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1. Da consulta pública

Objetivos da Consulta Pública
•

Partilhar com cidadãos, empresas, associações do sector e entidades do
Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) as linhas gerais do Concurso
Público para o acordo quadro de serviços de manutenção em edifícios, a
celebrar pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
(eSPap);

•

Informar e envolver os interessados no processo de preparação do acordo
quadro;

•

Incentivar a participação construtiva e criativa na preparação do procedimento
através da realização de comentários e de sugestões relativos à proposta para a
constituição e formato do acordo quadro; e

•

Apelar à experiência e ao conhecimento direto que os interessados detêm do
mercado, das práticas aquisitivas e administrativas e das normas e
regulamentos, tratando-se de aspetos essenciais para a identificação de
constrangimentos, a definição de prioridades e a procura das melhores soluções
para as necessidades da Administração Pública no que diz respeito à
contratação de serviços de manutenção em edifícios.
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1. Da consulta pública

Disponibilização
•

A presente consulta pública foi publicitada no dia 10 de outubro de 2013 no portal da eSPap
(http://www.espap.pt) e nos jornais diários Diário Económico e Jornal de Negócios, nas suas edições
do mesmo dia.

Interessados
•

A ESPAP considera interessados na presente consulta pública os cidadãos, as empresas e as
associações do setor, bem como as entidades que integram o SNCP.

Participação
•

A participação está aberta a todos os interessados que apresentem, por escrito, até às 17h00 do dia
31 de outubro de 2013, através do envio para o endereço de correio eletrónico contacto@espap.pt, a
sua opinião e os seus contributos ou sugestões relativos ao projeto de acordo quadro de serviços de
manutenção em edifícios a celebrar pela eSPap, na sequência de um Concurso Público Limitado por
Prévia Qualificação a lançar para o efeito.

•

Os interessados que apresentem contributos devem indicar claramente no assunto do correio
eletrónico a referência CP_ESPAP_10/2013_AQ_SME e, no corpo do mesmo, os seus dados de
identificação bem como, quando aplicável, as entidades que representam.

Âmbito da Consulta Pública
•

Os temas sujeitos a consulta pública são os que constam do presente documento.
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2. Dos acordos quadro e da prossecução dos objetivos do SNCP
A eSPap pretende celebrar um acordo quadro de serviços de manutenção em
edifícios que, à imagem dos restantes que já concluiu até esta data, contribua
para a prossecução dos seguintes objetivos gerais do SNCP:

Racionalização da
Despesa

1

Geração de
Poupanças

2

Promoção da
Transparência e
Competitividade

3

Princípios
Orientadores
dos Acordos
Quadro

4
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Eficiência
Operacional

Geração de
Informação de
Gestão
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2. Dos acordos quadro e da prossecução dos objetivos do SNCP
Princípios Orientadores

1. Racionalização da
Despesa

2. Geração de Poupanças

Medidas
• Celebração de Acordos Quadro (AQ) para as maiores
rubricas de despesa da Administração Pública (AP);
• Normalização e standardização dos bens e serviços
transversais a adquirir.
• Qualificação e seleção dos fornecedores com
melhores preços;

Benefícios

• Redução e racionalização da despesa pública e dos
consumos.

• Contributo para o reequilíbrio das contas públicas.

• Definição de preços máximos a praticar.

• Simplificação dos processos aquisitivos;

3. Eficiência Operacional

• Introdução de meios tecnológicos de suporte ao
processo aquisitivo.
• Não fixação de marcas e modelos na formação do
acordo quadro

4. Promoção da
Competitividade/
Qualidade/ Eficiência

5. Geração de Informação
de Gestão

• Qualificação de fornecedores em função de critérios
económicos, financeiros, técnicos, ambientais, de
qualidade e de níveis de serviço gradualmente mais
exigentes.

• Obrigatoriedade de envio de informação de gestão
por parte dos fornecedores à ESPAP, UMC e
entidades adquirentes.
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• Desburocratizar, desmaterializar e acelerar os
processos aquisitivos;
• Modernizar a AP.
• Garantir à entidade adjudicante a aquisição dos bens
mais adequados às suas necessidades concretas.
• Potenciar a apresentação de equipamentos sempre
atualizados
• Promover o desenvolvimento e a competitividade
empresarial através do estímulo do desempenho, da
eficiência e da inovação;
• Permitir à AP beneficiar das melhores condições de
mercado;
• Cumprir a Estratégia Nacional para as Compras
Públicas Ecológicas.

• Avaliação da aplicação e do desempenho dos
acordos quadro com entidades compradoras e
fornecedores;
• Melhoria contínua dos processos aquisitivos e dos
procedimentos concursais.
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3. Da caracterização do acordo quadro

Objeto
•

Serviços de manutenção em edifícios na vertente dos meios elevatórios, dos sistemas de climatização (AVAC),
dos equipamentos de combate a incêndios, da pequena manutenção e das atividades de desinfestação.

Tipo de procedimento
•

Concurso limitado por prévia qualificação.

Duração e utilização do acordo quadro
•

O acordo quadro terá a duração de 2 anos, a contar da data da sua entrada em vigor, e considerar-se-á
automaticamente renovado por períodos idênticos se nenhuma das partes o denunciar, mediante notificação à
outra parte por carta registada com aviso de receção, com a antecedência mínima de 60 dias em relação ao
seu termo.

•

O prazo máximo de vigência do acordo quadro, incluindo renovações, será de 4 anos.

•

É de utilização obrigatória para as entidades vinculadas ao SNCP.

Remuneração da eSPap
•

Os cocontratantes remunerarão a eSPap, com uma periodicidade semestral, pelos serviços de gestão,
supervisão e comunicação relacionados com o acordo quadro, prestados no âmbito das suas atribuições, por
um valor líquido correspondente a 1% (um por cento) sobre o total da faturação emitida, sem IVA, às entidades
adquirentes, naquele período.
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.1. Tipologia de serviços abrangidos

O acordo quadro abrangerá as seguintes tipologias de serviços:
Meios elevatórios ― elevadores ou ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes/passadeiras rolantes;
Excluem-se do objeto deste acordo quadro os equipamentos identificados no n.º 2 do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 295/98, os monta-cargas de carga nominal inferior a 100kg, os elevadores e plataformas
mecânicas para pessoas de mobilidade condicionada, os elevadores de veículos automóveis e os elevadores
com cabina sem porta;
Não estão abrangidos por este acordo quadro os equipamentos de elevação cuja obrigação de
manutenção seja assegurada por outra entidade não vinculada (como por exemplo a entidade instaladora
durante o primeiro ano de funcionamento) ou por condomínio onde participem outras entidades não vinculadas.

Sistemas de climatização (AVAC) ― equipamentos internos e externos, incluindo os filtros de ar, tabuleiro de
condensados, bateria, sistemas de gestão técnica centralizada e integrada, equipamentos associados à instalação - VRV,
VC, SPLITS/MULTISPLITS, Close Control, VE, VI, Condutas, Registos, UTA’s, UTAN’s, Chiller; Rooftops, Hotte’s, etc.);
Inclui-se a manutenção da instalação elétrica associada, quadros elétricos gerais e parciais e motores
elétricos, assim como a manutenção das redes hidráulicas, condensados e sistemas de aviso/alarme em
interface com a rede de deteção de incêndio;
Incluem-se os serviços de Técnico de instalação e manutenção de edifícios e sistemas (TIM), assim como a
realização de uma avaliação do desempenho energético dos edifícios (ADEE);
Não estão abrangidos por este AQ os equipamentos de ventilação e climatização cuja obrigação de manutenção
seja assegurada por outra entidade não vinculada (como por exemplo a entidade instaladora durante o primeiro
ano de funcionamento) ou por condomínio onde participem outras entidades não vinculadas;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.1. Tipologia de serviços abrangido (cont.)
Pretende-se melhorar a eficiência energética global dos edifícios através de práticas de
manutenção dos sistemas de climatização, que permitam melhorar o seu desempenho
energético efectivo e garantir os meios para assegurar uma boa qualidade do ar interior durante o
funcionamento dos mesmos.

Equipamentos de combate a incêndios de 1ª intervenção - extintores e carretéis
Inclui-se a manutenção preventiva, de rotina, e a manutenção corretiva e complementar, sempre
necessária após cada utilização parcial ou total dos equipamentos;
Inclui-se a formação anual das equipas operacionais nos locais onde o serviço de manutenção
é prestado;
Não estão abrangidos por este AQ os demais equipamentos de combate a incêndios,
nomeadamente as redes de springlers (sistemas fixos de extinção automática por água), os sistemas
automáticos e dispositivos autónomos de deteção de incêndio e gases, os sistemas e dispositivos de
controlo de fumo, os sistemas de desenfumagem natural e forçada, os registos corta-fogo e condutas,
os hidrantes de incêndio exteriores, etc.;
Também não estão abrangidos por este AQ os equipamentos cuja obrigação de manutenção seja
assegurada por outra entidade não vinculada (como por exemplo a entidade instaladora durante o
primeiro ano de funcionamento) ou por condomínio onde participem outras entidades não vinculadas.
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.1. Tipologia de serviços abrangido (cont.)

Pequena manutenção ― manutenção preventiva e corretiva, incluindo as instalações elétricas, as instalações de
segurança e emergência e as redes de gás, água e esgotos domésticos, bem como os serviços de pequena
manutenção corrente (arranjos de fechaduras, portas, batentes, torneiras, equipamentos de WC, janelas, persianas,
etc .
Inclui-se os serviços de pequena manutenção extraordinária, que permitem resolver os incidentes
mais gravosos, pontuais e extraordinários, no menor tempo possível;
Não estão abrangidos por este AQ os serviços de manutenção cuja obrigação de execução seja
assegurada por outra entidade não vinculada (como por exemplo a entidade detentora do edifício
ou fração) ou por condomínio onde participem outras entidades não vinculadas;
Pretende-se otimizar a resposta aos diversos tipos de solicitações e necessidades de manutenção
preventiva e corretiva nos edifícios do estado, através de práticas de manutenção preventiva que
diminuem o número de ocorrências e a gravidade das avarias relacionadas com o desgaste das
instalações;
Pretende-se ainda possibilitar a realização de alguns serviços de manutenção corretiva corrente e
extraordinária de modo a resolver os incidentes rapidamente.

Atividades de desinfestação ― desbaratização, desratização, desinsetização, tratamento de madeiras.
Inclui-se os serviços destinados ao combate e eliminação da praga, independentemente da
irradicação utilizada;

técnica

de

Estão abrangidos os serviços necessários à realização de manutenção preventiva, com acompanhamento
técnico especializado para evitar futuras evasões.
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.2. Configuração dos lotes

Procedeu-se à configuração dos lotes atendendo às especificidades de cada setor, ao tipo de serviços
prestados, assim como ao carácter regional de algumas empresas que prestam estes serviços, com forte
segmentação geográfica.

Meios Elevatórios
 Divisão por tipologia de instalação e/ou equipamento
•
•

Elevadores e monta-cargas (EMC);
Escadas mecânicas e tapetes rolantes (EMTR).

 Divisão por tipologia de serviço:
•
•

Manutenção simples (MS);
Manutenção completa (MC).

 Divisão por regiões:
•
•
•
•
•
•
•

Norte (N);
Centro (C);
Lisboa e Vale do Tejo (LVT);
Alentejo e Algarve (AL2);
Região Autónoma dos Açores (A);
Região Autónoma da Madeira (M);
Em todo o Território Nacional (P).
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.2. Configuração dos lotes (cont.)

