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CADERNO DE ENCARGOS 
 

 
Cláusula 1.º - (Objeto) 

 

1. O presente Caderno de Encargos que tem por objeto a “Fornecimento e Montagem de 

Componentes e Equipamentos nos Parques Infantis do Concelho de Faro”. 

2. É constituído por 3 lotes, com a seguinte designação: 

Lote 1: Fornecimento e instalação de componentes para 24 parques. 

Lote 2: Fornecimento e instalação de equipamentos para o Jardim da Alameda João de 

Deus. 

Lote 3: Fornecimento e instalação de componentes para 5 parques. 

 

Cláusula 2ª – Características da Aquisição 

 
Os bens objeto do presente procedimento, sempre que aplicável, deverão ter um prazo de 

garantia mínima de acordo com o estabelecido no Quadro Técnico em anexo no presente 

Caderno de Encargos e cumprir com o estabelecido no Decreto-Lei nº 203/2015 de 17 de 

setembro. 

 

Cláusula 3ª – Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

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

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados 

pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente 

aceites pelo órgão competente param a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

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

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respectiva 

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 e o clausulado do 

contrato e seus anexos, 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 4.º - (Local da entrega dos bens) 

 
Os bens objeto do procedimento deverão ser entregues e instalados nos locais definidos de 

acordo com o Quadro Técnico em anexo no presente Caderno de Encargos. 

 

Cláusula 5.º - (Prazo de entrega dos bens) 

 
O fornecimento e instalação a realizar no âmbito do contrato deverá ser integralmente 

executado nos seguintes prazos a contar da data da celebração dos contratos: 

Lote 1: 75 dias 

Lote 2: 60 dias 

Lote 3: 45 dias 

 

Cláusula 6.º - (Preço base) 

 

O preço base, que corresponde ao preço máximo que o Município de Faro se dispõe a 

pagar pelo presente fornecimento é de: 

Lote 1: €56.200,00 (cinquenta e seis mil e duzentos euros) acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. 

Lote 2: €57.000,00 (cinquenta e sete mil euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Lote 3: €26.500,00 (vinte seis mil e quinhentos euros) acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. 

 
Cláusula 7.º - (Obrigações principais do adjudicatário) 

 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno 

de Encargos, decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações principais: 
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a) Fornecer os bens, objeto do contrato, de acordo com as características, especificações e 

requisitos técnicos, definidos no presente caderno de encargos; 

b) Garantir o transporte para entrega dos bens a fornecer e o cumprimento de todas as 

regras de segurança no transporte, na carga e descarga dos mesmos; 

c) Garantia de 24 meses contra defeitos de fabrico; 

d) Cumprimento de prazos estabelecidos; 

e) Cumprir o estipulado nos quadros técnicos. 

2. O adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios 

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

fornecimento, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à 

perfeita e complexa execução das tarefas a seu cargo. 

3. Todas as despesas e custos com o transporte, carga e descarga dos bens são da 

responsabilidade do fornecedor. 

4.O fornecedor obriga-se ainda a cumprir os requisitos, especificações técnicas e funcionais 

mínimos conforme características técnicas apresentadas no quadro 1 e o estabelecido no 

Decreto-Lei nº 203/2015 de 17 de setembro. 

 

 

Cláusula 8.º - (Dever de sigilo) 

 
5. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Faro, de que possa ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com o fornecimento dos bens. 

6. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 

transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que 

não o destinado direta e exclusivamente ao fornecimento dos bens. 

7. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo fornecedor ou 

que este seja legalmente obrigado a revelar, por força de lei, de processo judicial ou a 

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

8. A violação do dever de sigilo sobre o plano de segurança ou das regras de segurança 

constitui infração disciplinar grave, independentemente da responsabilidade civil ou 

criminal pelas consequências da sua divulgação não autorizada. 
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Cláusula 9.º - (Preço contratual) 

 
1. Pelo fornecimento dos bens, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante Município de 

Faro deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido 

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

2. O preço referido no número anterior deve incluir todos os custos, encargos e despesas 

cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, 

nomeadamente os relativos ao fornecimento dos bens ao Município de Faro, bem como 

quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou 

licenças. 

 

Cláusula 10.º - (Condições de pagamento) 

 
1. Nas condições de pagamento a apresentar pelo adjudicatário não podem ser propostos 

adiantamentos de preço. 

2. As faturas devem ser emitidas após o vencimento das obrigações respetivas. 

3. Em caso de discordância por parte do Município de Faro, quanto aos valores indicados 

nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à 

emissão de nota de crédito correspondente ou nova fatura corrigida. 

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nº. 2, as faturas são pagas 

através de emissão e envio de cheque ou por transferência bancária, conforme decisão 

do Município de Faro. 

 

Cláusula 11.º - (Caução) 

 Não é exigida a prestação de caução. 

