 1 
Recarga extintor de CO2-5kg 1 1 
Recarga extintor água 6lts 10 10 
Prova hidráulica 1 1 
Total 83 83 

    
Fornecimento e montagem de equipamentos novos 
Extintor pó químico ABC 6kg-certificado 70 70 
Extintor CO2-2kg-certificado 36 36 
Extintor CO2-5kg-certificado 4 4 
Extintor água 6lts-certificado 8 8 
Total 118 118 

 

 
 
 
 
 



 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 
LOGÍSTICA  

 Divisão de Contratação 
 

 
 

 7 / 13 
 

 
Lote 6 - distritos de Santarém e Lisboa 

Serviços de manutenção e equipamento SCIE 

Manutenção 
Ano 2022 Ano 2023 
unidade unidade 

Manutenção de extintor de pó ABC-2kg 4 4 
Manutenção de extintor de pó ABC-6kg 890 890 
Manutenção de extintor de pó ABC-9kg 34 34 
Manutenção de extintor de pó ABC-25kg 5 5 
Manutenção de extintor de pó ABC-50kg 1 1 
Manutenção de extintor CO2-2kg 277 277 
Manutenção de extintor CO2-5kg 120 120 
Manutenção de extintor CO2-6kg 1 1 
Manutenção de extintor água 6lts 19 19 
Manutenção de extintor água 9lts 23 23 
Manutenção de carretel 222 222 
Total 1596 1596 

    
Recarga 
Recarga extintor de pó ABC-6kg 178 178 
Recarga extintor de CO2-2kg 1 1 
Recarga extintor de CO2-5kg 1 1 
Recarga extintor água 6lts 4  
Recarga extintor água 9lts 4 8 
Prova hidráulica 1 1 
Total 189 189 

    
Fornecimento e montagem de equipamentos novos 
Extintor pó químico ABC 6kg-certificado 178 178 
Extintor CO2-2kg-certificado 54 54 
Extintor CO2-5kg-certificado 48 48 
Extintor água 6lts-certificado 4 4 
Extintor água 9lts-certificado 4 4 
Total 288 288 

 

 
Lote 7 - distritos de Setúbal e Évora 

Serviços de manutenção e equipamento SCIE 

Manutenção 
Ano 2022 Ano 2023 
unidade unidade 

Manutenção de extintor de pó ABC-6kg 263 263 
Manutenção de extintor CO2-2kg 56 56 
Manutenção de extintor CO2-5kg 29 29 
Manutenção de extintor água 6lts 1 1 
Manutenção de extintor água 9lts 6 6 
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Manutenção de carretel 11 11 
Total 366 366 

 
    

Recarga 
Recarga extintor de pó ABC-6kg 42 42 
Recarga extintor de CO2-2kg 1 1 
Recarga extintor de CO2-5kg 1 1 
Recarga extintor água 6lts 1 1 
Prova hidráulica 1 1 
Total 46 46 

    
Fornecimento e montagem de equipamentos novos 
Extintor pó químico ABC 6kg-certificado 42 42 
Extintor CO2-2kg-certificado 10 10 
Extintor CO2-5kg-certificado 6 6 
Extintor água 6lts-certificado 1 1 
Extintor água 9lts-certificado 2 2 
Total 61 61 

 

Lote 8 - distritos de Beja e Faro 

Serviços de manutenção e equipamento SCIE 

Manutenção 
Ano 2022 Ano 2023 
unidade unidade 

Manutenção de extintor de pó ABC-6kg 217 217 
Manutenção de extintor CO2-2kg 57 57 
Manutenção de extintor CO2-5kg 12 12 
Manutenção de extintor água 6lts 9 9 
Manutenção de extintor água 9lts 6 6 
Manutenção de carretel 22 22 
Total 323 323 

    
Recarga 
Recarga extintor de pó ABC-6kg 42 42 
Recarga extintor de CO2-2kg 1 1 
Recarga extintor de CO2-5kg 1 1 
Recarga extintor água 6lts 3 3 
Prova hidráulica 1 1 
Total 48 48 

    
Fornecimento e montagem de equipamentos novos 
Extintor pó químico ABC 6kg-certificado 42 42 
Extintor CO2-2kg-certificado 12 12 
Extintor CO2-5kg-certificado 4 4 
Extintor água 6lts-certificado 2 2 
Total 60 60 
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Cláusula. 3.ª- Local de entrega dos bens e de prestação dos serviços  
Os locais para a entrega de bens e execução de serviços de manutenção dos equipamentos de segurança 

contra incêndios em edifícios (SCIE), são os constantes do Anexo I 

Cláusula. 4.ª- Preço base 
O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações do 

contrato a celebrar é de 139.000,00 € (cento e trinta e nove mil euros), a que acresce o IVA, à taxa legal 

em vigor, pelo período de 2 anos, a que corresponde o valor máximo anual 69 500,00€ (sessenta e nove 

mil e quinhentos euros), acrescido do IVA, à taxa legal em vigor. 