Sistemas de Climatização – AVAC
 Divisão por tipologia de instalação e/ou sistema de climatização:
• Pequeno edifício público de serviços ou fração autónoma de A < 500m2 e sistema AVAC com
potência nominal < 25 kW (PE);
• Grande edifício público de serviços ou fração autónoma de A > 500m2 ou sistema AVAC com
potência instalada > 25 kW e < 100 kW (GES1);
• Grande edifício público de serviços ou fração autónoma de A > 500m2 ou sistema AVAC com
potência térmica nominal > 100 kW (GES2).

 Divisão por regiões:
•
•
•
•
•
•
•

Norte (N);
Centro (C);
Lisboa e Vale do Tejo (LVT);
Alentejo e Algarve (AL2);
Região Autónoma dos Açores (A);
Região Autónoma da Madeira (M);
Em todo o Território Nacional (P).
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.2. Configuração dos lotes (cont.)

Equipamentos de combate a incêndios
 Divisão por dimensão do edifício ou fração autónoma:
• Edifício público de serviços ou fração autónoma de A < 500m2 (tipo E1);
• Edifício público de serviços ou fração autónoma de A > 500m2 (tipo E2).

 Divisão por regiões:
•
•
•
•
•
•
•

Norte (N);
Centro (C);
Lisboa e Vale do Tejo (LVT);
Alentejo e Algarve (AL2);
Região Autónoma dos Açores (A);
Região Autónoma da Madeira (M);
Em todo o Território Nacional (P).
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.2. Configuração dos lotes (cont.)

Pequena manutenção
 Divisão por dimensão do edifício e/ou fração:
• Pequeno edifício público ou fração autónoma de A < 1.000m2;
• Grande edifício público ou fração autónoma de A > 1.000m2.
NOTA: A área corresponde à área bruta privativa.

 Divisão por antiguidade e/ou estado de conservação:
• Edifício em bom a intermédio estado geral de conservação, que não afeta a sua
utilização pelo serviço público;
• Edifício em mau estado geral de conservação, podendo eventualmente pôr em causa
o funcionamento do serviço público.

 Divisão por regiões:
•
•
•
•
•
•
•

Norte (N);
Centro (C);
Lisboa e Vale do Tejo (LVT);
Alentejo e Algarve (AL2);
Região Autónoma dos Açores (A);
Região Autónoma da Madeira (M);
Em todo o Território Nacional (P).
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.2. Configuração dos lotes (cont.)

Atividades de desinfestação
 Divisão por dimensão do edifício:
• Pequeno edifício público de A < 1.000m2;
• Grande edifício público de A > 1.000m2.
NOTA: A área corresponde à área bruta privativa.

 Divisão por idade do idade do edifício:
• Edifício público de serviços recente com idade < 30 anos
• Edifício público de serviços antigo com idade ≥ 30 anos

 Divisão por regiões:
•
•
•
•
•
•
•

Norte (N);
Centro (C);
Lisboa e Vale do Tejo (LVT);
Alentejo e Algarve (AL2);
Região Autónoma dos Açores (A);
Região Autónoma da Madeira (M);
Em todo o Território Nacional (P).
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos lotes
Tipologia

Meios
Elevatórios

Instalação /
Equipamento

Elevadores e
monta-cargas
(EMC)

Lote

Designação

Lote 1

Prestação de serviços de manutenção simples de EMC na região Norte

Lote 2

Prestação de serviços de manutenção simples de EMC na região Centro

Lote 3

Prestação de serviços de manutenção simples de EMC na região Lisboa e Vale do Tejo

Lote 4

Prestação de serviços de manutenção simples de EMC na região Alentejo + Algarve

Lote 5

Prestação de serviços de manutenção simples de EMC na região autónoma Açores

Lote 6

Prestação de serviços de manutenção simples de EMC na região autónoma Madeira

Lote 7

Prestação de serviços de manutenção simples de EMC em todo o território nacional

Lote 8

Prestação de serviços de manutenção completa de EMC na região Norte

Lote 9

Prestação de serviços de manutenção completa de EMC na região Centro

Lote 10

Prestação de serviços de manutenção completa de EMC na região Lisboa e Vale do Tejo

Lote 11

Prestação de serviços de manutenção completa de EMC na região Alentejo + Algarve

Lote 12

Prestação de serviços de manutenção completa de EMC na região autónoma Açores

Lote 13

Prestação de serviços de manutenção completa de EMC na região autónoma Madeira

Lote 14

Prestação de serviços de manutenção completa de EMC em todo o território nacional

© 2012 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 16

3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos lotes (cont.)
Tipologia

Meios
Elevatórios

Instalação /
Equipamento

Escadas
mecânicas e
tapetes
rolantes
(EMTR)

Lote

Designação

Lote 15

Prestação de serviços de manutenção simples de EMTR na região Norte

Lote 16

Prestação de serviços de manutenção simples de EMTR na região Centro

Lote 17

Prestação de serviços de manutenção simples de EMTR na região Lisboa e Vale do Tejo

Lote 18

Prestação de serviços de manutenção simples de EMTR na região Alentejo + Algarve

Lote 19

Prestação de serviços de manutenção simples de EMTR na região autónoma Açores

Lote 20

Prestação de serviços de manutenção simples de EMTR na região autónoma Madeira

Lote 21

Prestação de serviços de manutenção simples de EMTR em todo o território nacional

Lote 22

Prestação de serviços de manutenção completa de EMTR na região Norte

Lote 23

Prestação de serviços de manutenção completa de EMTR na região Centro

Lote 24

Prestação de serviços de manutenção completa de EMTR na região Lisboa e Vale do Tejo

Lote 25

Prestação de serviços de manutenção completa de EMTR na região Alentejo + Algarve

Lote 26

Prestação de serviços de manutenção completa de EMTR na região autónoma Açores

Lote 27

Prestação de serviços de manutenção completa de EMTR na região autónoma Madeira

Lote 28

Prestação de serviços de manutenção simples de EMTR em todo o território nacional
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos lotes (cont.)
Tipologia

Dimensão
do Edifício

Pequenos
Edifícios
A<1000m2 e
Pot.<25Kw
(PE)

Sistemas de
Climatização AVAC

Grandes
Edifícios de
Serviços
A>1000m2 e
Pot.>25kW e
<100kW
(GES1)

Lote

Designação

Lote 29

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em PE na região Norte

Lote 30

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em PE na região Centro

Lote 31

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em PE na região Lisboa e
Vale do Tejo

Lote 32

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em PE na região Alentejo +
Algarve

Lote 33

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em PE na região autónoma
Açores

Lote 34

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em PE na região autónoma
Madeira

Lote 35

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em PE em todo o território
nacional

Lote 36

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES1 na região Norte

Lote 37

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES1 na região Centro

Lote 38

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES1 na região Lisboa e
Vale do Tejo

Lote 39

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES1 na região Alentejo
+ Algarve

Lote 40

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES1 na região
autónoma Açores

Lote 41
Lote 42

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES1 na região
autónoma Madeira
Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES1 em todo o território
nacional
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos lotes (cont.)
Tipologia

Sistemas de
Climatização AVAC

Dimensão
do Edifício

Grandes
Edifícios de
Serviços
Pot.>100kW
(GES2)

Lote

Designação

Lote 43

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES2 na região Norte

Lote 44

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES2 na região Centro

Lote 45

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES2 na região Lisboa e
Vale do Tejo

Lote 46

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES2 na região Alentejo
+ Algarve

Lote 47

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES2 na região
autónoma Açores

Lote 48

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES2 na região
autónoma Madeira

Lote 49

Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização em GES2 em todo o território
nacional
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos lotes (cont.)
Tipologia

Dimensão do
Edifício

Lote
Lote 50
Lote 51

Edifícios
A<500m2
(E1)

Equipamentos
de combate a
incêndios de 1ª
intervenção –
extintores e
carretéis

Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E1 na região
Norte
Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E1 na região
Centro

Lote 52

Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E1 na região
Lisboa e Vale do Tejo

Lote 53

Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E1 na região
Alentejo + Algarve

Lote 54

Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E1 na região
autónoma Açores

Lote 55

Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E1 na região
autónoma Madeira

Lote 56
Lote 57
Lote 58

Edifícios
A>500m2
(E2)

Designação

Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E1 em todo o
território nacional
Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E2 na região
Norte
Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E2 na região
Centro

Lote 59

Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E2 na região
Lisboa e Vale do Tejo

Lote 60

Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E2 na região
Alentejo + Algarve

Lote 61

Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E2 na região
autónoma Açores

Lote 62
Lote 63

Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E2 na região
autónoma Madeira
Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios em E2 em todo o
território nacional

© 2012 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 20

3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos lotes (cont.)
Tipologia

Dimensão / Estado
Conservação Edifício

Pequenos Edifícios
A<1000m2 / Bom a
intermédio estado de
conservação
(PEB)

Pequena
Manutenção

Pequenos Edifícios
A<1000m2 /
Mau estado de
conservação ,
podendo afetar o
funcionamento
(PEM)

Lote

Designação

Lote 64

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEB na região Norte

Lote 65

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEB na região Centro

Lote 66

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEB na região Lisboa e Vale do Tejo

Lote 67

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEB na região Alentejo + Algarve

Lote 68

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEB na região autónoma Açores

Lote 69

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEB na região autónoma Madeira

Lote 70

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEB em todo o território nacional

Lote 71

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEM na região Norte

Lote 72

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEM na região Centro

Lote 73

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEM na região Lisboa e Vale do Tejo

Lote 74

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEM na região Alentejo + Algarve

Lote 75

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEM na região autónoma Açores

Lote 76

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEM na região autónoma Madeira

Lote 77

Prestação de serviços de pequena manutenção em PEM em todo o território nacional
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos lotes (cont.)
Tipologia

Dimensão / Estado
Conservação Edifício

Grandes Edifícios
A>1000m2 / Bom a
intermédio estado de
conservação
(GEB)

Pequena
Manutenção

Grandes Edifícios
A>1000m2 /
Mau estado de
conservação ,
podendo afetar o
funcionamento
(GEM)

Lote

Designação

Lote 78

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEB na região Norte

Lote 79

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEB na região Centro

Lote 80

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEB na região Lisboa e Vale do Tejo

Lote 81

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEB na região Alentejo + Algarve

Lote 82

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEB na região autónoma Açores

Lote 83

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEB na região autónoma Madeira

Lote 84

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEB em todo o território nacional

Lote 85

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEM na região Norte

Lote 86

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEM na região Centro

Lote 87

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEM na região Lisboa e Vale do Tejo

Lote 88

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEM na região Alentejo + Algarve

Lote 89

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEM na região autónoma Açores

Lote 90

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEM na região autónoma Madeira

Lote 91

Prestação de serviços de pequena manutenção em GEM em todo o território nacional
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos lotes (cont.)
Tipologia

Dimensão / Idade
do Edifício

Pequenos Edifícios
A<1000m2 / Idade
do Edifício<30 anos
(PER)

Lote

Designação

Lote 92

Prestação de serviços de desinfestação em PER na região Norte

Lote 93

Prestação de serviços de desinfestação em PER na região Centro

Lote 94

Prestação de serviços de desinfestação em PER na região Lisboa e Vale do Tejo

Lote 95

Prestação de serviços de desinfestação em PER na região Alentejo + Algarve

Lote 96

Prestação de serviços de desinfestação em PER na região autónoma Açores

Lote 97

Prestação de serviços de desinfestação em PER na região autónoma Madeira

Lote 98

Prestação de serviços de desinfestação em PER em todo o território nacional

Lote 99

Prestação de serviços de desinfestação em PEA na região Norte

Lote 100

Prestação de serviços de desinfestação em PEA na região Centro

Lote 101

Prestação de serviços de desinfestação em PEA na região Lisboa e Vale do Tejo

Lote 102

Prestação de serviços de desinfestação em PEA na região Alentejo + Algarve

Lote 103

Prestação de serviços de desinfestação em PEA na região autónoma Açores

Lote 104

Prestação de serviços de desinfestação em PEA na região autónoma Madeira

Lote 105

Prestação de serviços de desinfestação em PEA em todo o território nacional

Desinfestação

Pequenos Edifícios
A<1000m2 /
Idade do Edifício≥30
anos (PEA)
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos lotes (cont.)
Tipologia