 
 

Cláusula 12.º - (Penalidades contratuais) 
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1. Pelo incumprimento das obrigações, o Município de Faro pode exigir ao fornecedor o 

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

incumprimento, nos seguintes termos: 

a) Pelo incumprimento da obrigação de garantia técnica ou de assistência, até 10% do 

valor do fornecimento; 

b) Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o 

Município de Faro pode exigir-lhe uma pena pecuniária, até 10% do valor do 

fornecimento; 

c) Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Faro tem em 

conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 

culpa do fornecedor e as consequências do incumprimento; 

d) O Município de Faro pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato 

com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente Cláusula; 

e) As penas pecuniárias previstas na presente Cláusula não obstam a que o Município 

de Faro exija uma indemnização pelo seu dano excedente. 

 

Cláusula 13.º - (Força maior) 

 
1. Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havido 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 respetiva 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 fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias (prova através 

de comprovativo médico), sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais 

ou administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

fornecedor, na parte que intervenham; 
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b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do fornecedor ou a grupos 

de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de 

sociedades dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativos, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de 

deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas 

legais; 

e) Incêndios ou inundações do fornecedor cuja causa, propagação ou proporções 

se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de 

segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor não devidas a 

sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior 

deve ser imediatamente comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante de força maior. 

 

Cláusula 14.º - (Resolução por parte do contraente público) 

 
Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previsto na lei, o Município de 

Faro pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o fornecedor violar de forma 

grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

 

Cláusula 15.º - (Subcontratação e cessão da posição contratual) 

 

A subcontratação pelo fornecedor e a cessão de posição contratual por qualquer das 

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

 
 

Cláusula 16.º - (Requisitos e especificações técnicas gerais) 
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O prestador de serviços obriga-se a cumprir os requisitos, especificações técnicas e 

funcionais mínimos de acordo com o Quadro 1- Características Técnicas. 

 

 

Cláusula 17.º - (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 

Código dos Contratos Públicos, para a sede de cada uma. 

2. Qualquer alteração das informações constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

 

Cláusula 18.º - (Foro competente) 

 

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

do Tribunal da Comarca de Faro/Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razão da 

matéria. 

 

Cláusula 19.º - (Legislação aplicável) 

 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente procedimento aplica-se o 

regime previsto no Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 
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Características Técnicas – Lote 1 

Artigos, quantidades e especificações dos Equipamentos 

 

 
Fornecimento, montagem e instalação de peças e equipamentos em espaços de jogo e recreio (EJR), na cidade de Faro 

 

Requisitos Técnicos: 
 
Equipamentos (novas estruturas)  

Cumprir com a NP En 1176; 

Instalados e requisitos de segurança, conforme o Decreto- Lei 203/2015 de 17 de Setembro, entregando: 

Ficha técnica do equipamento; 

Esquema de montagem do equipamento; 

Características técnicas dos materiais e dos equipamentos; 

Certificado de conformidade (homologação do Equipamento), de acordo com a legislação aplicável; 

Ficha relatório de manutenção. 

Pavimentos (novos)  

Cumprir com a NP En 1177; 

Instalados e requisitos de segurança, conforme o Decreto- Lei 203/2015 de 17 de Setembro, entregando: 

Esquema de montagem do equipamento; 
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Características técnicas; 

Certificado de conformidade (homologação do Equipamento), de acordo com a legislação aplicável. 

Peças para equipamentos (substituição/reparação) 

Os componentes deverão ser originais, sendo colocados por forma a manter a Certificação /homologação dos equipamentos. 

Após a intervenção nos equipamentos, os mesmos deverão manter-se de acordo com os requisitos de segurança, conforme o Decreto- Lei 203/2015 de 17 de Setembro. 

Garantia de qualquer um dos itens contra defeitos de fabrico ou montagem,  deverá ser no mínimo de 2 anos, ampliando para: 

Madeira  em autoclave em contacto com o solo - 10  anos de garantia. 

Quantidade Unidade 
Designação 

 
Descrição/Local do Serviço 

  Fornecimento , montagem  e instalação de peças, equipamentos e pavimentos:  

  Para Refª 2041 da SOINCA 

EJR Praceta Jornal “O Algarve” -Aquisição de peças para 
completar estrutura Refª 2041 que se encontra em estaleiro, 
baloiço com dois assentos, mais duas molas recuperadas do 
EJR de Vale da Amoreira. Pavimento de absorção novo. 

9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093 

1 UN Travessão para baloiço de acoplar- Refª PI1301004 

2 UN Assento em alumínio com correntes em aço inox- Refª PI0501001 

1 UN Escorrega com 1,40 m em polietileno Roto moldado- Refª MP 0801004 

2 UN Painel nº 1 em HPL, (fundo) - Refª PI0301093 

  Para Refª 2003 e 3312 da SOINCA 

1 vg 
Pintar elementos de HPL , reaperto  e instalar Refª 2003 e 3312, provenientes, do Espaço de Jogo e Recreio do 
Vale da Amoreira 

  Pavimento de absorção de impacto 

145 m2 

Piso sintético em SBR, mistura de granulado borracha reciclada com resina de poliuretano, pigmento e 

catalisador, prensada em condições de tempo e temperatura controladas., em placas 1000x1000x 43 mm de 

espessura, cor verde ou vermelho. 

