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CADERNO DE ENCARGOS 

CAPÍTULO 1 - Disposições gerais 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do

procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de equipamento de proteção individual,

em regime de fornecimento contínuo.

2. As quantidades estimadas e especificações técnicas do equipamento objeto da presente contratação constam,

respetivamente, dos anexos III-A e VI, ao presente caderno de encargos.

Cláusula 2.ª 

Contrato 

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

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

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos, identificados pelos concorrentes, desde

que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de 

contratar; 

b) Os esclarecimentos e retificações relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

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

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

determinada pela ordem pela qual aí são indicados.

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no nº 2 e o clausulado do contrato e seus anexos,

prevalecem os primeiros, salvo quando os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no art. 99.º do CCP

e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no art. 101º desse mesmo diploma legal.

Cláusula 3.ª 

Prazo 

1. O presente contrato, para fornecimento contínuo de aquisição de equipamento de proteção individual, terá

início a partir da data da celebração do mesmo, vigorando por um período de doze (12) meses e até ao

montante de 47.940 € (quarenta e sete mil novecentos e quarenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal em

vigor, e em conformidade com os respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.

2. O contrato renovar-se-á automaticamente no dia seguinte ao da cessação do contrato identificado na alínea

anterior, pelo prazo de 12 meses e até ao montante de 47.940 € (quarenta e sete mil novecentos e quarenta
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euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, caso não seja denunciado por qualquer das partes com uma 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias por carta registada com aviso de receção. 

3. Na eventual renovação do contrato referido no ponto anterior, aquele cessará assim que atingir, primeiramente,

uma das seguintes situações:

• O montante de 47.940 € (quarenta e sete mil novecentos e quarenta euros); ou,

• O prazo máximo de 12 {doze) meses de duração do contrato;

4. Para efeitos do número 1, o contraente público obriga-se a notificar o cocontratante, do início dos contratos, por

carta registada, com uma antecedência de 6 (seis) dias.

5. Para efeitos de renovação do prazo do contrato, e com uma antecedência de 15 (quinze) dias em relação à data

da respetiva renovação, o cocontratante deverá apresentar as declarações de não dívida à segurança social e

autoridade tributária, dentro de respetivo prazo de validade, ou conceder a devida autorização à entidade

adjudicante para realizar a consulta das mesmas.

6. Caso não seja demonstrada em tempo que a situação contributiva e tributária do cocontratante se encontram

regularizadas, o contrato não será renovado, caducando os seus efeitos.

CAPÍTULO li - Obrigações contratuais 

Secção 1 - Obrigações do cocontratante 

Subsecção 1 - Disposições Gerais 

Cláusula 4.ª 

Obrigações principais do cocontratante 

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

cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o fornecedor as seguintes obrigações principais:

a) A obrigação de fornecimento dos equipamentos de proteção individual do presente contrato, sempre que

sejam solicitados pelo contraente público e durante a execução do contrato inicial, até ao montante de

47.940 € (quarenta e sete mil novecentos e quarenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

b) A obrigação de fornecimento dos artigos dos equipamentos de proteção individual do presente contrato,

sempre que sejam solicitados pelo contraente público e, durante a execução do contrato renovado, até ao

montante de 47.940 € (quarenta e sete mil novecentos e quarenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor;

2. Obrigação de entrega dos bens no prazo máximo de 15 dias, após solicitação da entidade adjudicante.

3. Obrigação de cumprir integralmente as cláusulas e anexos do presente caderno de encargos.

4. Disponibilizar todos os contactos: telefone, fax, endereço de correio eletrónico.

5. A título acessório, o fornecedor fica ainda obrigado designadamente a recorrer a todos os meios humanos,

materiais e informáticos que sejam necessários e adequados ao fornecimento dos bens, bem como ao

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

Forma da execução do contrato 

Para o acompanhamento da execução do contrato, o cocontratante fica obrigado a manter comunicação com a 

entidade adjudicante, através de interlocutor a identificar após o ato de adjudicação, cabendo-lhe a gestão corrente 

do contrato celebrado, devendo alertar o Município do Montijo de quaisquer circunstâncias anormais de execução 

contratual que venha a constatar. 

Cláusula 6.ª 

Local de entrega dos bens 

1. Os bens objeto do contrato devem ser entregues no Armazém da CMM, sito na Praça Gomes Freire de Andrade

n!'! 7, em Montijo, no prazo máximo de 15 dias, após solicitação da entidade adjudicante.

2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, todos os

documentos em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa e integral utilização ou funcionamento

daqueles.

3. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferência da posse e da propriedade daqueles para o

contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das

obrigações de garantia que impendem sobre o fornecedor.

4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos para o local

de entrega e com a respetiva instalação, caso se verifique essa necessidade, são da responsabilidade do

fornecedor.