Dimensão / Idade
do Edifício

Grandes Edifícios
A>1000m2 / Idade
do Edifício<30 anos
(GER)

Lote

Designação

Lote 106

Prestação de serviços de desinfestação em GER na região Norte

Lote 107

Prestação de serviços de desinfestação em GER na região Centro

Lote 108

Prestação de serviços de desinfestação em GER na região Lisboa e Vale do Tejo

Lote 109

Prestação de serviços de desinfestação em GER na região Alentejo + Algarve

Lote 110

Prestação de serviços de desinfestação em GER na região autónoma Açores

Lote 111

Prestação de serviços de desinfestação em GER na região autónoma Madeira

Lote 112

Prestação de serviços de desinfestação em GER em todo o território nacional

Lote 113

Prestação de serviços de desinfestação em GEA na região Norte

Lote 114

Prestação de serviços de desinfestação em GEA na região Centro

Lote 115

Prestação de serviços de desinfestação em GEA na região Lisboa e Vale do Tejo

Lote 116

Prestação de serviços de desinfestação em GEA na região Alentejo + Algarve

Lote 117

Prestação de serviços de desinfestação em GEA na região autónoma Açores

Lote 118

Prestação de serviços de desinfestação em GEA na região autónoma Madeira

Lote 119

Prestação de serviços de desinfestação em GEA em todo o território nacional

Desinfestação

Grandes Edifícios
A>1000m2 /
Idade do Edifício≥30
anos (PEA)
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar

Lotes 1 a 7 - Prestação de serviços de manutenção simples de elevadores e monta-cargas
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Elaboração do plano de manutenção preventiva específico para o tipo de equipamento;
Verificação mensal ou com a periocidade legalmente exigida das condições de funcionamento, inspeção,
reparação ou substituição de peças se necessário, limpeza e lubrificação dos órgãos mecânicos;
Realização de ensaios de segurança dos equipamentos;
Fornecimento de todos os produtos de lubrificação e de limpeza utilizados na manutenção corrente;

Serviço de atendimento técnico para reparação das avarias a pedido da entidade adjudicante ou de sua
representante, durante os dias úteis entre as 9h e as 18h, em caso de paragem ou funcionamento anormal
das instalações, não podendo o tempo de resposta a qualquer pedido de intervenção ser superior a 24
horas;
Serviço permanente de intervenção rápida (piquete de emergência), no caso dos elevadores, para
desencarceramento de pessoas, imobilização geral dos elevadores ou outras situações consideradas de
emergência, que deverá responder no período máximo de duas horas após o pedido de intervenção;
Requisição às Câmaras Municipais da inspeção periódica dos elevadores e/ou monta-cargas, dentro do
prazo legal, de acordo com o Anexo V ao DL 320/2002;
O preço contratual já inclui o pagamento da taxa de inspeção ou reinspeção legalmente exigida;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar

Lotes 1 a 7 - Prestação de serviços de manutenção simples de elevadores e monta-cargas (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Limpeza anual do poço, da caixa, da cobertura da cabina, da casa de máquinas (caso exista) e dos locais
das rodas do desvio e dos restantes elementos do ascensor que necessitem;

A inspecção semestral dos cabos e verificação semestral do estado de funcionamento dos pára-quedas;
Acompanhamento presencial por um técnico da entidade cocontratante responsável pela manutenção
(EMA), de todos os actos realizados no âmbito de inspeções às instalações, inquéritos ou peritagens
legalmente exigíveis.
Desenvolvimento de acções formativas à equipa que assegura o funcionamento diário do equipamento por
forma a transmitir os procedimentos básicos de atuação e segurança em caso de avaria;

A título acessório, o Prestador de Serviços fica ainda obrigado, a fornecer todos os meios humanos,
materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação dos serviços, bem como ao
estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução dos referidos
serviços, nos termos do artigo 452.º do CCP.
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 8 a 14 - Prestação de serviços de manutenção completa de elevadores e monta-cargas
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Inclui todas as obrigações indicadas para a manutenção simples das instalações;
Fornecimento de todas as peças e acessórios que tiverem que ser reparadas e/ou substituídas, e a
realização de todas as obras de manutenção e conservação indispensáveis ao normal e seguro
funcionamento da instalação, diretamente relacionadas com a reparação e substituição de componentes
que inicialmente faziam parte dos equipamentos. No caso dos ascensores, as obras necessárias estão
indicadas no ponto A) do anexo III ao DL 320/2002 de 28 de dezembro.

© 2012 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 27

3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 15 a 21 - Prestação de serviços de manutenção simples de escadas mecânicas e tapetes
rolantes
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Elaboração do plano de manutenção preventiva específico para o tipo de equipamento;
Verificação mensal das condições de funcionamento, inspeção, reparação ou substituição de peças se
necessário, limpeza e lubrificação dos órgãos mecânicos, incluindo verificação visual dos degraus, paletes,
pentes e corrimãos, e, verificação funcional e afinação do travão e banda de freio, da unidade de tração,
correntes e cintas, entre outros;
Realização de ensaios de segurança dos equipamentos;
Fornecimento de todos os produtos de lubrificação e de limpeza utilizados na manutenção corrente;

Serviço de atendimento técnico para reparação das avarias a pedido da entidade adjudicante ou de sua
representante, durante os dias úteis entre as 9h e as 18h, em caso de paragem ou funcionamento anormal
das instalações, não podendo o tempo de resposta a qualquer pedido de intervenção ser superior a 24
horas;
Requisição às Câmaras Municipais da inspeção periódica das escadas mecânicas e dos tapetes rolantes,
dentro do prazo legal, de acordo com o Anexo v do DL 320/2002;
O preço contratual já inclui o pagamento da taxa de inspeção ou reinspeção legalmente exigida;
Acompanhamento presencial por um técnico da entidade cocontratante responsável pela manutenção
(EMA), de todos os actos realizados no âmbito de inspeções às instalações, inquéritos ou peritagens
legalmente exigíveis.
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 15 a 21 - Prestação de serviços de manutenção simples de escadas mecânicas e tapetes
rolantes (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Desenvolvimento de acções formativas à equipa que assegura o funcionamento diário do equipamento por
forma a transmitir os procedimentos básicos de atuação e segurança em caso de avaria;
A título acessório, o Prestador de Serviços fica ainda obrigado, a fornecer todos os meios humanos,
materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação dos serviços, bem como ao
estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução dos referidos
serviços, nos termos do artigo 452.º do CCP.
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 22 a 28 - Prestação de serviços de manutenção completa de escadas mecânicas e tapetes
rolantes
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Inclui todas as obrigações indicadas para a manutenção simples das instalações;
Fornecimento de todas as peças e acessórios que tiverem que ser reparadas e/ou substituídas, e a
realização de todas as obras de manutenção e conservação indispensáveis ao normal e seguro
funcionamento da instalação, diretamente relacionadas com a reparação e substituição de componentes
que inicialmente faziam parte dos equipamentos.
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 29 a 49 - Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Elaboração do plano de manutenção preventiva (PMP) pelo técnico de instalação e manutenção de
sistemas de climatização (TIM) designado pelo cocontratante. O PMP deverá ser específico para cada tipo
de instalação e/ou equipamento, respeitando as boas práticas na manutenção, as instruções do fabricante
e a regulamentação em vigor;
Durante a elaboração e preparação do PMP o cocontratante deverá efetuar o levantamento exaustivo de
todos os equipamentos que pertencem ao sistema de climatização a manter, de modo a preencher uma
listagem com as características de todos os equipamentos, indicando o seu estado de conservação e
eventuais patologias detetadas. Esse relatório de diagnóstico (RDAVAC) inicial deverá ser complementado
com fotografias dos equipamentos e a indicação de eventuais trabalhos de reparação, necessários para
devolver o funcionamento adequado aos equipamentos, que não se enquadrem nos serviços de
manutenção de rotina previstos no contrato;

O relatório de diagnóstico do sistema de climatização (RDAVAC) e o PMP para cada equipamento e/ou
sistema de climatização deverão ser apresentados até 20 dias seguidos após a celebração do contrato;
Após a aceitação do PMP por parte da entidade adjudicante, o cocontratante deverá realizar todas as
intervenções previstas no âmbito do PMP dos equipamentos com a periodicidade mínima aí definida, de
forma a manter a sua funcionalidade, nas melhores condições;
A manutenção inclui o fornecimento e instalação, sem encargo para a entidade contratante, de pequenas
peças, acessórios e materiais de manutenção corrente (solventes, produtos de limpeza, massas e óleos
lubrificantes, porcas, parafusos, fitas isoladoras e pequenos troços de condutores, tubos, condutas,
isolantes, etc.);
Inclui também, durante o 1º ano de vigência do contrato de manutenção, no mínimo, o fornecimento e
instalação de filtros de substituição das unidades exteriores e o fornecimento e instalação da substituição
das correias de transmissão;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 29 a 49 - Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Todas as peças e materiais substituídos serão presentes ao responsável pelo funcionamento e
manutenção (TIM) juntamente com a entrega do respectivo registo fotográfico. Em seguida o cocontratante
efectuará a sua remoção do local das instalações, a seu encargo;
Todos os trabalhos deverão ser acompanhados pelo Técnico Responsável pelo Funcionamento e
Manutenção (TIM);

As operações de manutenção devem ser executadas por técnicos certificados com as qualificações e
competências (TIM II e TIM III) que devem estar inseridos em empresas de instalação e manutenção de
sistemas de climatização, inscritas no INCI, I.P. conforme definido nos termos do art. 3.º da Lei 58/2013;
Em cada intervenção de manutenção periódica deverá ser efetuada a verificação geral de segurança dos
equipamentos, nomeadamente os pontos de risco de eletrocussão, os pontos de risco de contacto com
zonas de altas temperaturas, as fixações e risco de emissões ou fugas;
Inclui-se os serviços de técnico de instalação e manutenção de edifícios e sistemas (TIM), para cada
edifício ou fração autónoma, com as qualificações adequadas de acordo com o âmbito de atuação definido
na lei aplicável – pós 1 de dezembro de 2013, a Lei n.º 58/2013: TIM II para edifícios de potência térmica
nominal inferior a 100 kW; TIM III para edifícios de potência térmica nominal superior a 100 kW;
Compete ao TIM coordenar ou executar as atividades de planeamento, verificação, gestão da utilização de
energia, instalação e manutenção relativas a edifícios e sistemas técnicos, nos termos do disposto no
decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de Agosto;