  Para Refª 2041 da SOINCA EJR Escola EB1 Penha - Aquisição de peças para completar 
estrutura 2041 que se encontra em estaleiro, baloiço com dois 
assentos. Piso totalmente Novo. 1 UN Travessão para baloiço de acoplar- Refª PI1301004 
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2 UN Assento em alumínio com correntes em aço inox- Refª PI0501001 

1 UN Escada em HPL 600 mm com 7 degraus Refª PI 1501010 

1 UN Corrimões para escada com 7 degraus em tubo de aço, Refª PI 1502003 

2 UN Painel nº 1 em HPL (fundo) - Refª PI0301093 

  Pavimento de absorção de impacto 

68 m2 

Piso sintético em SBR, mistura de granulado borracha reciclada com resina de poliuretano, pigmento e 

catalisador, prensada em condições de tempo e temperatura controladas., em placas 1000x1000x 43 mm de 

espessura, cor verde ou vermelho,  

1 UN 
Tipo "Estrutura 2032" da SOINCA- Estrutura Multi funções composta por escorrega com altura de saída de 1,40 
m, acesso por escada, uma rede de marinheiro, e um espaldar com 4 degraus, Refª - PA 0110003, ou 
equivalente  

 
ERJ Escola EBI/JI do Montenegro (Antiga) - Aquisição nova 
estrutura 2032, novo Baloiço de 2 assentos, novo piso 
sintético. 

1 UN Tipo "Estrutura 3215" da SOINCA- Baloiço de dois lugares, Refª - PA 0105005 ou equivalente 

  Pavimento de absorção de impacto 

90 m2 

Piso sintético em SBR, mistura de granulado borracha reciclada com resina de poliuretano, pigmento e 

catalisador, prensada em condições de tempo e temperatura controladas., em placas 1000x1000x 43 mm de 

espessura, cor verde ou vermelho. 

1 UN 
Tipo “Estrutura 2032” da SOINCA- Estrutura Multi funções composta por escorrega com altura de saída de 1,40 
m, acesso por escada, uma rede de marinheiro, e um espaldar com 4 degraus, Refª – PA 0110003 ou 
equivalente 

ERJ Rua José de Sousa Ferradeira (Montenegro) - Aquisição 
nova estrutura 2032, recuperação do baloiço existente. 

  Para a Refª 3216-P da SOINCA 

1 Vg Lixar e pintura de postes em madeira e pintura de travessão da Refª 3216-P existente 

2 UN Assento em alumínio com correntes em aço inox- Refª PI0501001 

1 UN 
Tipo "Estrutura 2034" da SOINCA- Estrutura Multi funções composta por escorrega com altura de saída de 1,40 
m, acesso por escada, uma rede de marinheiro vertical, Barra horizontal em aço inox, baloiço de um lugar 
acoplado, Refª - PA 0110005 ou equivalente 

ERJ Rua Corine Freire - Aquisição nova estrutura 2034, 
manter as molas e manter o pavimento. 

  Para a Refª 3040 da SOINCA 

ERJ Praça dos Cooperativistas - Aquisição de peças para 
completar estruturas 3040, 3312, 3216-p que se encontram no 
local, pintando todas as peças dos equipamentos 

9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093 

1 UN Painel nº 141 em HPL (fundo de escada) - Refª PI0301322 

2 UN Painel nº 1 em HPL, (fundo) - Refª PI0301093 

1 UN Painel nº 3 em HPL, balcão da tendinha- Refª PI0301009 
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1 Vg Pintura dos painéis em HPL, lixar e pintar postes 

1 Vg Substituição de tampas e capsulas 

  Para a Refª 3312 da SOINCA 

1 Vg Lixar e pintura de postes em madeira, pintura de pregas, corrigir a fixação ao solo 

2 UN Pneu pintado - Refª PA0112001 

1 UN Painel nº 35em HPL, 8 mm Vermelho - Refª PI0301158 

  Para a Refª 3316 P da SOINCA 

1 vg Lixar e pintura de postes em madeira, pintura de travessão, colocação de assentos e pintura dos painéis em HPL 

1 vg 
Colocação de chapas de identificação actualizadas das Refª- 3312, 3040, 2003, 3216P 
ANO DE FABRICO: 2005 

 
 
 
 
 
ERJ Vale da Amoreira (Praceta Joaquim da Cruz Azevedo) 
Retirar ref. 2003, 3312 recuperando-as, transferindo para a 
praceta jornal do Algarve. Recuperar a estrutura 3040,216-p, 
lixando e pintando postes e aquisição de peças em falta 

