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Resposta a pedidos de esclarecimentoResposta a pedidos de esclarecimentoResposta a pedidos de esclarecimentoResposta a pedidos de esclarecimento    

    

Questão 1: Questão 1: Questão 1: Questão 1: No caderno de encargos está prevista a possibilidade futura da colocação de 

grelhas de acionamento motorizado em todo o perímetro do pavilhão. Deve ser considerada 

reserva no quadro elétrico a projetar, para este efeito? Para outra decisão futura que 

pretendam tomar e que implique a utilização de energia, será necessário prever mais alguma 

reserva? 

Resposta 1: Resposta 1: Resposta 1: Resposta 1: O quadro O quadro O quadro O quadro elétrico aelétrico aelétrico aelétrico a    projectar para este efeito deverá dispor de reserva de espaço projectar para este efeito deverá dispor de reserva de espaço projectar para este efeito deverá dispor de reserva de espaço projectar para este efeito deverá dispor de reserva de espaço 

suficiente para permitir a eventual futura colocação de grelhas de suficiente para permitir a eventual futura colocação de grelhas de suficiente para permitir a eventual futura colocação de grelhas de suficiente para permitir a eventual futura colocação de grelhas de accionamento em todo o accionamento em todo o accionamento em todo o accionamento em todo o 

perímetro do edifício.perímetro do edifício.perímetro do edifício.perímetro do edifício.    

 

 
Questão 2: Questão 2: Questão 2: Questão 2: Não existindo informação suficiente sobre as novas camaras de vigilância a instalar 

consideramos que, as mesmas, serão integradas no sistema existente, poderão V. Exas facultar 

informação sobre este sistema? 

Resposta 2: Resposta 2: Resposta 2: Resposta 2: O fornecimento e montagem de novas câmaras de vigilância não estão 

incluídos no âmbito da presente empreitada. Apenas está previsto o definido no 

ponto 6.16 do anexo ll ao Caderno de Encargos – “Programa Preliminar/Nota 

técnica de apoio à elaboração do projeto”: 

    - A instalação de postes em tubo de aço com tratamento anticorrosivo 

de galvanização por imersão a quente, com uma altura de 4.00m, pelo 

perímetro da nova vedação e com um afastamento de 1.00m da mesma 

(para posterior fixação de câmaras de CCTV), incluindo a execução de 

maciços de suporte à fixação dos postes, devendo sempre que possível 

reutilizar os postes instalados na zona a intervencionar. 

- A execução de abertura em vala pelo perímetro da nova vedação (com 

um afastamento de sensivelmente 1.00m), e colocação de tubagem em 

tritubo com características de acordo com a existente e com saídas 

intervaladas junto a cada poste que suportará as câmaras de CCTV (para 

posterior passagem de cablagem de rede elétrica e de dados que 

alimentará as câmaras de CCTV).  

    

 



Questão 3: Questão 3: Questão 3: Questão 3: Relativamente à entrega do projecto, pretendemos saber se as peças do projecto, 

nomeadamente as desenhadas, poderão ser entregues somente em suporte informático.” 

Resposta 3: Resposta 3: Resposta 3: Resposta 3: As peças desenhadas deverão ser fornecidas em suporte físico e em 

suporte digital, de acordo com o preconizado no art.º 12 (Modo de Apresentação 

das Propostas) do Programa de Procedimento. 

 

 

Lisboa, 07 de outubro de 2014 

 

O Presidente do Júri 

    

 
    