É permitido aos TIM III a prática dos atos próprios dos TIM II;
O acompanhamento do TIM previsto na alínea a) do n.º6 do artigo 41.º do DL 118/2013 deve constar de
documento escrito que comprove a existência do vínculo;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 29 a 49 - Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Até 90 dias após a celebração do contrato o cocontratante deverá realizar uma avaliação do desempenho
energético dos edifícios (ADEE) que apresentará à entidade adjudicante, a par das medidas que entenda
adequadas por forma a potenciar e aumentar a eficiência energética dos mesmos, indicando as
oportunidades de redução dos consumos específicos de energia;
Inclui-se nas obrigações do adjudicatário a apresentação dos planos de formação das equipas
operacionais dos edifícios ou frações autónomas (caso existam), nas vertentes técnicas e de segurança,
podendo esse plano ser faseado no período de vigência do contrato;
A formação deverá ser presencial, com um mínimo de 6h anuais e um máximo de 8h anuais, e poderá ser
complementada com 4h a 8h de e-learning, sendo assegurada para as equipas operacionais locais com
um máximo de 5 técnicos por edifício ou fração autónoma;
Manutenção corretiva - Se se detetarem anomalias nos equipamentos que afetem o seu funcionamento, e
desde que essas anomalias não sejam enquadráveis no âmbito do contrato de manutenção preventiva, as
reparações necessárias dos equipamentos poderão ser realizadas ao abrigo de uma verba extra e bolsa
de horas extraordinárias, cujo valor limite será previsto no contrato a celebrar;
A entidade adjudicante reserva-se o direito de convidar outras empresas prestadoras de serviços a
apresentar propostas de orçamento no âmbito das ações corretivas, permitindo o apuramento dos
melhores preços referenciais de mercado;
O cocontratante obriga-se a comunicar atempadamente à equipa técnica local do edifício ou fração
autónoma, ou a outro representante designado pela entidade adjudicante, todas as anomalias detetadas
no decurso das intervenções periódicas de manutenção dos equipamentos, mesmo que essas anomalias
não se enquadrem no objeto do contrato a celebrar;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 29 a 49 - Prestação de serviços de manutenção de sistemas de climatização (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Durante as operações de manutenção preventiva de rotina o técnico ou técnicos de campo deverão colar
um autocolante assinado por si, em todos os equipamentos intervencionados, com a indicação da data,
hora e resumo da operação efetuada;
Disponibilização de um serviço de atendimento telefónico técnico em horário laboral (das 9h às 18h dos
dias de semana) que assegure a resolução rápida de qualquer pedido de reparação ou esclarecimento de
dúvidas relacionadas com o equipamento;
Acompanhamento presencial pelo técnico responsável pela manutenção (TIM), de todos os actos
realizados no âmbito de inspecções às instalações, inquéritos ou peritagens legalmente exigíveis;
Requisição às entidades competentes das inspecções periódicas das instalações, dentro do prazo legal,
de acordo com a legislação em vigor ou que vier a ser publicada posteriormente;
Desenvolvimento de acções formativas à equipa que assegura o funcionamento diário do equipamento por
forma a transmitir os procedimentos básicos de atuação e segurança em caso de avaria;
A título acessório, o cocontratante fica ainda obrigado, a fornecer todos os meios humanos, materiais e
informáticos que sejam necessários e adequados à prestação dos serviços, bem como ao estabelecimento
do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução dos referidos serviços, nos termos
do artigo 452.º do CCP.
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 50 a 63 - Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Elaboração do plano de manutenção anual (PMA) pela empresa adjudicatária. O PMA deverá ser
específico para cada tipo de instalação e/ou equipamento, respeitando as boas práticas na manutenção,
as instruções do fabricante e a regulamentação em vigor;
Na elaboração e preparação do PMA o cocontratante deverá efetuar o levantamento exaustivo de todos os
equipamentos de combate a incêndios que estão incluídos no âmbito do acordo-quadro (extintores e
carretéis), de modo a preencher uma listagem com as características de todos os equipamentos, indicando
o seu estado de conservação e eventuais patologias detetadas. Esse relatório de diagnóstico dos
equipamentos de combate a incêndios (RDECI) inicial deverá ser complementado com fotografias dos
equipamentos e a indicação de eventuais trabalhos de reparação, necessários para devolver o
funcionamento adequado aos equipamentos, que não se enquadrem nos serviços de manutenção de
rotina previstos no contrato;
O relatório de diagnóstico do sistema de climatização (RDECI) e o PMA de cada equipamento deverão ser
apresentados até 20 dias seguidos após a celebração do contrato;
Após a aceitação do PMA por parte da entidade adjudicante, o cocontratante deverá realizar todas as
intervenções previstas no âmbito do PMA dos equipamentos com a periodicidade mínima aí definida, de
forma a manter a sua funcionalidade, nas melhores condições;
Os equipamentos objeto de manutenção preventiva devem ser vistoriados periodicamente, numa base
trimestral e anual;
A manutenção preventiva inclui a verificação da carga e pressão dos extintores, a inspeção visual e
avaliação do estado de conservação e funcionamento, da sinalização e da localização dos extintores e
carreteis de acordo com as normas em vigor;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 50 a 63 - Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Em relação aos extintores, a manutenção periódica será efectuada de acordo com o estipulado na norma
NP 4413 e demais trabalhos previstos no caderno de encargos, e em todas as vistorias deverão ser
verificadas as seguintes situações:
•
•
•
•
•
•

o extintor está no local adequado e com a data de manutenção válida;
o selo não está violado;
a etiqueta de manutenção se encontra legível e em bom estado de conservação;
o estado externo geral do extintor se encontra em bom estado de conservação;
o extintor não tem o acesso obstruído, está visível e sinalizado;
as instruções de manuseamento em língua portuguesa de acordo com a NP EN 3-7, estão visíveis,
legíveis e não apresentam danos;
• a pressão está correcta, caso exista manómetro.

Caso não se verifiquem algumas das conformidades anteriores deve promover-se a tomada de
medidas correctivas adequadas;
A manutenção com uma periodicidade anual é obrigatória para os extintores portáteis e móveis, com
agente extintor à base de água ou água e espuma, pó químico (AB ou ABC), Halon e CO2, de acordo com
o Anexo A do RSCIE (Regulamento de Segurança Contra Incêndios em Edifícios) ;
Na revisão anual não será necessária a abertura dos extintores de pó de pressão permanente salvo se na
inspecção se tenham detectado anomalias que o justifiquem, tais como:
•
•
•
•

perda de pressão;
descarga parcial ou falta de cavilha de segurança;
ultrapassagem do prazo de garantia dado pelo fabricante ou pela empresa de manutenção autorizada;
não realização das manutenções anuais anteriores ou realização das mesmas por empresas não
autorizadas;
• ocorrência de indícios de compactação ou deterioração das propriedades do agente extintor;
• ocorrência de qualquer outra circunstância ou anomalia que, na opinião da empresa de manutenção,
justifique a abertura.;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 50 a 63 - Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Das intervenções realizadas deverá ser efectuado e mantido um registo;
As manutenções anuais das bocas de incêndio tipo carretel armadas com mangueira serão efetuadas de
acordo com a norma EN 671-3 e demais trabalhos previstos no Caderno de Encargos; incluem a
verificação da acessibilidade, do estado de conservação geral, do estado das tubagens, mangueira e
agulheta, a leitura da pressão e o funcionamento da válvula de corte e da porta de acesso. Deverá avaliarse o estado de conservação e adequação da sinalética;
Para além da manutenção periódica, os equipamentos devem ser sempre sujeitos a manutenção após
cada utilização parcial ou total e sempre que se verifique uma anomalia durante as visitas regulares;
Nos procedimentos de manutenção adicional incluem-se os serviços de recarga do agente extintor (água,
CO2, pó químico, etc) e de substituição do equipamento;
Aos 5, 10 e 15 anos de utilização de um extintor portátil ou móvel, com agente extintor à base de água ou
água e espuma, pó químico (AB ou ABC), Halon e CO2, deverá ser realizada uma manutenção adicional
com recarga, se necessário, de acordo com o estipulado no Anexo C do RSCIE (Regulamento de
Segurança Contra Incêndios em Edifícios);
Caso não se verifiquem algumas das conformidades estipuladas no Anexo C do RSCIE deve promover-se
a tomada de medidas correctivas adequadas;
Todas as peças e materiais substituídos serão presentes ao responsável local pela manutenção do
edifício, juntamente com a entrega do respectivo registo fotográfico. Em seguida o prestador de serviços
efectuará a sua remoção do local das instalações, a seu encargo;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 50 a 63 - Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Se se detetarem anomalias nos equipamentos que afetem o seu funcionamento, e desde que essas
anomalias não sejam enquadráveis no âmbito do contrato de manutenção, as reparações necessárias dos
equipamentos poderão ser realizadas ao abrigo de uma verba extra e bolsa de horas extraordinárias, cujo
valor limite será previsto no contrato a celebrar;
A entidade adjudicante reserva-se o direito de convidar outras empresas prestadoras de serviços a
apresentar propostas de orçamento no âmbito das ações corretivas, permitindo o apuramento dos
melhores preços referenciais de mercado;
Deverão ser realizadas acções formativas à equipa que assegura o funcionamento diário do equipamento
por forma a transmitir os procedimentos básicos de atuação e segurança em caso de avarias;
Inclui-se nas obrigações do adjudicatário a apresentação dos planos de formação das equipas
operacionais dos edifícios ou frações autónomas (caso existam), nas vertentes técnicas e de segurança,
podendo esse plano ser faseado no período de vigência do contrato
A formação deverá ser presencial, com um mínimo de 4h anuais e um máximo de 8h anuais, e poderá ser
complementada com 4h a 8h de e-learning, sendo assegurada para as equipas operacionais locais com
um máximo de 5 técnicos por edifício ou fração autónoma;
O adjudicatário obriga-se a comunicar atempadamente à equipa técnica local do edifício ou fração
autónoma, ou a outro representante designado pela entidade adjudicante, todas as anomalias detetadas
no decurso das intervenções periódicas de manutenção dos equipamentos, mesmo que essas anomalias
não se enquadrem no objeto do contrato a celebrar;
Todos os trabalhos deverão ser acompanhados pelo responsável local pela manutenção do edifício ou
elemento indicado pela entidade adjudicante;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 50 a 63 - Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
As operações de manutenção devem ser executadas por técnicos qualificados que devem estar inseridos
em empresas certificadas e registadas na Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) como empresa de
manutenção de extintores e carretéis;
Durante as operações de manutenção preventiva de rotina os operadores deverão colar uma etiqueta
adesiva, de fundo branco, colocada sobre o equipamento de segurança contra incêndio, na qual são
especificadas informações relativas à identificação da entidade prestadora do(s) serviço(s) certificada, às
datas e prazos das intervenções a que o equipamento foi submetido e à identificação do equipamento
assinado por si, em todos os equipamentos intervencionados, com a indicação da data, hora e resumo da
operação efetuada;
Deverá ser disponibilizado um serviço de assistência técnica com atendimento telefónico em horário
laboral (das 9h às 18h dos dias de semana) que assegure a resolução rápida de qualquer pedido de
reparação ou esclarecimento de dúvidas relacionadas com o equipamento;
Após cada intervenção de manutenção deve ser emitido um relatório de manutenção com o registo escrito
das operações de verificação e manutenção realizadas ao produto, equipamento ou sistema de segurança
contra incêndio, a data das mesmas, os resultados e as anomalias encontradas, os elementos substituídos
e situações importantes para conhecer o estado de operacionalidade do produto, equipamento ou sistema.
Pode incluir a recomendação de medidas corretivas;
O cocontratante tem a obrigação de efetuar a requisição às entidades competentes das inspecções
periódicas das instalações, dentro do prazo legal, de acordo com a legislação em vigor ou que vier a ser
publicada posteriormente;

© 2012 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 39

3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 50 a 63 - Prestação de serviços de manutenção de equipamento de combate a incêndios (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
A empresa de manutenção deve elaborar e manter, pelo menos durante cinco anos, registos de todas as
operações de inspecção e manutenção que realize, a data das mesmas, os resultados e as anomalias
encontradas, os elementos substituídos ou outras situações que se considerem importantes para conhecer
o estado de operacionalidade do extintor;
Cada equipamento deverá ter uma identificação que será coincidente com a do registo de manutenção;
A título acessório, o cocontratante fica ainda obrigado, a fornecer todos os meios humanos, materiais e
informáticos que sejam necessários e adequados à prestação dos serviços, bem como ao estabelecimento
do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução dos referidos serviços, nos termos
do artigo 452.º do CCP.
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar(cont.)