1 vg 
Retirar e reinstalar no EJR da Praceta Jornal do Algarve, pintar painéis HPL e substituir capsulas e tampas (para 
refª 2003)  

  Para a Refª 3312 da SOINCA 

1 vg 
Retirar e reinstalar no EJR da Praceta Jornal do Algarve, lixar, pintar postes, pintar pregas e substituir capsulas e 
tampas  

2 UN Pneu pintado - Refª PA0112001 

  Para a Refª 3040 da SOINCA 

1 vg Limpar escorrega, lixar e pintura de postes em madeira e pintura dos painéis em HPL 

9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093 

1 UN Painel nº 141 em HPL, (fundo de escada) - Refª PI0301322 

2 UN Painel nº 1 em HPL, (fundo) - Refª PI0301093 

1 UN Telhado com bandeira Refª MP 0901001 

  Para a Refª 3216 P da SOINCA 

1 vg 
Retirar e reinstalar em novo local de modo a cumprir a norma de segurança, pintando postes, travessão, e 
painéis em HPL e substituindo capsulas e tampas 

2 UN Assento em alumínio com correntes em aço inox- Refª PI0501001 

  Para a Refª 3050 da SOINCA Rua Elviro Rocha Gomes - Recuperar a estrutura 3050, 
lixando e pintando postes e aquisição de peças em falta. 
Manter pavimento. 1 vg 

Pintar postes, travessão, painéis em HPL, limpar escorrega, substituindo capsulas e tampas e chapa de 
identificação 
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4 UN Painel nº 1 em HPL, (fundo) - Refª PI0301093 

1 UN Telhado com bandeira Refª MP 0901001 

9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093 

  Para a Refª 4005 da SOINCA - ano 2005 

Jardim Maria Rodrigues - Recuperar a estrutura 4005, lixando 
e pintando postes e aquisição de peças em falta. Manter 
pavimento. 

1 vg Lixar, pintar postes, substituir capsulas e tampa, chapa de identificação e colocar "L" em inox 

1 UN Rede de marinheiro para Refª 4005- Refª. MP1301004 

1 UN Corrente em aço inox com argola p/ pórtico Refª - PI2001001 

1 UN 
Tipo "Estrutura 2032" da SOINCA- Estrutura Multi funções composta por escorrega com altura de saída de 
1,40m, acesso por escada, uma rede de marinheiro, e um espaldar com 4 degraus, Refª - PA 0110003 opu 
equivalente 

Mata do Liceu - Aquisição nova estrutura 2032 e 3217, 
recuperando 3312, 200, 2003 (molas e balancé). 

1 UN Tipo "Baloiço 3217" da SOINCA- Baloiço com assento em forma de cesto Refª - PA 0105003 ou equivalente 

  Para a Refª 3312 da SOINCA 

1 vg Pintura de pregas, corrigir a fixação ao solo e colocação de chapa de identificação 

2 UN Pneu pintado - Refª PA0112001 

1 UN Poste c/ 2700x85x85mm - Refª- PI0201010 

2 UN Painel nº 35em HPL, 8 mm Vermelho - Refª PI0301158 

  Para a Refª 2003 da SOINCA 

1 vg Reaperto das ligações, colocação de chapa de identificação, substituição de capsulas e tampas 

  Para a Refª 2001 da SOINCA 

1 vg 
Reaperto das ligações, colocação de chapa de identificação, substituição de capsulas e tampas, Pintura do HPL, 
colocação de " L" em inox 

  Para a Refª 2048 da SOINCA - Ano 2008 

Escola EB1 N.º 1 de São Luís - Aquisição de peças e 
montagem 

1 UN Poste em madeira de pinho com 885x85x85mm - Refª - MP0301017 

9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093 

1 UN Tubos em inox (COM 540mm) - Refª- PI2401003 

1 vg Limpar escorrega e painéis de HPL , lixar e pintura de postes em madeira 300 

  Para a Refª 3040 da SOINCA - Ano 2008 Escola EB1 do Montenegro (Nova) - Aquisição de peças e 
montagem 9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093 
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2 UN Painel nº 1 em HPL, (fundo) - Refª PI0301093 

  Para a Refª 9008 da SOINCA - Ano 2008 

Escola EB1 das Pontes Marchil - Aquisição de peças e 
montagem 

9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093 

2 UN Painel nº 1 em HPL, (fundo) - Refª PI0301093 

1 vg Limpar escorrega e painéis de HPL , lixar e pintura de postes em madeira  

  Para a Refª 5000 da SOINCA - Ano 2008 

Escola EB1 do Patacão - Aquisição de peças e montagem 

9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093 

4 UN Painel nº 1 em HPL, (fundo) - Refª PI0301093 

1 UN Painel nº 3 em HPL, 8 mm Azul, Refª PI0301009 

1 vg Limpar escorrega, lixar e pintura de postes em madeira, pintar painéis de HPL 

