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Clausula 1.ª 

Objeto 

Prestação de serviços para a execução de manutenção corretiva do sistema AVAC do edifício do Jardim de 

Infância de Vila Praia de Âncora. 

Clausula 2.ª 

Contrato 

O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos. 

Clausula 3.ª 

Obrigações principais da entidade adjudicatária 

1. As obrigações para o prestador de serviços, estão previstas nas cláusulas técnicas do caderno de encargos. 

2. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os 

meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados ao fornecimento, bem como ao 

estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.  

Clausula 4.ª 

Prazo de execução 

A prestação de serviços deverá desenvolverse pelo período de doze meses tendo o seu inicio no primeiro dia 

útil após assinatura do contrato, com possível renovação por igual período até ao limite de duas renovações, 

com aceitação por escrito de ambas as partes antes do término efetivo do contrato, será efetuado até ao 

máximo de 30 dias após a notificação de adjudicação. 

Clausula 5.ª 

Preço base________________________________________________________________________________ 

O preço base definido para este procedimento é de € 11.400,00 (onze mil e quatrocentos euros), que limita o 

preço contratual, não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado. 

Clausula 6.ª 

Preço contratual 

1. Pela prestação de serviços, objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Caminha deverá pagar ao fornecedor o preço 

constante da proposta adjudicada, que não poderá ser superior ao preço máximo fixado no presente Caderno 

de Encargos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

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

não esteja expressamente atribuída ao contraente público (incluindo deslocações dos técnicos envolvidos, 

despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como, quaisquer 

encargos decorrentes da utilização de marcas registadas ou patentes). 

Clausula 7.ª 

Condições de pagamento 

1. A quantia devida pelo Município de Caminha nos termos da cláusula anterior, deverá ser paga num prazo 

no prazo de 60 dias após a receção, pelo contraente público, das respetivas faturas que deverão ser 

emitidas do seguinte modo: 
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2. Em caso de discordância por parte do Município de Caminha, quanto ao valor indicado nas faturas, deverá 

este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de 

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

corrigida. 

3. Desde que devidamente emitida a fatura e observado o disposto no n.º 1, o pagamento será efetuado por 

transferência bancária. 

Clausula 8.ª 

Penalidades Contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Caminha pode exigir do 

fornecedor o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 

incumprimento calculada consoante as datas e prazos da entrega do equipamento referente ao contrato 

segundo a seguinte fórmula: 

M=50xD 

            Sendo M o montante da penalidade e D o número de dias/horas em atraso. 

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do fornecedor, o Município de Caminha pode exigir

lhe uma pena pecuniária de até ao valor contratual.  

3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 

fornecedor ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva conclusão tenha 

determinado a resolução do contrato.  

4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Caminha tem em conta, nomeadamente, 

a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências do 

incumprimento.  

5. O Município de Caminha pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas 

pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.  

6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Caminha exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 

Clausula 9.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renúncia a qualquer outro.  

Clausula 10.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da 

autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.  

Clausula 11.ª 

Comunicações e notificações 

1. Na fase de formação do contrato todas as comunicações devem ser escritas e redigidas em português e 

efetuadas através de endereço eletrónico. 
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2. Na fase de execução as comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser escritas e redigidas em 

português e efetuadas por via postal, por meio de carta registada com aviso de receção, salvo outra indicação 

da entidade adjudicante.  

Clausula 12.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.  
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Clausulas técnicas 

Cláusula 1.ª  Serviços a fornecer 

Pretendese a execução de manutenção corretiva do sistema de AVAC do edifício do Jardim Infância 

de Vila Praia de Âncora. 