Lotes 64 a 91 - Prestação de serviços de pequena manutenção
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Instalações de gás, águas e esgotos – 1 visita anual para verificação do estado geral das instalações, da
existência de fugas e do funcionamento das válvulas de seccionamento e da rede de distribuição;
verificação do estado geral das instalações sanitárias, do funcionamento das torneiras, autoclismos e
fluxómetros, do sistema de escoamento e limpeza de sifões, caixas de pavimento, caixas de passagem e
ralos. Reparação das anomalias que forem detetadas;
Instalações elétricas e iluminação – 2 visitas anuais para inspecção e limpeza dos quadros eléctricos
(parciais e gerais), reaperto das ligações, verificação do seu funcionamento e dos componentes
(disjuntores, contactores, interruptores), verificação das lâmpadas de sinalização e dos comandos manuais
e automáticos; verificação do estado geral dos aparelhos de iluminação, limpeza exterior das armaduras e
reposição das lâmpadas fundidas e dos balastros, arrancadores e suportes que se encontrem danificados;
verificação do funcionamento das UPS e seus componentes;
Instalações de segurança e emergência – 1 visita anual para verificação do estado das centrais de SADI
(Sistema Automático de deteção de Incêndio) e SADIR (Sistema Automático de Deteção de Intrusão e
Roubo), da fonte de alimentação, dos botões de alarme e sirenes, dos detetores de incêndio e de intrusão
e o funcionamento dos contactos magnéticos; verificação do estado e funcionamento do sistema de som,
das portas corta-fogo, das botoneiras e do grupo gerador de emergência; verificação do estado da rede de
terras;
A manutenção inicia-se, numa 1ª fase, com a elaboração do plano de pequena manutenção preventiva
(PPMP) pelo cocontratante. O PPMP deverá ser específico para cada tipo de edifício e/ou equipamento,
respeitando as boas práticas na manutenção, as instruções do fabricante e a regulamentação em vigor;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 64 a 91 - Prestação de serviços de pequena manutenção (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Durante a elaboração e preparação do PPMP o cocontratante deverá efetuar o levantamento exaustivo de
todos os equipamentos existentes e do estado de conservação do edifício, de modo a preencher uma
listagem com as características de todos os equipamentos, indicando o seu estado de conservação e
eventuais patologias detetadas. Esse relatório de diagnóstico (RDPM) inicial deverá ser complementado
com fotografias dos equipamentos e a indicação de eventuais trabalhos de reparação, necessários para
devolver o funcionamento adequado aos equipamentos, que não se enquadrem nos serviços de
manutenção de rotina previstos no contrato;
O relatório de diagnóstico da pequena manutenção do edifício (RDPM) e o PPMP para cada equipamento
e/ou edifício deverá ser apresentado até 20 dias seguidos após a celebração do contrato;
Após a aceitação do PPMP por parte da entidade adjudicante, o cocontratante deverá realizar todas as
intervenções previstas no âmbito do PMP dos equipamentos com a periodicidade mínima aí definida, de
forma a manter a sua funcionalidade, nas melhores condições;
A manutenção inclui o fornecimento e instalação, sem encargo para a entidade contratante, de pequenas
peças, acessórios e materiais de manutenção corrente (solventes, produtos de limpeza, massas e óleos
lubrificantes, porcas, parafusos, fitas isoladoras e pequenos troços de condutores, tubos, condutas,
isolantes, etc.);
Todas as peças e materiais substituídos serão presentes ao responsável local pela manutenção e
funcionamento do edifício, juntamente com a entrega do respectivo registo fotográfico. Em seguida o
prestador de serviços efectuará a sua remoção do material obsoleto e envio para vazadouro, a seu
encargo;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 64 a 91 - Prestação de serviços de pequena manutenção (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
As operações de pequena manutenção devem ser executadas por técnicos qualificados que devem estar
inseridos em empresas de instalações eléctricas de utilização de baixa tensão, ou de classe superior,
inscritas no INCI, I.P. Os trabalhos deverão ser acompanhados pelo Técnico Responsável pela
Manutenção e Funcionamento do Edifício (TRMFE) ou por elemento designado pela entidade adjudicante;
Em cada intervenção de manutenção periódica deverá ser efetuada a verificação geral de segurança dos
equipamentos, especialmente os elétricos e mecânicos, nomeadamente os pontos de risco de
eletrocussão, as fixações etc.;
Todas as intervenções programadas, seguindo o plano de manutenção aprovado pela entidade
adjudicante, serão precedidas de uma visita por parte do prestador de serviços para diagnóstico preliminar
das patologias e para a orçamentação de eventuais peças não incluídas no contrato;
A entidade adjudicante reserva-se o direito de solicitar outros orçamentos a empresas da especialidade de
forma a aferir o valor de mercado das peças e serviços, podendo adjudicar a outras empresas os serviços
que não se enquadrem no âmbito da manutenção preventiva contratualizada;

Se se detetarem anomalias nos equipamentos que afetem o seu funcionamento, e desde que essas
anomalias não sejam enquadráveis no âmbito do contrato de manutenção preventiva, as reparações
necessárias dos equipamentos poderão ser realizadas ao abrigo de uma verba extra e bolsa de horas
extraordinárias, cujo valor limite será previsto no contrato a celebrar;
Inclui-se nos serviços de manutenção corretiva a reparação de equipamentos de utilização corrente
(afinação de dobradiças de portas e janelas, puxadores, estores, verificação de fugas de água nas
instalações sanitárias, torneiras, autoclismos, mudança de lâmpadas e balastros, fixação de prateleiras e
armários, etc.), após prévia solicitação e autorização da entidade adjudicante;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar(cont.)

Lotes 64 a 91 - Prestação de serviços de pequena manutenção (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
A entidade adjudicante reserva-se o direito de convidar outras empresas prestadoras de serviços a
apresentar propostas de orçamento no âmbito das acções correctivas, permitindo o apuramento dos
melhores preços referenciais de mercado;
O contrato contempla uma bolsa de horas anual para a prestação de serviços de âmbito corretivo
extraordinário, a acrescer à manutenção de rotina prevista no PPMP. A bolsa de horas irá contemplar
intervenções durante o horário laboral e fora desse horário, para dar resposta a situações urgentes e
inadiáveis;
Inclui-se nas obrigações do adjudicatário o desenvolvimento de acções formativas à equipa que assegura
o funcionamento diário do equipamento por forma a transmitir os procedimentos básicos de atuação e
segurança em caso de avaria;
Deverão ser apresentados até 20 dias após a assinatura do contrato os planos de formação das equipas
operacionais dos edifícios ou frações autónomas (caso existam), nas vertentes técnicas e de segurança,
podendo esse plano ser faseado no período de vigência do contrato;

A formação deverá ser presencial, com um mínimo de 4h anuais e um máximo de 6h anuais, e poderá ser
complementada com 4h a 6h de e-learning, sendo assegurada para as equipas operacionais locais com
um máximo de 5 técnicos por edifício ou fração autónoma;
Disponibilização de um serviço de atendimento telefónico técnico em horário laboral (das 9h às 18h dos
dias de semana) que assegure a resolução rápida de qualquer pedido de reparação ou esclarecimento de
dúvidas relacionadas com o equipamento;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 64 a 91 - Prestação de serviços de pequena manutenção (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
O cocontratante obriga-se a comunicar atempadamente à equipa técnica local do edifício ou fração
autónoma, ou a outro representante designado pela entidade adjudicante, todas as anomalias detetadas
no decurso das intervenções periódicas de manutenção dos equipamentos, mesmo que essas anomalias
não se enquadrem no objeto do contrato a celebrar;
Durante as operações de manutenção preventiva de rotina o técnico ou técnicos de campo deverão colar
um autocolante assinado por si, em todos os equipamentos intervencionados, com a indicação da data,
hora e resumo da operação efetuada (esta obrigação poderá ser dispensada com o acordo escrito da
entidade adjudicante);
Todas as intervenções mencionadas no âmbito do contrato, deverão constar do Livro de Registo de
Ocorrências de cada Instalação, a preencher trimestralmente;
Deste Registo deverá constar, de entre outras informações consideradas pertinentes, todas as
intervenções realizadas no período a que o mesmo diga respeito, com descriminação sumária dos
trabalhos realizados e indicação expressa de:
• Data e tipo de cada intervenção realizada;
• Equipamentos intervencionados;
• Nome do técnico ou técnicos que executaram o trabalho;
• Anomalias detectadas e corrigidas;
• Anomalias detectadas e não corrigidas e respectivas razões;
• Data da próxima intervenção programada.;
Será dada especial atenção, pela sua importância no controlo e monitorização dos diversos serviços
contratados, à gestão da comunicação e da documentação entre os intervenientes: a entidade adjudicante
e o cocontratante;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 64 a 91 - Prestação de serviços de pequena manutenção (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Todas as intervenções programadas, seguindo o plano de manutenção aprovado pela entidade
adjudicante, serão precedidas de uma visita por parte do prestador de serviços para diagnóstico preliminar
das patologias e para a orçamentação de eventuais peças não incluídas no contrato
A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, a fornecer todos os meios humanos, materiais e
informáticos que sejam necessários e adequados à prestação dos serviços, bem como ao estabelecimento
do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução dos referidos serviços, nos termos
do artigo 452.º do CCP.
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 92 a 119 - Prestação de serviços de desinfestação
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
Elaboração de um plano de atuação que preveja a visita e verificação do local, em termos de:
• área/planta das instalações do edifício e meio envolvente;
• localização dos esgotos e estado de conservação;
• localização de portas para o exterior;
• áreas problemáticas e tipo de ocorrências;
• localização, se existir, das áreas de alimentação (cozinhas, copas ou salas de refeições);
e identificação do tipo de praga;
Após avaliação da situação, definição do método ou técnica mais adequado ao controlo da espécie;
Eliminação da praga pela aplicação de fórmula, não tóxico e homologado pela Direção Geral de Saúde
(DGS), que garanta o combate eficaz independentemente da técnica utilizada (fumigação, nebulização ou
termonebulização, pulverização, polvilhação, ou outra);
Fornecer um plano ou planta das instalações atualizado com a localização e numeração dos dispositivos
de controlo de pragas;
Identificação dos iscos e/ou dispositivos de monitorização das instalações;
Definição clara das responsabilidades atribuídas ao responsável, a definir pelo adjudicatário, e à empresa
cocontratante que deverá disponibilizar um técnico legalmente habilitado responsável pela qualidade,
eficácia e segurança dos serviços a prestar, sua supervisão, treino de funcionários e aquisição de produtos
desinfestantes;
Fornecer instruções para uma utilização eficaz dos produtos (pesticidas) usados, incluindo informações
quanto ao nome comercial do produto utilizado, princípio ativo, tipo de produto químico (inseticida, raticida,
ficha de segurança do produto, lote do produto e antídoto, se houver;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 92 a 119 - Prestação de serviços de desinfestação (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
O cocontratante obriga-se a disponibilizar uma ficha de segurança dos produtos utilizados e uma cópia da
autorização de venda dos pesticidas:
Fornecer um relatório final detalhado que identifique, entre outros, ações de controlo preventivo, pragas
encontradas e em que locais, descrição das ações corretivas a aplicar, dipositivos onde foi colocado o
pesticida e pesticida utilizado;
O técnico responsável da empresa concontratante deve ainda garantir que todas as recomendações feitas
pela empresa de controlo de pragas são implementadas e acompanhadas, supervisionar as rotinas diárias
de higienização, monitorizar a execução das atividades de higienização e analisar os resultados das
atividades de controlo de pragas e tomar as ações consideradas necessárias para controlar/eliminar as
pragas;
Deve ser definido e implementado um programa preventivo de controlo de pragas, que deverá cobrir todas
as áreas do edifício, de forma a minimizar a infestação por pragas;
O contrato deve definir claramente as atividades a realizar e a sua frequência (número de visitas mínimo
por ano);
No caso específico da desratização, a colocação de estações raticidas reveste-se de cuidado especial,
sendo necessário garantir a sua elevada segurança e resistência e a colocação no correto local, com vista
ao eficaz combate à população infestante; garantir a efetiva preocupação com pessoas e bens –
identificação de todas as estações colocadas, com indicação clara do seu conteúdo e o fim a que se
destinam;
Todas as estações raticidas devem ser instaladas em locais previamente definidos e devidamente
registados em planta a ser facultada obrigatoriamente pela empresa prestadora do serviço;
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.4. Caracterização dos serviços a prestar (cont.)