  Para a Refª 3053 da SOINCA - Ano 2006 

Escola EB1 Sta. Barbara de Nexe - Aquisição de peças e 
montagem 

9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093 

4 UN Painel nº 1 em HPL, (fundo) - Refª PI0301093 

1 UN Painel nº 3 em HPL, 8 mm Azul, Refª PI0301009 

1 UN Poste c/ 3200x85x85mm, Refª -PI0201013  

1 vg Limpar escorrega, lixar e pintura de postes em madeira, pintar painéis de HPL 

  Para a Refª 2040 da SOINCA - Ano 2007 

Escola EB1 da Bordeira - Aquisição de peças e montagem 

9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093 

4 UN Painel nº 1 em HPL, (fundo) - Refª PI0301093 

1 UN Painel nº 3 em HPL, 8 mm Azul, Refª PI0301009 

1 UN Poste c/ 3200x85x85mm, Refª -PI0201013  

  Para a Refª 3041 da SOINCA - Ano 2008 

Escola EB1 de Estoi- Aquisição de peças e montagem 
9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093 

2 UN Painel nº 1 em HPL, (fundo) - Refª PI0301093 

1 UN Painel nº 13 em HPL, 8 mm Azul, Refª PI0301065 
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1 UN Poste c/ 2700x85x85mm, Refª -PI0201013  

1 vg Limpar escorrega, lixar e pintura de postes em madeira, pintar painéis de HPL 

1 UN 
Tipo "Estrutura 2034" da SOINCA- Estrutura multi-funções c/ escada e escorrega c/ altª saída 1,4mt, rede de 
marinheiro vertical, 1 espaldar c/ 4 degraus e 1 c/ 2 degraus, barra horizontal em aço inox, baloiço de 1 lugar 
acoplado, Refª - PA 0110005 ou equivalente 

Escola EB1 do Bom João- Aquisição de novo equipamento c/ 
montagem 

1 UN 
Tipo "Estrutura 2031" da SOINCA- Estrutura multi-funções com escada e corrimões, escorrega com altª saída a 
1,4mt, baloiço acoplado., Refª - PA 0110002 ou equivalente 

Escola EB1 do Alto Rodes- Aquisição de novo equipamento c/ 
montagem 

  Para a Refª 4004 da SOINCA - 

Rua Francisco de Assis - Aquisição de peças e montagem 

1 vg lixar e pintura de postes em madeira, reapertar parafusos e substituição de capsulas  

1 Un Poste  com 2700 x 85 x 85 mm  

  Para a Refª 3216 P da SOINCA - 

1 vg lixar e pintura de postes em madeira, pintar painéis de HPL, e travessão superior metálico  

2 un Assento em alumínio com triângulos - com correntes 

  Para a Refª 2013 da SOINCA - 

1 vg , Pintar painéis de HPL, e pregas  

  Para a Refª 3041 da SOINCA - 

Ilha do Ancão - Aquisição de peças e montagem 

1 vg lixar e pintura de postes em madeira, pintar painéis de HPL, e travessão superior metálico  

2 un Assento em alumínio com triângulos - com correntes  

9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093  

2 UN Painel nº 1 em HPL, (fundo) - Refª PI0301093  

1 UN Painel nº 13 em HPL, 8 mm Azul, Refª PI0301065  

1 UN Poste c/ 2700x85x85mm, Refª -PI0201013  

1 UN 
Tipo "Estrutura 10007" da SOINCA- Torre com duas plataformas, uma triangular e outra quadrada, unidas por um 
túnel; Escada com corrimões em tubo de aço rectangular pintado; Rampa de escalada com corda de acesso ao 
1º andar;  escorrega com altura de saída a 0,90mt;1 área com jogo do galo ou equivalente Rua Gago Coutinho - Aquisição de novo equipamento c/ 

montagem 
85 m2 

Piso sintético em SBR,  mistura de granulado borracha reciclada com resina de poliuretano, pigmento e 

catalisador, prensada emcondições de tempo e temperatura controladas., em placas 1000x1000x 43 mm de 

espessura, cor verde ou vermelho. 

  Para a Refª 8040 da SOINCA - Praceta da Mutualidade Popular 
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1 vg lixar e pintura de postes em madeira, pintar painéis de HPL 

  Para a Refª 3040 da SOINCA 

Praça da Paz - Aquisição de peças e montagem 
9 UN Painel nº 18 A em HPL, 14 mm Azul (degraus) - Refª PI0301093 

1 UN Painel nº 141 em HPL (fundo de escada) - Refª PI0301322 

2 UN Painel nº 1 em HPL, (fundo) - Refª PI0301093 

    