O valor base anual a que faz referência o número anterior é distribuído da seguinte forma: 

 

Descrição do lote 
Preço base do lote/ anual 

Serviços de 
manutenção+recargas Bens 

lote 1 - distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto  5.800,00 € 5.700,00 € 
lote 2 - distritos de Vila Real e Bragança 1.700,00 € 1.300,00 € 
lote 3 - distritos de Viseu e Guarda 2.400,00 € 1.800,00 € 
lote 4 - distritos de Castelo Branco e Portalegre 1.700,00 € 1.300,00 € 
lote 5 - distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria 6.000,00 € 4.200,00 € 
lote 6 - distritos de Santarém e Lisboa 14.900,00 € 11.300,00 € 
lote 7 - distritos de Setúbal e Évora 3.500,00 € 2.500,00 € 
lote 8 - distritos de Beja e Faro 3.200,00 € 2.200,00 € 

 

Cláusula. 5.ª – Prazo de execução 
O contrato tem início no dia seguinte à sua outorga e mantém-se em vigor até 31 de dezembro de 2023. 
 

Cláusula. 6.ª – Condições relativas à revisão e manutenção do equipamento SCIE 
1. A manutenção do equipamento SCIE será efetuada em conformidade com a NP n.º 4413:2012, com os 

procedimentos previstos nas instruções dos fabricantes, e deverá incluir adicionalmente em cada caso 

o fornecimento e montagem de oring’s e cavilha de segurança de substituição e o fornecimento de 

todos os selos de segurança, etiquetas de manutenção ou rejeição, para além de todos os trabalhos 

e fornecimentos relativos à pressurização. 

2. A empresa certificada deve realizar as operações necessárias para restituir ao extintor as suas 

condições corretas de operacionalidade, de acordo com os procedimentos dos quadros descritos na 

Norma. 



 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 
LOGÍSTICA  

 Divisão de Contratação 
 

 
 

 10 / 13 
 

3. Aquando do inicio da execução contratual, será fornecido ao(s) adjudicatário(s) um ficheiro de execução, 

com a totalidade dos tipos e respetivas características de todo o equipamento existente em cada 

instalação a rever, e a informação disponível sobre cada um desses equipamentos. 

 
4.  Durante a ação da manutenção, constitui obrigação do adjudicatário: 

 
a)  a atualização do preenchimento de cada item do ficheiro, para cada instalação. O ficheiro inclui um 

campo de observações destinado à menção de eventuais anomalias e/ ou sugestões de melhoria, no 

âmbito da segurança contra incêndios, e sempre de acordo com a legislação em vigor. Cópia (print) 

deste ficheiro atualizado será posteriormente anexada pelo adjudicatário à fatura resultante dos 

serviços prestados. 

São preenchidos pelo adjudicatário os campos a cinzento em cada folha do ficheiro, correspondentes às 

colunas piso, sala, número interno (etiqueta de cadastro AT), data da recarga, data da rejeição, data da 

intervenção. 

b) entregar mensalmente o(s) ficheiro(s) atualizado(s) mantendo assim a entidade adjudicante (AT) 

informada do desenvolvimento dos trabalhos de revisão. 

c) a recolha para abate dos extintores, que não cumpram a NP 4413:2012 do seguinte modo: 

• O adjudicatário faz a revisão dos extintores, sinaliza aqueles que deverão ser p/ abate (com um 

autocolante); preenche a guia de abate em suporte a fornecer pelo adjudicante, e apresenta essa 

guia ao responsável do serviço.  

• O adjudicatário recolhe os extintores que deverão ser p/ abate, sob supervisão do responsável do 

serviço que confere a guia; a empresa contratada é responsável pelo destino dos extintores 

recolhidos (tratamento de resíduos incluído). 

• O adjudicatário remete a guia de abate dos extintores recolhidos, em anexo ao relatório da revisão. 