Lotes 92 a 119 - Prestação de serviços de desinfestação (cont.)
Requisitos mínimos dos serviços a prestar
O controlo das estações raticidas é efetuado através de visitas planeadas e adicionais, sempre que
necessário, de técnicos especializados e disponibilizados para o efeito pelo cocontratante, durante as
quais, o técnico procede à observação de cada estação e iscos e realiza as alterações ou correções que
considere necessárias;
No final de cada intervenção é elaborado um relatório de serviço que é entregue à entidade adquirente.
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.1. Capacidade técnica e financeira dos candidatos

De acordo com a figura de procedimento concursal adotada, a apresentação de propostas será precedida de uma
fase de prévia qualificação dos candidatos, cujos requisitos, de cumprimento obrigatório, são os que se seguem.

Requisitos de capacidade técnica
Inscrição na Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) como Empresa de
Manutenção de Ascensores (EMA), em registo próprio, há pelo menos 2 anos;
Satisfação das condições exigidas no “Estatuto das Empresas de Manutenção de
Ascensores”, conforme o Anexo I ao diploma regulamentar DL 320/2002;

Meios
elevatórios

Lotes
1 a 28

Certificação emitida por um organismo acreditado no âmbito do Sistema
Português de Qualidade (SPQ) ou por entidade equivalente do estado membro
de que a empresa é originária;
Os candidatos devem ter um quadro de pessoal com carácter permanente que
deverá incluir, no mínimo, 5 técnicos responsáveis pela manutenção, 10 técnicos
de conservação e 3 funcionários administrativos.
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.1. Capacidade técnica e financeira dos candidatos

Requisitos de capacidade técnica (cont.)

Sistemas de
climatização AVAC

Habilitação adequada à classe de alvará concedido pelo INCI na área de
Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração: Classe 1 para Técnico
de instalação e manutenção de sistemas de climatização de nível 2 (TIM II) e
Classe 2 para Técnico de instalação e manutenção de sistemas de climatização
de nível 3 (TIM III);
Lotes

29 a 49

Certificação emitida por um organismo acreditado no âmbito do Sistema
Português de Qualidade (SPQ) ou por entidade equivalente do estado membro
de que a empresa é originária;
Os candidatos devem ter um quadro de pessoal com carácter permanente que
deverá incluir, no mínimo, 5 técnicos responsáveis pela manutenção de categoria
TIM III e 10 técnicos de categoria TIM II e 3 funcionários administrativos;
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.1. Capacidade técnica e financeira dos candidatos

Requisitos de capacidade técnica (cont.)
Cerificação válida no âmbito da norma NP 4413 emitido por organismo de
certificação acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC);
Registo na Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) como empresa de
manutenção de extintores e carretéis, em registo próprio, há pelo menos 2 anos

Equipamentos
de combate a
incêndios

Lotes
50 a 63

Certificação pela APSEI (Associação Portuguesa de Segurança Eletrónica e
Proteção de Incêndio) que é o Organismo de Avaliação e Certificação de
técnicos e empresas para intervenções em sistemas fixos de proteção contra
incêndios e extintores que contêm gases fluorados com efeito de estufa, por
delegação da APA (Agência Portuguesa do Ambiente);
A empresa deve possuir certificado emitido por um organismo acreditado no
âmbito do Sistema Português de Qualidade (SPQ) ou por entidade equivalente
do estado membro de que a empresa é originária

Os candidatos devem ter um quadro de pessoal com carácter permanente que
deverá incluir, no mínimo, 5 técnicos responsáveis pela manutenção de
extintores e carretéis, 2 técnicos habilitados pela APSEI para efetuar a
manutenção de extintores e sistemas fixos de protecção contra incêndios que
contêm gases fluorados com efeito de estufa, e 3 funcionários administrativos
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.1. Capacidade técnica e financeira dos candidatos

Requisitos de capacidade técnica (cont.)
Habilitação adequada à classe de alvará concedido pelo INCI na área de
Instalações eléctricas de utilização de baixa tensão, ou subcategorias seguintes;

Pequena
manutenção

Lotes

Certificação emitida por um organismo acreditado no âmbito do Sistema
Português de Qualidade (SPQ) ou por entidade equivalente do estado membro
de que a empresa é originária;

64 a 91
Os candidatos devem ter um quadro de pessoal com carácter permanente que
deverá incluir, no mínimo, 5 técnicos eletricistas ou eng. eletrotécnicos
responsáveis pela manutenção de quadros e equipamentos elétricos e
mecânicos.

Desinfestação

Lotes
92 a 119

Licença para a prestação de serviço, exercendo atividade inserido na
Classificação de Atividade Económica CAE 81291 – atividades de desinfestação,
desratização e similares;
Os candidatos devem ter um quadro de pessoal com carácter permanente que
deverá incluir, no mínimo, 5 técnicos responsáveis pelas atividades de
desinfestação.
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.1. Capacidade técnica e financeira dos candidatos

Requisitos de capacidade financeira
Os candidatos devem cumprir um dos dois requisitos seguintes:
1. Requisito de capacidade financeira, traduzido de acordo com a seguinte expressão matemática
constante do Anexo IV do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de
29 de Janeiro (CCP), aplicável por força do n.º 2 do artigo 165.º do mesmo diploma legal:
em que:

V t  R  f

V Valor económico estimado do contrato que assume para o presente procedimento os seguintes valores:
Meios elevatórios

Sistemas de climatização
(AVAC)

Equipamentos de combate a
incêndios

Pequena manutenção

Atividades de desinfestação

Lotes 1 a 4

500.000 €

Lotes 29 a 32

200.000 €

Lotes 50 a 53

200.000 €

Lotes 64 a 67

500.000 €

Lotes 92 a 95

200.000 €

Lotes 5 e 6

250.000 €

Lotes 33 e 34

100.000 €

Lotes 54 e 55

100.000 €

Lotes 68 e 69

250.000 €

Lotes 96 e 97

100.000 €

Lote 7

2.500.000 €

Lote 35

1.000.000 €

Lote 56

1.000.000 €

Lote 70

2.500.000 €

Lote 98

1.000.000 €

Lotes 8 a 11

500.000 €

Lotes 36 a 39

500.000 €

Lotes 57 a 60

400.000 €

Lotes 71 a 74

500.000 €

Lotes 99 a 102

200.000 €

Lotes 12 e 13

250.000 €

Lotes 40 e 41

250.000 €

Lotes 61 e 62

200.000 €

Lotes 75 e 76

250.000 €

Lotes 103 e 104

100.000 €

Lote 14

2.500.000 €

Lote 42

2.500.000 €

Lote 63

2.000.000 €

Lote 77

2.500.000 €

Lote 105

1.000.000 €

Lotes 15 a 18

200.000 €

Lotes 43 a 46

500.000 €

Lotes 78 a 81

1.000.000 €

Lotes 106 a 109

400.000 €

Lotes 19 e 20

100.000 €

Lotes 47 e 48

250.000 €

Lotes 82 e 83

500.000 €

Lotes 110 e 111

200.000 €

Lote 21

1.000.000 €

Lotes 49

2.500.000 €

Lote 84

5.000.000 €

Lote 112

2.000.000 €

Lotes 22 a 25

200.000 €

Lotes 85 a 88

1.000.000 €

Lotes 85 a 88

400.000 €

Lotes 26 e 27

100.000 €

Lotes 89 e 90

500.000 €

Lotes 89 e 90

200.000 €

Lote 28

1.000.000 €

Lote 91

5.000.000 €

Lote 91

2.000.000 €
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.1. Capacidade técnica e financeira dos candidatos

Requisitos de capacidade financeira (cont.)
t

Taxa de juro Euribor, a seis meses, com três casas decimais, acrescida de 200 pontos base, divulgada à
data da publicação do anúncio do concurso no Diário da República (a consultar no site do Banco de
Portugal).

f

Factor definido em função dos lotes, com os seguintes valores estipulados para o presente procedimento:

Meios elevatórios

Sistemas de climatização
(AVAC)

Equipamentos de combate a
incêndios

Pequena manutenção

Atividades de desinfestação

Lotes 1 a 28

Lotes 29 a 49

Lotes 50 a 63

Lotes 64 a 91

Lotes 92 a 119

f=3

f=5

f=5

f=5

f=3

R

Valor médio dos resultados operacionais do candidato nos últimos três exercícios, calculado da
seguinte forma:
i  3
 EBITDA ( i )
R 

em que:
EBITDA(i)

i1, i2 e i3

i  1
3

Resultado obtido da subtracção entre os Proveitos e Ganhos Operacionais (campo A0133 da
declaração IES) e os Custos e Perdas Operacionais (campo A0112 da declaração IES),
deduzido das Amortizações e das Provisões (campo A0109 da declaração IES).
Exercícios de 2010, 2011 e 2012.

2. Em alternativa ao critério de capacidade financeira descrito no ponto 1, os candidatos poderão apresentar
uma declaração bancária, de acordo com o modelo constante do Anexo VI do CCP.
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.1. Capacidade técnica e financeira dos candidatos

Requisitos de capacidade financeira (cont.)
Adicionalmente a um dos dois requisitos descritos, em relação aos últimos 2 anos de exercício, e para cada um dos
anos considerados, os candidatos devem ter um volume de negócios global anual relacionado com as atividades
respeitantes ao lote a que concorrem, de valor superior aos que se apresentam:

Meios elevatórios

Sistemas de climatização
(AVAC)

Equipamentos de combate a
incêndios

Pequena manutenção

Atividades de desinfestação

Lotes 1 a 28

Lotes 29 a 49

Lotes 50 a 63

Lotes 64 a 91

Lotes 92 a 119

VN ≥ 1.000.000 €

VN ≥ 1.000.000 €

VN ≥ 500.000 €

VN ≥ 1.000.000 €

VN ≥ 500.000 €
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.2. Critérios de adjudicação e fatores para ordenação das propostas

Estrutura da proposta de preço
Serão solicitados preços unitários para os seguintes serviços de manutenção em edifícios
Meios elevatórios – Lotes 1 a 14
Considera-se que o preço dos serviços de manutenção a prestar varia consoante as seguintes caraterísticas dos
equipamentos
 tipologia do elevador ou monta-cargas
 Capacidade máxima e o número máximo de pessoas a transportar
 Número de pisos do edifício e o curso do elevador ou monta-cargas
 idade
Tipologia (T)

Tj

Capacidade / N.º
máximo de pessoas (C)

Cj

N.º pisos / Curso (N)

Nj

Idade (anos) (I)

Ij

Elevadores
Elétrico

0,6

320Kg / 4 pessoas

0,4

Inferior a 4

0,4

Inferior a 5 anos

0,3

Hidráulico

0,4

450Kg / 6 pessoas

0,3

Superior a 4 /
Inferior a 10

0,4

Superior a 5 anos /
inferior a 15 anos

0,4

900Kg / 12 pessoas

0,2

Superior a 10

0,2

Superior a 15 anos

0,3

Superior a 900Kg

0,1
Monta-cargas

Elétrico

0,5

Até 100Kg

0,5

Inferior a 10

0,5

Inferior a 5 anos

0,5

Hidráulico

0,5

Entre 100Kg e 400Kg

0,4

Superior a 10 /
Inferior a 30

0,4

Superior a 5 anos /
inferior a 15 anos

0,4

Superior a 400Kg

0,1

Superior a 30

0,1

Superior a 15 anos

0,1
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.2. Critérios de adjudicação e fatores para ordenação das propostas (cont.)