1 vg 

Custo de mão-de-obra para a instalação de equipamentos e trabalhos acima descritos os 24 parques, incluindo 
Transporte, montagem e instalação de equipamento/peças Infantis,e pavimentos. Abertura das fundações com 
cerca de 60cm de profundidade e de 50cm x 50 cm de largura para colocação dos pés metálicos. Fixação dos 
postes até aos pés metálicos. Conclusão da montagem do equipamento e de todos os acessórios e verificação 
de todos os pontos constantes da ficha de aceitação para inspecção do parque. Colocação das chapas de 
identificação  relatório da intervenção. Montagem de peças existentes em estaleiro que sejam necessárias para 
completar os componentes e equipamentos fornecidos. 
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Características Técnicas – Lote 2 

Artigos, quantidades e especificações dos Equipamentos 
 
 
 
 
 

Fornecimento , montagem  e instalação de peças, equipamentos e pavimentos: 

1 un 

Equipamento rotativo e oscilante composto por 1 poste de aço com 160mm de diâmetro, galvanizado a quente, 
com 3,50m de comprimento e na cor vermelha; 1 cesto tipo ninho em forma de favo de mel e 1 rede de trepar em 
forma de lanterna. Cordas e redes Hércules com 16mm de diâmetro e 6 filamentos com cabo de aço. 
Faixa etária: Maiores de 4 anos. Larg.: 4300mm, Comp.: 4300mm, Alt.: 2500mm Alt. máxima de queda: 1500mm; 
Área de segurança: 14,50m2, Nº Máximo de utilizadores:4, tipo “ NUINHO LANTERNA PARA TREPAR- PLAY 
PLANET – refª PH 4530-20 ou equivalente. 

Jardim da Alameda – Aquisição de novos equipamentos, 
recuperação de alguns existentes, novo piso. 

8 un 
Elemento para sentar, brincar e saltar tipo “ Kraiburg, - PLAYPLANET – refª MEIA ESFERA 500” ou equivalente, 
na cor vermelha, em forma de meia bola composto por grânulos de borracha reciclada com ligante de poliuretano 
prepolimerico, pré-fabricado com ø 500mm, peso de 75kg por equipamento ou equivalente 

1 un 

Torre de actividades com a forma de um avião, composta por 5 estrados quadrados, 16 postes de madeira, 2 
camas de redes horizontais, 1 parede de trepar em HPL com buracos quadrados, 3 barras metálicas para acesso 
a rede, 1 túnel com painéis transparentes na "hélice" do avião, 2 rodas em HPL e 1 escorrega com 1,47m de 
altura. Materiais: Postes com as dimensões 93x93mm em madeira da Lapónia laminada colada e impregnada 
com um acabamento de pintura nas cores castanho RAL 8025, castanho-escuro RAL 8019 ou cinzento RAL 
7046, com cabeçotes de protecção em plástico HDPE; Paredes e varandins: em HPL ou em madeira de pinho da 
Lapónia tratada e com acabamento de pintura nas cores cinza escuro RAL 7024, vermelho RAL 3020, verde RAL 
6018, Verde lima RAL 250-3, cinza RAL 7040, azul RAL 640-2, amarelo RAL 1003 ou Fuchsia RAL 4006; 
Estrados em madeira tratada da Lapónia na cor natural da madeira; Redes de poliamida reforçadas no interior 
com cabos de aço, disponíveis nas cores: preto, beije, azul, cinza ou vermelhas; Escorrega com superfície 
deslizante em aço inoxidável com laterais em madeira ou em HPL, ou escorrega em plástico MD-PE; Peças 
metálicas em aço galvanizado a quente e com tratamento especial de pintura "Lappcoat" na cor cinza RAL 9022; 
Parafusos e outros acessórios de fixação em aço inoxidável. Faixa etária: Maiores de 3 anos. Larg.: 5690mm; 
Comp.: 7800mm; Alt.: 2770mm Alt. máxima de queda: 1650mm; Área de impacto: 53,8m2 Nº máximo de 
utilizadores: 16, Tipo “ AVIÃO NEW FINNO – LAPSET” ou equivalente. 
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1 un 

Equipamento de balanço e equilíbrio composto por pé central metálico e plataforma oscilante redonda em HPL, 
estrutura metálica para apoio de mãos com 3 fixações e circulo de HPL ao centro; Faixa etária: Maiores de 3 
anos; Larg.: 1200mm; Comp.: 1200mm; Alt.: 1020mm; Alt. máxima de queda: 1000mm; Área de; 
impacto:21,20m2; Nº Máximo de utilizadores: 6, tipo RUMBA NEW FINNO LAPPSET, DA PLAY PLANET, ou 
equivalente. 