Cláusula 2ª  Obrigações gerais prestador de serviço 

Serão obrigações gerais do prestador de serviços: 

a) Prestar os Serviços considerando os objetivos, finalidades e interesses da entidade adjudicante; 

b) Manter uma estrutura que garanta a continuidade e qualidade dos Serviços; 

c) Prestar à Entidade Adjudicante toda a informação relevante; 

d) Dispor de 1 Técnico de Instalação e Manutenção (TIM), responsável pela instalação e manutenção de 

equipamentos e sistemas no edifício que atua no âmbito do Sistema de Certificação Energética (SCE), 

aprovado pelo DL nº 118/2013, de 20 de agosto; 

e) O TIM terá a qualificação mínima de categoria II, para atuar em edifício com sistemas técnicos 

instalados inferiores a 100 kW de potência térmica nominal; 

f) Elaborar e/ou manter atualizado o Plano de Manutenção (PM) do edifício e seus sistemas técnicos; 

g) Assegurar o cumprimento do PM verificando a sua boa execução; 

h) Deverão ser entregue 1 pasta em papel contendo toda a informação listada no ponto f). 

Cláusula 3ª  Requisitos e especificações da prestação de serviço 

São requisitos e obrigações gerais do prestador de serviços, os seguintes requisitos: 

Operações
Medidas a serem 

tomadas se necessário

Periocidade em meses
Inspeção 

higiénica
3 6 12 24

Entrada de ar novo e descargas de ar 

extraído

Verificar o estado de contaminação , 

deterioração e corrosão   X   

Verificar Posição dos registos   X    

2 Unidades de tratamento de ar novo

{UTAN1,  UTAN2}

Verificar o estado de contaminação, 

deterioração e corrosão 

Limpar e retificar 

X     

Verificar a estanquidade da separação 

entre os diferentes fluxos de ar 

Corrigir 

X     
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Operações
Medidas a serem 

tomadas se necessário

Periocidade em meses
Inspeção 

higiénica
3 6 12 24

Verificar o estado de contaminação, 

deterioração e corrosão, bem como o funcionamento 

de baterias de arrefecimento, tabuleiros de 

condensados e separadores de gotas 

Corrigir 

X     

Verificar  posição dos registos Corrigir  X    

Verificar  as condições de higiene      X 

Condutas Aeráulicas

Verificar o estado das aberturas de acesso 

às condutas 

Corrigir 

  X   

Verificar o estado de contaminação e 

corrosão em dois ou três pontos representativos do 

interior das condutas 

Determinar a causa e 

limpar a secção relevante 
  X   

Verificar o estado de contaminação, 

deterioração e corrosão de atenuadores 

Corrigir 

  X   

Verificar as condições de higiene da rede 

de condutas num ponto representativo 

Determinar a causa e 

limpar a secção relevante     X 

Verificar isolamento e revestimento Corrigir  X    

 1 Unidade  Ventiladores

Verificar bocas de Extração nos W.C    X   

Verificação da Turbina do Ventilador    X   

Verificação de Presostatos  X     

Verificação do isolamento e vedações   X    

Verificação de ligações elétricas   X    

 1 Unidade Exterior VRV

Verificação de pressão de gás Refrigerante   X    

Verificação de funcionamentos do 

Ventilador  X    

Inspeção de possíveis pontos de corrosão 

na sua  estrutura 

Correção 

  X   

Verificação de tabuleiro de condensados Limpeza  X    

Verificar válvulas elétricas   X    

Medir a corrente absorvida   X    

Reapertar terminais elétricos   X    

Verificar funcionamento de sistemas de 

segurança  X    

 Unidades Interiores

Verificação do estado de filtros Limpar ou substituir  X    

Verificação das ligações e tabuleiro de 

condensados 

Limpar 

 X    

Verificação de ligações hidráulicas e seu 

isolamento 

Corrigir 

 X    

Verificação de temperaturas de insuflação   X    
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Operações
Medidas a serem 

tomadas se necessário

Periocidade em meses
Inspeção 

higiénica
3 6 12 24

Verificação de ligações elétricas    X   

Verificação  de programação dos 

comandos  X    

 1 unidade  Caldeira

Limpeza externa da caldeira Limpar   X   

Controlo do estado do queimador Limpar ou substituir   X   

Controlo do estado do sistema de 

admissão e escape 

Limpar ou substituir 

pinha de admissão/ exaustão   X   

Comprovar funcionamento dos elétrodos 

de acendimento 

Reajustar posição ou 

substituir   X   

Purga do ar da rede de água quente    X   

Comprovar a presença de condensados no 

coletor  e sifão 

Abertura e limpeza 

  X   

Comprovação  da pressão de alimentação 

de gás  natural à caldeira 

Substituir redutor 

   X  

Verificação de ligações Hidráulicas Corrigir  X    

Válvulas e Filtros

Verificar estanquicidade Substituir X

Reapertar  bucings   X    

Lubrificar veios   X    

Limpar filtros de água Substituir  X    

Verificar válvulas de medição de caudal   X    

Verificar  empanques   X    

Depósitos de Água (Acumuladores)