Cláusula 7 .ª 

Conformidade e operacionalidade dos bens 

1. O fornecedor obriga-se a entregar ao contraente público os bens objeto do contrato com as características,

especificações e requisitos técnicos previstos no anexo VI ao presente Caderno de Encargos, que dele faz parte

integrante.

2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que

se destinam e dotados de todo o material de apoio necessário à sua entrada em funcionamento.

3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens 

de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita à conformidade dos bens.

4. O fornecedor é responsável perante a Câmara Municipal do Montijo por qualquer defeito ou discrepância dos

bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues

5. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, a Câmara Municipal do Montijo, por si ou através de terceiro

por ele designado, procede, em prazo a definir posteriormente, à inspeção quantitativa e qualitativa dos

mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas e se

reúnem as características, especificações e requisitos técnicos e operacionais definidos no n.!'! 2 da cláusula l.ª

do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

6. A inspeção qualitativa a que se refere o número anterior incide sobre as especificações técnicas que constam do

presente Caderno de Encargos e respetivos anexos.
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7. Durante a fase realização de testes, o fornecedor deve prestar à Câmara Municipal do Montijo toda a cooperação

e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daqueles, através de 

pessoas devidamente credenciadas para o efeito.

8. Os encargos com a realização dos testes, devidamente comprovados, são da responsabilidade do fornecedor.

Cláusula 8.ª 

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias 

1. No caso de os testes previstos na cláusula anterior não comprovarem a total operacionalidade dos bens objeto

do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem defeitos ou

discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no anexo VI ao presente

Caderno de Encargos, a Câmara Municipal do Montijo deve de isso informar, por escrito, o fornecedor.

2. No caso previsto no número anterior, o fornecedor deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for

determinado pela Câmara Municipal do Montijo, às reparações ou substituições necessárias para garantir a

operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e

requisitos técnicos exigidos.

3. Após a realização das reparações ou substituições necessárias pelo fornecedor, no prazo respetivo, a Câmara

Municipal do Montijo procede à realização de novos testes de aceitação, nos termos da cláusula anterior.

Cláusula 9.ª 

Aceitação dos bens 

1. Caso os testes a que se refere a Cláusula 7 ·ª comprovem a total operacionalidade dos bens objeto do contrato,

bem como a sua conformidade com as exigências legais e neles não sejam detetados quaisquer defeitos ou

discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no anexo VI ao presente

Caderno de Encargos, deve ser emitido, no prazo máximo de 15 dias a contar do final dos testes, um auto de

receção, assinado pelos representantes do fornecedor e da Câmara Municipal do Montijo.

2. Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da posse e da propriedade

dos bens objeto do contrato para o contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos

mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia que impendem sobre o fornecedor.

3. A assinatura do auto a que se refere o n.º 1 não implica a aceitação de eventuais defeitos ou de discrepâncias

dos equipamentos objeto do contrato com as exigências legais ou com as características, especificações e

requisitos técnicos previstos no anexo VI ao presente Caderno de Encargos.

Clausula 10.ª 

Garantia técnica 

O cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos elementos entregues à entidade 

adjudicante em execução do contrato, às exigências legais, obrigações do fornecedor e prazos respetivos aplicáveis 

aos contratos de aquisição de bens móveis, nos termos do Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 
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Subsecção li - Dever de sigilo 

Cláusula 11.ª 

Objeto do dever de sigilo 

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial

ou outra, relativa à entidade adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a

execução do contrato.

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem

objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução

do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio

público à data da respetiva obtenção pelo cocontratante ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por 

força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas

competentes.

Cláusula 12.ª 

Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do cumprimento ou cessação, 

por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, 

designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às 

pessoas coletivas. 

Secção li - Obrigações da entidade adjudicante 

Cláusula 13.ª 

Preço contratual 

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes

do presente caderno de encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao cocontratante o montante constante

na proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, e de acordo com 

os preços unitários indicados.

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

expressamente atribuída ao contraente público, incluindo as despesas de alojamento, alimentação e deslocação

de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem

como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

3. O preço base do presente procedimento é de 95.880 € (noventa e cinco mil oitocentos e oitenta euros),

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e decompõe-se da seguinte forma:

• Para o contrato inicial, está limitado ao montante máximo de 47.940 € (quarenta e sete mil novecentos

e quarenta euros); acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

• Para a renovação do contrato, está limitado ao montante máximo de 47.940 € (quarenta e sete mil

novecentos e quarenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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4. O preço base é o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela aquisição dos bens objeto do 

contrato.