1 un 
Conjunto de cogumelos composto por 3 cabeças de cogumelo multicor, 1 pé de 30cm, 1 pé de 40cm, 1 pé de 
50cm na cor vermelha e 3 âncoras de fixação.; Formados por grânulos de borracha reciclada com um ligante de 
poliuretano prepolimerico, pés na cor vermelha tipo “ SET DE COGUMELOS . KRAIBURG” ou equivalente 

1 un 

Estrutura de suporte de baloiço para dois, composta por 4 postes de madeira com 93x93x2650mm e 1 barra 
horizontal em madeira com 70x145x3200mm.; Assentos e correntes, Fixação ao solo com 4 pés metálicos com 
90x90x650mm embutidos em sapata de betão; Materiais: Postes e trave em madeira da Lapónia laminada colada 
e impregnada, à cor natural, sem pintura. Parafusos e outros acessórios de fixação em aço inoxidável; 
Rolamentos de aço inoxidável moldado passivado contra a corrosão; Faixa etária: Maiores de 4 anos, tipo 
“PÓRTICO DE BALOIÇO DUPLO CLOVER LAPPSET” ou equivalente. 

123 M2 

Sistema de amortecimento de impacto, composto por duas camadas testado e certificado no seu conjunto,de 
acordo com o “Head Injury Criterion” e segundo os requisitos legais para espaço e recreio. 
Camada inferior: Paineis recicláveis Playbase 38 com 2,0 mx0,95 m,38 mm de espessura , em polipropileno 
expandido com densidade de 35 g/l e resist~encia à tracção de 510 Kpa, com 20 anos de garantia de 
amortecimento de impacto. 
Camada Superior:  relva sintética Tisanos com espessura  24 mm e peso de 1,8Kg/ m2 e 10 anos de garantia. 
Especificação do fio: 100% de monofilamentos em polietileno, estabilizador de raiso U.V., 6600 dtex,de cor verde. 
Características do tufo: Calibre5/8”, altura de pilha 50 mm, altura total 52 mm; nº de Tufos, 8505/m2; Nº de 
filamentos 136080/m2. 
Especificação da base: reforço da base em tecido de polipropileno com lã, composto de latex. 
Enchimento: preenchimento com areia de quartzo com 0,5-1,0 mm, na proporção de 22 kg/m2. 
Aplicação sobre uma base sólida. 

269 M2 

Pavimento sintético composto por grânulos de borracha reciclada com um ligante de poliuretano prepolimerico, 
pré-fabricado em placas com 500x500x43mm, com bordas superiores chanfradas, na cor vermelha, ligadas 
entre si através de sistema de compensação de expansão com conectores em PVC. Peso de 7,0 kg por placa. 
Capacidade de amortecimento até 1.45 m de altura de queda; Pavimento proposto de acordo com a altura de 
queda dos equipamentos. 

  Para a Refª QK0461 da LAPSET 

1 Vg 
Recuperação total do equipamento, através de lixagem e posterior pintura de todas as madeiras, tratamento e 
pintura de peças em hpl e/ou metálicas, substituição de componentes do equipamento, acessórios de ligação  
danificados necessários, substituição de cabeçotes e tampas de protecção. 

1 UN 
Varanda de madeira tratada da Lapónia, com traves horizontais e verticais, com 1,1 m de comprimento  
“LAPSET” Refª 701716-604 

2 UN Orelhas de escorrega com varandim  “LAPSET” Refª 702572SP 

1 UN Kit de peças de fixação para varandim “LAPSET” Refª 706748 
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  - Para a Refª 120350 da LAPSET 

1 vg 

Recuperação total do equipamento através de lixagem e posterior pintura de todas as madeiras, tratamento e 
pintura de peças em hpl e/ou metálicas, substituição de componentes em mau estado de conservação do 
equipamento, acessórios de ligação  danificados necessários, substituição de cabeçotes e tampas de protecção, 
, remoção e nova fixação do equipamento em nova localização.  

1 UN Kit de peças de fixação para varandim “LAPSET” Refª 706748 

1 UN 
Varanda de madeira tratada da Lapónia, com traves horizontais e verticais, com 1,1 m de comprimento  
“LAPSET” Refª 701716-604 

1 UN Orelhas de escorrega com varandim  “LAPSET” Refª 702572SP 

2 UN Travessa de madeira para suporte de telhado curvo  “LAPSET” Refª 004930 

12 UN Ripa de madeira da Lapónia para o telhado curvo  “LAPSET” Refª 005908 

2 UN Ripa de madeira da Lapónia para o telhado curvo  “LAPSET” Refª 005905 

   

1 vg 

Transporte, montagem e instalação de equipamento Infantil, transporte do equipamento orçamentado até à obra. 
Execução das bases dos equipamentos em conformidade com as instruções de instalação que acompanham 
cada produto e de acordo com o projecto. Abertura das fundações com cerca de 60cm de profundidade e de 
50cm x 50 cm de largura para colocação dos pés metálicos. Fixação dos postes até aos pés metálicos. 
Montagem do esqueleto do equipamento de acordo com as instruções de instalação do fornecedor. Colocação 
do equipamento infantil nas respectivas fundações, depois de devidamente montado. Nivelamento e aprumação 
do equipamento. Colocação de massa nas fundações para fixação do equipamento e compactação de toda a 
superfície. Conclusão da montagem do equipamento e de todos os acessórios e verificação de todos os pontos 
constantes da ficha de aceitação para inspecção do parque. Colocação das chapas de identificação 
dos equipamentos e do fornecedor. (Para todos os items do Lote 2) 
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Características Técnicas – Lote 3 