Ensaiar válvula de segurança Substituir  X    

Estanquidade e integridade das ligações Refazer ligações / 

substituir  depósito  X    

Purgadores Substituir  X    

Controlador de temperatura Afinar / substituir    X  

Quadros elétricos AVAC

Ensaio Geral   X    

Verificar funcionamento dos seus 

componentes X

Limpeza do interior   X    

Reaperto dos terminais   X    

Medição de consumos e regulação de 

térmicos  X    

Verificação de circuitos de comando e 

potência  X    
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Operações
Medidas a serem 

tomadas se necessário

Periocidade em meses
Inspeção 

higiénica
3 6 12 24

Verificação da programação  de 

optimizador e possíveis  acertos  X    

Painéis Solares

Verificar o estado de acesso aos coletores Desobstruir  X    

Verificar o estado da estrutura dos 

coletores, deformações, oscilações,  X    

aberturas;       

Limpeza de vidros   X    

Verificação de condensações e sujidades   X    

Verificação de ligações Hidráulicas   X    

Verificação do absorvedor quanto a 

corrosão e deformação X

Verificar a posição das sondas   X    

Verificar  a %  de glicol no circuito  X

Verificar a pressão do circuito solar  X

Verificar o funcionamento dos 

componentes do kit hidráulico, válvulas de segurança , 

válvulas de corte, manómetros, bomba circuladora, 

caudalimetro, válvula de esgoto X

Verificar o vaso de expansão. Précarga de 

azoto  X    

Testar o funcionamento do contador solar: 

Temperatura mínima de entrada em 

funcionamento, temperatura máxima para desligar, 

verificação do delta T, antigelo, temperatura  de 

estagnação, etc;  X    

Verificação de condições de higiene   X   X 

Cláusula 4ª  Competências do TIM 

São competências do TIM: 

a) Assegurar uma gestão próativa e fundamental de energia do edifício; 

b) Elaborar e/ou manter atualizado o Plano de Manutenção (PM) do edifício e seus sistemas técnicos; 

c) Assegurar o cumprimento do PM verificando a sua boa execução; 

d)  Informar o proprietário da necessidade de realizar a certificação energética do edifício, nos casos 

aplicáveis; 

e) Manter atualizado o projeto e demais documentações técnicas sobre o edifício e seus sistemas 

técnicos, e aconselhar o proprietário na seleção de novos sistemas técnicos, exclusivamente no que 

respeita ao cumprimento do SCE, REH e RECS e demais legislação aplicável; 

f) Manter atualizado o livro de registo de ocorrências; 
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g) Integrar, sempre que necessário, a equipa de instalação dos novos sistemas técnicos, participando 

direta e ativamente nas tarefas bem como acompanhar os ensaios de receção das instalações. 

Cláusula 5ª  Obrigações a prestar 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou nas 

cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem ainda para o prestador de serviços as seguintes 

obrigações: 

a) Adotar uma política de sigilo das comunicações inerentes à execução do presente contrato; 

b) A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos 

os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do 

serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa 

execução das tarefas a seu cargo. 

Cláusula 6ª  Horário 

1. A referida manutenção preventiva será realizada no horário normal de trabalho (das 9h às 17h) em 

dias uteis; 

2. Fica excluído do âmbito deste concurso, a substituição e reparação de peças ou inclusão de acessórios 

assim como assistências solicitadas fora dos períodos referidos no ponto anterior pelo que ocorrendo 

essas eventualidades, serão pagos separadamente; 

Cláusula 7.ª  Duração da Prestação de Serviço 

1. O contrato terá a duração máxima de 3 anos; 

Cláusula 8.ª  Legislação Aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa.  