O quadro anterior representa as caraterísticas dos equipamentos para os quais serão apresentados preços de serviço de
manutenção a prestar que, combinando as variantes acima indicadas, corresponderá a 72 diferentes artigos para os
elevadores e a 54 diferentes artigos para os monta-cargas
Exemplo: Equip.1 - Equipamento elétrico, com capacidade para 320Kg / 4pessoas, em edifício com menos de 4 pisos e com idade inferior a 5 anos;
Equip.2 - Equipamento elétrico, com capacidade para 450Kg / 6pessoas, em edifício com menos de 4 pisos e com idade inferior a 5 anos;
etc.

A ordenação das propostas, para cada um dos lotes (1 a 14), será efetuada de acordo com a formulação que se
apresenta, obtendo-se a pontuação final (Fi) de cada proposta tendo em conta os valores ponderados dos artigos
apresentados no quadro da página anterior.:
Fi = ∑ (Pj x FPj)
e
FPj = Tj x Cj x Nj x Ij
Sendo:
Pi – Pontuação final do concorrente i
Pj – Preço unitário do artigo j
FPj – fator de Ponderação global do artigo j
Tj – fator de ponderação parcial do artigo j, respeitante à tipologia do equipamento
Cj – fator de ponderação parcial do artigo j, respeitante à capacidade do equipamento
Nj – fator de ponderação parcial do artigo j, respeitante ao n.º de pisos do edifício
Ij – fator de ponderação parcial do artigo j, respeitante à idade do equipamento
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.2. Critérios de adjudicação e fatores para ordenação das propostas (cont.)

Meios elevatórios – Lotes 15 a 28
Considera-se que o preço dos serviços de manutenção a prestar varia consoante as seguintes caraterísticas dos
equipamentos
 Comprimento de cada lanço
 idade
Escadas mecânicas e tapetes rolantes

Comprimento de cada
lanço(L)

Lj

Idade (anos) (I)

Ij

Inferior a 10m

0,6

Inferior a 5 anos

0,5

Superior a 10m

0,4

Superior a 5 anos /
inferior a 15 anos

0,4

Superior a 15 anos

0,1

O quadro anterior representa as caraterísticas dos equipamentos para os quais serão apresentados preços de serviço de
manutenção a prestar que, combinando as variantes acima indicadas, corresponderá a 6 diferentes artigos para as
escadas mecânicas e tapetes rolantes.
A ordenação das propostas, para cada um dos lotes (15 a 28), será efetuada de acordo com a formulação que se
apresenta, obtendo-se a pontuação final (Fi) de cada proposta tendo em conta os valores ponderados dos artigos
apresentados no quadro anterior:
Fi = ∑ (Pj x FPj)
e
FPj = Lj x Ij
Sendo:
Pi – Pontuação final do concorrente i
Pj – Preço unitário do artigo j
FPj – fator de Ponderação global do artigo j
Lj – fator de ponderação parcial do artigo j, respeitante ao comprimento de cada lanço
Cj – fator de ponderação parcial do artigo j, respeitante à idade do equipamento
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.2. Critérios de adjudicação e fatores para ordenação das propostas (cont.)

Sistemas de climatização (AVAC) – Lotes 29 a 49
Considera-se que o preço dos serviços de manutenção a prestar varia consoante
 Tipologia dos equipamentos de climatização, nas quantidades




mínimas definidas
Bolsa de horas para os trabalhos de manutenção corretiva –
a proposta anual deverá contemplar, no mínimo, 20h de
intervenções e 10 deslocações extra
Serviços de TIM (de categoria 2 ou 3, dependendo das
necessidades do edifício

O quadro ao lado representa os equipamentos e
carateristicas do serviço de manutenção a prestar, para
os quais serão apresentados preços que, combinando as
variantes acima indicadas, corresponderá a 17 diferentes
artigos para os sistemas de climatização (AVAC).

Sistemas de climatização (AVAC)
Manutenção preventiva (com referência ao PMP)
– S1

Quant.

VRV

10

UTA / UTAN

1

CHILLER

1

SPLITS e MULTISPLITS

10

VENTILADORES de EXTRAÇÃO

10

VENTILADORES de INSUFLAÇÃO

10

ROOF TOPS

10

REGISTOS

10

HOTTE’S

10

VENTILOCONVERCTORES

1

CLOSE CONTROL

1

CONDUTAS de AR e ÁGUA

1

QUADROS ELÉTRICOS

1

SISTEMA de GESTÃO TÉCNICA

1

Fpj

0,6

A ordenação das propostas, para cada um dos lotes (29
a 49), será efetuada de acordo com a formulação que se
apresenta, obtendo-se a pontuação final (Fi) de cada
proposta tendo em conta os valores ponderados dos
artigos apresentados no quadro ao lado.
Fi = ∑ (Sj x FPj)
e
FPj = FPS1;FPS2;FPS3

Manutenção corretiva – S2
Horas estimadas de manutenção corretiva

20

Deslocações

10

0,2

Sendo:
Fi – Pontuação final do concorrente i
Sj – Soma dos preços dos artigos j
FPj – Fator de Ponderação das somas S1;S2 e S3
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Serviços de TIM – S3

TIM ii e Tim III

1

0,2
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.2. Critérios de adjudicação e fatores para ordenação das propostas (cont.)

Equipamentos de combate a incêndios – Lotes 50 a 63
Considera-se que o preço dos serviços de manutenção a prestar varia consoante
 Tipologia dos equipamentos, nas quantidades mínimas definidas
 Serviços de manutenção adicionais de recarga e substituição
Equipamentos de combate a incêndios


de extintores
Bolsa de horas para os trabalhos de manutenção corretiva não
previstos no contrato – a proposta anual deverá contemplar, no
mínimo, 20h de intervenções e 10 deslocações extra

O quadro ao lado representa os equipamentos e
carateristicas do serviço de manutenção a prestar, para
os quais serão apresentados preços que, combinando as
variantes acima indicadas, corresponderá a 30 diferentes
artigos para os equipamentos de combate a incêndios.

A ordenação das propostas, para cada um dos lotes (50
a 63), será efetuada de acordo com a formulação que se
apresenta, obtendo-se a pontuação final (Fi) de cada
proposta tendo em conta os valores ponderados dos
artigos apresentados no quadro ao lado.
Fi = ∑ (Sj x FPj)
e
FPj = FPS1;FPS2

Sendo:
Fi – Pontuação final do concorrente i
Sj – Soma dos preços dos artigos j
FPj – Fator de Ponderação das somas S1 e S2
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Manutenção preventiva (com referência ao PMA)

Quant.

Extintores

50

Bocas de incêndio tipo carretel

10

Soma 1 – S1

Fpj

0,4

Manutenção corretiva (recarga e substutuição)
Extintor CO2 2Kg

1

Extintor CO2 5 Kg

1

Extintor CO2 10Kg

1

Extintor de Pó Químico aBC 1Kg

1

Extintor de Pó Químico aBC 2Kg

1

Extintor de Pó Químico aBC 3Kg

1

Extintor de Pó Químico aBC 6Kg

1

Extintor de Pó Químico aBC 9Kg

1

Extintor de Pó Químico aBC 12Kg

1

Extintor de Pó Químico aBC 25Kg

1

Extintor de Pó Químico aBC 50Kg

1

Extintor de Água Aditivada 6 litros

1

Extintor de Água Aditivada 9 litros

1

Horas estimadas de manutenção corretiva

20

Deslocações extra contratuais

10

Soma 2 – S2

0,6
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.2. Critérios de adjudicação e fatores para ordenação das propostas (cont.)

Pequena manutenção – Lotes 64 a 91
Considera-se que o preço dos serviços de manutenção a prestar varia consoante
 Tipologia dos serviços a manter
 Bolsa de horas para os trabalhos de manutenção corretiva
– a proposta anual deverá contemplar, no mínimo,
20h de intervenções e 5 deslocações extra

O quadro ao lado representa os serviços de manutenção
a prestar, para os quais serão apresentados preços que,
combinando as variantes acima indicadas, corresponderá
a 8 diferentes artigos para os equipamentos de pequena
manutenção.
A ordenação das propostas, para cada um dos lotes (64
a 91), será efetuada de acordo com a formulação que se
apresenta, obtendo-se a pontuação final (Fi) de cada
proposta tendo em conta os valores ponderados dos
artigos apresentados no quadro ao lado.
Fi = ∑ (Sj x FPj)
e
FPj = FPS1;FPS2

Pequena manutenção
Manutenção preventiva (com referência ao PPM)

Quant.

Instalações de gás

1

Instalações de águas e esgotos

1

Instalações elétricas

1

Instalações de iluminação

1

Instalações de segurança

1

Instalações de emergências

1

Soma 1 – S1

Fpj

0,7

Manutenção corretiva
Horas estimadas de manutenção corretiva

20

Deslocações

5
Soma 2 – S2

0,3

Sendo:
Fi – Pontuação final do concorrente i
Sj – Soma dos preços dos artigos j
FPj – Fator de Ponderação das somas S1 e S2
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.2. Critérios de adjudicação e fatores para ordenação das propostas (cont.)

Desinfestação – Lotes 92 a 119
Considera-se que o preço dos serviços de desifestação a prestar varia consoante
 Tipologia da praga a irradicar, para cada um dos lotes definidos;
 É solicitado o preço por m2 para cada uma das tipologias referidas.

O quadro ao lado representa os tipos de desinfestação a
prestar, para os quais serão apresentados preços que,
combinando as variantes acima indicadas, corresponderá
a 4 diferentes artigos para os serviços de desinfestação.
A ordenação das propostas, para cada um dos lotes (92
a 119), será efetuada de acordo com a formulação que
se apresenta, obtendo-se a pontuação final (Fi) de cada
proposta tendo em conta os valores ponderados dos
artigos apresentados no quadro ao lado.

Desinfestação
Tipo de praga (Tj/m2))

Fpj

Desbaratização (preço por m2)

0,3

Desratização (preço por m2)

0,3

Desinsetização (preço por m2)

0,3

Tratamento de madeiras (preço por m2)

0,1

Fi = ∑ (Tj x FPj)

Sendo:
Fi – Pontuação final do concorrente i
Tj/m2 – Preço do serviço j por m2
FPj – Fator de Ponderação do serviço j
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4. Do procedimento para a formação do acordo quadro
4.2. Critérios de adjudicação e fatores para ordenação das propostas (cont.)