5. Em todo o fornecimento de equipamento novo, o adjudicatário é responsável pela sua perfeita adequação 

às condições existentes no local, fixações e demais características diversificadas do equipamento de 

segurança e combate a incêndios existentes no mercado, considerando-se incluídos no preço proposto 

para cada artigo os trabalhos e fornecimentos necessários à perfeita adequação do que se propõe 

fornecer com o existente no local.  

Cláusula. 7.ª– Responsabilidade do adjudicatário 
1. O adjudicatário é responsável pela boa prestação dos serviços, sendo da sua inteira responsabilidade 

quaisquer danos causados nos bens e equipamentos da entidade adjudicante, bem como quaisquer 

danos ou acidentes provocados a colaboradores ou a terceiros. 

2. O adjudicatário é responsável pelo cumprimento da legislação em vigor. 
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Cláusula. 8.ª– Preço contratual 
1. Pelo fornecimento dos bens e execução dos serviços objeto do(s) contrato(s) a celebrar, bem como pelo 

cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade 

adjudicante deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor; 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 

não esteja expressamente atribuída ao contraente público, incluindo as despesas de alojamento, 

alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e 

manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas 

registadas, patentes ou licenças. 
 

Cláusula. 9.ª- Pagamento 
1. Nos termos do artigo 299.º do CCP, o pagamento do preço será efetuado no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias contados da data das faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da 

obrigação respetiva, devendo o adjudicatário apresentar juntamente com a fatura o relatório da 

revisão, a guia de abate dos extintores recolhidos e o mapa dos equipamentos atualizado. 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a declaração de aceitação 

da AT, após entrega da totalidade dos bens e serviços objeto do contrato. 

3. Em caso de discordância por parte da AT, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta 

comunicar ao adjudicatário, num prazo não superior a 30 dias, de acordo com o n.º 2 do artigo 299.º 

do Código dos Contratos Públicos (CCP), por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador 

de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura 

corrigida. 

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através de 

transferência bancária 
 

Cláusula. 10.ª – Revisão de preços 
O preço do contrato a celebrar não será objeto de revisão de preços. 
 

Cláusula. 11.ª- Contrato 
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual. 

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) O presente caderno de encargos; 

b) A proposta adjudicada; 

c) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 
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4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 da presente clausula 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 diploma legal. 
 

 

Cláusula. 12.ª- Deveres de colaboração recíproca e informação 
As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação 

recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, sem prejuízo dos deveres de informação 

previstos no artigo 290.º do CCP. 
 

 

Cláusula. 13.ª- Sigilo e confidencialidade 
1. As partes obrigam-se a guardar sigilo e a tratar como confidencial toda a informação e documentação a 

que tenham acesso no âmbito da execução do contrato, sendo esta obrigação extensível aos seus 

agentes, funcionários, colaboradores ou terceiros que as mesmas envolvam. 

2. Exclui-se do âmbito do número anterior toda a informação gerada por força da execução do contrato, bem 

como todos os assuntos ou conteúdo de documentos que por força de disposição legal, tenham de ser 

publicados ou sejam do conhecimento do público. 
 

Cláusula. 14.ª- Cessação do contrato 
O incumprimento, ou cumprimento defeituoso, por uma das partes, das obrigações resultantes do presente 

contrato confere, nos termos do Código dos Contratos Públicos, à outra parte o direito de resolver o contrato, 

sem prejuízo das indemnizações a que houver lugar, nos termos gerais de direito. 
 

Cláusula. 15.ª- Foro competente 
Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal 

administrativo de círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Cláusula. 16.ª - 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. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra 

parte. 

Cláusula. 17.ª - Contagem dos prazos 
À contagem de prazos, durante a execução do contrato, serão aplicáveis as normas contidas no artigo 471.º 

do CCP, sendo estes contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 
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Cláusula. 18.ª- Nomeação de Gestor 

1. A Entidade Adjudicante designará um gestor responsável pelo contrato a celebrar no âmbito do 

presente procedimento, para efeitos do disposto no artigo 290.º-A do CCP. 

2. O Adjudicatário compromete-se, até à data de início do contrato, a comunicar à AT, o nome, contactos 

telefónicos e e-mail relativo ao gestor responsável pelo contrato celebrado, bem quaisquer alterações 

relativamente à sua nomeação, no prazo de 10 dias. 

 

Cláusula. 19.ª- Legislação aplicável 
Em tudo o que não estiver previsto no presente caderno de encargos será aplicável o Código dos Contratos 

Públicos, e, subsidiariamente, a demais legislação portuguesa aplicável. 
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