Artigos, quantidades e especificações dos Equipamentos 

 
 
 

Fornecimento , montagem  e instalação de peças, equipamentos e pavimentos: 

  

Para  as:   
Refª C206 “ COMBO 4 “   da BENITO / GALOPIN;  
Refª C208 “ COMBO 6“  da BENITO / GALOPIN ;  
Refª DF001 “ FUSION 1“  da BENITO / GALOPIN ;  
Refª F308 FT_ “ CASA DOS PÁSSAROS “  da BENITO / GALOPIN; 
Refª F309 FT_ “ CASA MULTICOLOR “  da BENITO / GALOPIN; 
Refª F404A_ “ PASSADIÇO SECRETO “  da BENITO / GALOPIN;  
Refª JPLA001 “FUSION “  da BENITO / GALOPIN – 
Refª U100A “ AS NUVENS “  da BENITO / GALOPIN –  
Refª B40B “ A NAVE ESPACIAL “  da BENITO / GALOPIN 
Refª B70A “ FUSION “  da BENITO / GALOPIN –  
Refª F401 “ BANCO DE TEATRO “  da BENITO / GALOPIN - 

Parque lazer das Figuras- Aquisição de peças e reparação de 
equipamentos  

1 vg 
Recuperação total do equipamento, através de lixagem e posterior pintura de todas as madeiras, tratamento e 
pintura de peças em hpl e/ou metálicas, substituição de componentes em mau estado de conservação do 
equipamento, acessórios de ligação  danificados necessários, substituição de cabeçotes e tampas de protecção. 

  Para a Refª DF001 “ FUSION 1“  da BENITO / GALOPIN - 

Rua Soldado Ferrer 

1 vg Remoção do equipamento, e sua reinstalação em espaço a a 50 metros. 

1 un 
Tipo "COMBO 9" da gama “FUSION” da GALOPIN- Estrutura multi-funções c/ escorrega c/ altª saída 1,16mt, 
baloiço de 1 lugar acoplado, Refª C211 AL ou equivalente  

1 un 
Tipo "“ BALOIÇO DE CESTO“ da gama “FUSION” da GALOPIN- Baloiço com assento em forma de cesto, Refª 
L12 PAL ou equivalente  

1 un 
Tipo "“ Girafa“ da gama “Acessórios” da GALOPIN- Estrutura fixa de escalar, em forma de girafa, Refª CM09,  
ou equivalente 

1 un Tipo "“ CARROSSEL DE 4 EIXOS“ da gama “Acessórios” da GALOPIN-, Refª L41,  ou equivalente 

1 un Tipo "“ BOTA LOUCA“ da gama “Acessórios” da GALOPIN-, Refª B102A,  ou equivalente 

   

230 M2 Fornecimento e instalação de areão lavado, isento de quaisquer 
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 resíduos, partículas de matéria orgânica, lodo ou argila, livre de 
vértices e arestas (boleado ) devendo a sua granulometria ser de 5 
a 8 mm a aplicar numa camada regular de 0,30 m. 

 

1 vg 

Transporte, montagem e instalação de equipamento Infantil, transporte do equipamento orçamentado até à obra. 
Execução das bases dos equipamentos em conformidade com as instruções de instalação que 
acompanham cada produto e de acordo com o projecto. Abertura das fundações com cerca de 60cm de 
profundidade e de 50cm x 50 cm de largura para colocação dos pés metálicos. Fixação dos postes até aos pés 
metálicos. Montagem do esqueleto do equipamento de acordo com as instruções de instalação do fornecedor. 
Colocação do equipamento infantil nas respectivas fundações, depois de devidamente montado. Nivelamento e 
aprumação do equipamento. Colocação de massa nas fundações para fixação do equipamento e compactação 
de toda a superfície. Conclusão da montagem do equipamento e de todos os acessórios e verificação de todos 
os pontos constantes da ficha de aceitação para inspecção do parque. Colocação das chapas de identificação 
dos equipamentos e do fornecedor. 

  Para a Refª 1330 da CARMO – série ECOPARK 

Estoi – Urb. Vale Seixo  1 vg 

Recuperação total do equipamento, através de lixagem e posterior pintura de todas as madeiras, tratamento e 
pintura de peças em hpl e/ou metálicas, substituição de componentes em mau estado de conservação do 
equipamento, acessórios de ligação  danificados necessários, substituição de cabeçotes e tampas de protecção, 
incluindo substituição do conjunto de degraus de acesso á plataforma, a plantaforma, o escorrega, postes laterais 
de madeira de suporte do baloiço. 

1 un 
Equipamento de balanço, tipo Balancé  da” CARMO” Ref. 1310A - Balancé - 320 cm comprimento x 22 cm 
largura ou equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