Critérios de ordenação das propostas
Todos os lotes

Critério do mais baixo preço

Número de propostas a adjudicar
Após a receção e análise das propostas para cada um dos lotes, todos os concorrentes são simultaneamente
convidados a participar no leilão eletrónico.
Após o encerramento do leilão eletrónico serão adjudicadas, para todos os lotes, as 6 melhores propostas de preço
para serviços idênticos e que cumpram cumulativamente as condições ténicas, os níveis de serviço e demais
condições da prestação de serviços constantes do caderno de encargos e nos termos previstos na legislação em
vigor.
Todos os lotes

As 6 melhores propostas
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5. Da contratação ao abrigo do acordo quadro

Aquisições ao abrigo do acordo quadro
A contratação ao abrigo do acordo quadro é efetuada pelas entidades adjudicantes vinculadas e voluntárias através
de convite a todos os cocontratantes do lote ou lotes ao abrigo do qual será lançado o procedimento, nos termos do
artigo 259.º do CCP;
Cada consulta, e respetiva adjudicação, será feita ao nível do lote do acordo quadro de serviços de manutenção em
edifícios.
Durantes a fase de concurso, antes da apresentação das propostas, os concorrentes deverão deslocar-se ao
edifício que será objeto de manutenção por forma a poderem observar o equipamento e terem um cabal
conhecimento da sua situação e estado de conservação e do volume e natureza dos trabalhos a executar, pelo que
não serão atendidas quaisquer reclamações baseadas no desconhecimento e na falta de precisão dos serviços a
prestar.
Para o cálculo do valor das propostas serão solicitados os preços para os serviços de manutenção mais
representativos face às necessidades específicas da entidade adquirente, que ajustará os ponderadores a aplicar de
acordo com as particularidades dos edifícios a que se destinam os serviços de manutenção.
A adjudicação é feita segundo o critério do preço mais baixo ou da proposta economicamente mais vantajosa.
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5. Da contratação ao abrigo do acordo quadro

Aquisições ao abrigo do acordo quadro (cont.)
Critérios de adjudicação
Critério do Preço mais baixo; ou
Critérios de adjudicação da
aquisição ao brigo do AQ
Todos os lotes

Critério da proposta economicamente mais vantajosa, considerando os seguintes fatores:
Preço, com uma ponderação mínima de 80%;
Adequação técnica e funcional do serviço (valorização dos requisitos técnicos e funcionais),
com uma ponderação máxima de 20%.

Duração dos contratos

Duração dos contratos

Os contratos de aquisição ao abrigo do acordo quadro têm a duração de 1 ano, renováveis por
um período de 1 ano, até ao máximo de 2 anos.
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6. Do Sistema Nacional de Compras Públicas

Conceitos gerais (1/3)
Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP)
• Segregação das funções de contratação e de compras e pagamentos, assente na adoção
de procedimentos centralizados com vista à celebração, aos níveis global e setorial, de
acordos quadro ou outros contratos públicos e na subsequente compra e pagamento pelas
entidades compradoras;
• Celebração de acordos quadro ou outros contratos públicos de modo gradual, incremental
e faseado por grupos de categorias de obras, bens móveis e serviços;
• Igualdade de acesso dos interessados aos procedimentos de formação de acordos quadro
ou outros contratos públicos;
• Adoção de ferramentas de compras eletrónicas com funcionalidades de catálogos
eletrónicos e de encomenda automatizada;
• Adoção de práticas aquisitivas por via eletrónica baseadas na acção de negociadores e
especialistas de elevada qualificação técnica, com vista à redução de custos para a
Administração Pública;
• Adopção de práticas e preferência pela aquisição dos bens e serviços que promovam a
proteção do ambiente;
• Promoção da concorrência e da diversidade de fornecedores.
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6. Do Sistema Nacional de Compras Públicas

Conceitos gerais (2/3)
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
A Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P., abreviadamente
designada por ESPAP, I. P., foi criada pelo Decreto-Lei n.º 117-A/2012, de 14 de junho.

• Missão
Assegurar a obtenção de ganhos de eficácia e eficiência, através da utilização
racional de recursos públicos comuns e da prestação de serviços partilhados,
contribuindo para um Estado mais ágil e direcionado para o desenvolvimento
sustentável do país.

• Visão
Ser a opção de referência para a Administração Pública na utilização de recursos
públicos comuns e na prestação de serviços partilhados.
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6. Do Sistema Nacional de Compras Públicas

Valores
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6. Do Sistema Nacional de Compras Públicas

Conceitos gerais (3/3)
Código dos Contratos Públicos
O Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro,
regula a formação e execução dos contratos públicos, definindo desta forma todos os
procedimentos que decorrem desde o momento em que é tomada a decisão de contratar até
à adjudicação, assim como a execução do contrato. O Código de Contratos Públicos entrou
em vigor no dia 30 de Julho de 2008.

Acordo quadro (AQ)
Um acordo quadro, conforme definido no Código dos Contratos Públicos, é o contrato
celebrado entre uma ou várias entidades adjudicantes e uma ou mais entidades, com vista a
disciplinar relações contratuais futuras a estabelecer ao longo de um determinado período de
tempo, mediante a fixação antecipada dos respectivos termos.

Concurso limitado por prévia qualificação (CLPQ)

 O concurso limitado por prévia qualificação rege-se pelo disposto no artigo 162.º e


seguintes do Código dos Contratos Públicos.
O procedimento de concurso limitado por prévia qualificação integra as seguintes fases:
• Apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos;
• Apresentação e análise das propostas elaboradas pelos candidatos qualificados, e
adjudicação das propostas selecionadas.
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7. Terminologia (1/4)
Instalações os ascensores ou elevadores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, conforme
designação indicada no DL 320/2002;
Manutenção o conjunto de operações de verificação, conservação e reparação efectuadas com a finalidade de
manter uma instalação e/ou equipamento em boas condições de segurança e funcionamento;
Manutenção preventiva a intervenção ou conjunto de intervenções de manutenção realizadas com carácter de
rotina, a intervalos de tempo pré-determinados ou de acordo com os critérios previstos, com o objectivo de evitar
avarias ou reduzir a probabilidade de degradação do funcionamento de um equipamento;
Manutenção corretiva a intervenção pontual de manutenção realizada numa instalação e/ou equipamento para
reparação de anomalia de ocorrência imprevista, com o objetivo de repor a sua funcionalidade e/ou normais
condições de funcionamento. As avarias que dão origem à anomalia podem ser intrínsecas (resultantes de causas
internas do próprio equipamento) ou extrínsecas (devidas a factores externos, desde acidentes, má operação,
intempéries, etc). A intervenção não é de caráter urgente e pode ser programada para ser realizada a par das
manutenções preventivas periódicas;
Manutenção de beneficiação ou melhoria a intervenção que tem como objetivo melhorar o desempenho de um
equipamento, podendo mesmo alterar ou adaptar a sua funcionalidade;
Obras de manutenção corrente dizem respeito aos trabalhos indispensáveis ao normal e seguro funcionamento
da instalação e/ou equipamento, relacionados com a reparação e substituição de componentes de desgaste que
inicialmente faziam parte dos equipamentos;
Inspecção o conjunto de exames e ensaios efectuados a uma instalação ou equipamento, de carácter geral ou
incidindo sobre aspectos específicos, para comprovar o cumprimento dos requisitos regulamentares;
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7. Terminologia (2/4)
Empresa de manutenção de ascensores (EMA) a entidade que efectua e é responsável pela manutenção das
instalações e/ou equipamentos, cujo estatuto constitui o anexo I ao diploma regulamentar DL 320/2002 e que dele
faz parte integrante;
Entidade inspectora (EI) a empresa habilitada a efectuar inspecções a instalações e/ou equipamentos, bem como
a realizar inquéritos, peritagens, relatórios e pareceres, cujo estatuto constitui o anexo IV ao diploma regulamentar
DL 320/2002 e que dele faz parte integrante;
Técnico responsável pelo funcionamento (TRF) dos sistemas energéticos de climatização de um edifício de
serviços ou fracção autónoma, a que se refere o DL 78/2006 e o artigo 21.º do DL 79/2006;
Técnico de Qualidade do Ar Interior (TQAI), a que se refere o artigo 22.º do DL 79/2006;
Técnico de instalação e manutenção de sistemas de climatização (TIM II);
Técnico de instalação e manutenção de sistemas de climatização e de Qualidade do Ar Interior (TIM III);
Plano de manutenção preventiva (PMP) nos AVAC o conjunto de tarefas de manutenção periódica previstas
tendo em consideração a boa prática da profissão, as instruções dos fabricantes e a regulamentação existente para
cada tipo de equipamento constituinte da instalação, o qual deve ser elaborado e mantido permanentemente
actualizado sob a responsabilidade de TRF (ou, a partir de 1 de dezembro de 2013, sob a responsabilidade do
TIM);
Empresa de instalação e manutenção de sistemas de climatização (EMAVAC) a entidade que efectua e é
responsável pela manutenção das instalações e/ou equipamentos de climatização, que tem contrato de trabalho ou
de prestação de serviços com os técnicos destacados para intervir no terreno e deve estar devidamente habilitada
pelo INCI, IP;
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7. Terminologia (3/4)
Boca de incêndio armada - Hidrante que dispõe de uma mangueira munida de agulheta, com suporte adequado e
válvula interruptora para a alimentação de água, inserido numa instalação hidráulica para serviço de incêndios
privativa de um edifício ou de um estabelecimento;
Etiqueta de manutenção - Etiqueta adesiva, de fundo branco, colocada sobre o equipamento de segurança contra
incêndio, na qual são especificadas informações relativas à identificação da entidade prestadora do(s) serviço(s)
certificada, às datas e prazos das intervenções a que o equipamento foi submetido e à identificação do
equipamento;
Registos de segurança - Conjunto de documentos que contém os registos de ocorrências relevantes e de
relatórios relacionados com a segurança contra incêndios. As ocorrências devem ser registadas com data de início
e fim e responsável pelo seu acompanhamento, referindo-se, nomeadamente, à conservação ou manutenção das
condições de segurança, às modificações, alterações e trabalhos perigosos efetuados, incidentes e avarias ou,
ainda, visitas de inspeção. De entre os relatórios a incluir nos registos de segurança, destacam-se os das ações de
instrução e de formação, dos exercícios de segurança e de eventuais incêndios ou outras situações de emergência.
Plano de manutenção preventiva do sistema de combate a incêndios (PMPSCI) o conjunto de tarefas de
manutenção periódica previstas tendo em consideração a boa prática da profissão, as instruções dos fabricantes e
a regulamentação existente para cada tipo de equipamento constituinte da instalação de combate a incêndios, o
qual deve ser elaborado pela empresa de manutenção e mantido permanentemente atualizado;
Empresa de manutenção de equipamentos de combate a incêndios (EMECI) a entidade que efectua e é
responsável pela manutenção dos equipamentos de combate a incêndios de 1ª intervenção: extintores e carretéis,
que tem contrato de trabalho ou de prestação de serviços com os técnicos destacados para intervir no terreno e
deve estar devidamente certificada por organismo de certificação acreditado pelo Instituto Português de
Acreditação (IPAC) e deve estar registada na Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC);
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7. Terminologia (4/4)
Manutenção corretiva extraordináriaa intervenção pontual de manutenção, realizada numa instalação, ou em
parte dela, e/ou nos equipamentos existentes, para reparação de anomalia grave de ocorrência imprevista que
afeta o funcionamento do serviço público, com o objetivo de repor a sua funcionalidade e/ou normais condições de
funcionamento no mais curto espaço de tempo. A intervenção é de caráter urgente e deve ser realizada num
período de tempo máximo de acordo com os níveis de serviço estabelecidos;
Técnico de manutenção local (TML) dos edifícios públicos, o responsável (ou a equipa responsável) pela gestão
da manutenção do edifício ou fração autónoma;
Plano de manutenção preventiva (PMP) na pequena manutenção o conjunto de tarefas de pequena
manutenção periódica previstas tendo em consideração as boas práticas da profissão, as instruções dos
fabricantes e a regulamentação existente para cada tipo de equipamento constituinte da instalação;
Empresa de manutenção (EM) a entidade que efectua e é responsável pela pequena manutenção das instalações
e/ou equipamentos do edifício, que tem contrato de trabalho ou de prestação de serviços com os técnicos
destacados para intervir no terreno.
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Juntos, partilhamos eficiência