5. O preço base foi calculado tendo por base a realização de uma consulta preliminar a 5 (cinco) operadores 

económicos, nos termos do disposto no art.9 359A do CCP. Neste âmbito foram solicitados preços atuais para a

aquisição dos artigos pretendidos, por cada lote, tendo-se apurado um valor para efeitos de parâmetro base

máximo do somatório do resultado da multiplicação das quantidades estimadas pelos preços unitários, os quais

foram fixados com base no preço médio obtido.

Cláusula 14.l! 

Condições de pagamento 

1. A(s) quantia(s) devidas pela entidade adjudicante, nos termos da cláusula anterior, deve(m) ser paga(s) no prazo

de 30 dias, após a receção pela entidade adjudicante das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após

o vencimento de cada obrigação, isto é, após a respetiva entrega e na devida proporção dos bens entregues,

devendo a fatura fazer referência aos números da requisição externa e ao número de compromisso financeiro. 

2. Nos termos do disposto na Lei n.Q 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado com o Decreto-Lei n.9 127 /2012, de 21

de junho, durante a execução contratual, o valor do contrato celebrado poderá sofrer alteração, em virtude de

estar dependente da existência de Fundos Disponíveis à data da Assunção do compromisso, isto é, à data da

pretensão da realização do respetivo consumo.

3. Face ao disposto no número anterior, o preço contratual indicado na Requisição Externa, corresponderá, assim,

ao valor máximo a pagar pela entidade contratante, podendo esse valor sofrer redução, com a consequente

redução dos serviços a prestar, na devida proporção.

4. Caso se verifique a diminuição dos consumos e consequentemente do preço contratual, não haverá lugar a

qualquer indemnização.

5. A assunção de compromissos respeitará o disposto no art. 139 da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

(LCPA), cujas disposições prevalecem sobre outros normativos legais que disponham em sentido contrário.

6. Nos termos do disposto nos diplomas legais mencionados no número 2 da presente cláusula, as faturas dos

fornecedores de bens/prestadores de serviços só poderão ser emitidas após o vencimento da obrigação que lhe

subjaz, em período nunca superior a cinco dias após a receção da confirmação dos consumos efetuados pelos

serviços deste Município.

Capítulo Ili - Penalidades contratuais e resolução 

Cláusula 15.ª 

Penalidades contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do cocontratante

o pagamento de uma pena pecuniária, designadamente pelo incumprimento do prazo de entrega, no montante

de € 150,00 por cada dia de atraso, sendo que individual ou cumulativamente não poderá ultrapassar 20% do 

preço contratual. 

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do fornecedor, a entidade adjudicante pode exigir-lhe

uma pena pecuniária de 20% do preço contratual.
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3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo cocontratante

ao abrigo do n.2 1, relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva conclusão tenha determinado a resolução

do contrato.

4. Na determinação da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a

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

incumprimento.

5. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a entidade adjudicante exija uma

indemnização pelo dano excedente.

Cláusula 16.l! 

Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como incumprimento, a não realização

pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior,

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte

afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse

razoavelmente exigível contornar ou evitar.

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

terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de

guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Não constituem força maior, designadamente:

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do cocontratante, na parte em que

intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do cocontratante ou a grupos de sociedades em que este

se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma 

resultantes do incumprimento pelo cocontratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas legais;

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do cocontratante cuja causa, propagação ou proporções

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

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do cocontratante não devidas a sabotagem;

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

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

comunicada à outra parte.

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

período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.
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Cláusula 17 ·ª 

Resolução por parte do contraente público 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a entidade adjudicante pode resolver o

contrato, a título sancionatório, no caso de o cocontratante violar de forma grave ou reiterada qualquer das

obrigações que lhe incumbem.

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao cocontratante e

não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo contraente

público.

Cláusula 18.ª 

Resolução por parte do cocontratante 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o fornecedor pode resolver o contrato quando 

qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 180 dias ou o montante em dívida exceda 

25% do preço contratual excluindo juros.

2. O direito de resolução é exercido por via judicial.

3. Nos casos previstos no n.2 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada à Entidade

Adjudicante, que produz efeitos 90 dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as

obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já

realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção 

daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Código dos Contratos Públicos.

Capítulo IV - Caução e seguros 

Cláusula 19.ª 

Execução da caução 

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do

Programa do Procedimento, pode ser executada a entidade adjudicante, sem necessidade de prévia decisão

judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,

incumprimento definitivo pelo cocontratante das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de

penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2. A resolução do contrato pela entidade adjudicante não impede a execução da caução, contanto que para isso

haja motivo.

3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o cocontratante na obrigação

de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 15 dias após a

notificação da entidade adjudicante para esse efeito.

4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.2 do Código dos Contratos

Públicos.
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Cláusula 20.ª 

Seguros 

1. É da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro, dos riscos obrigatório por

lei para a atividade desenvolvida ao abrigo do objeto do contrato.

2. A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos

contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o cocontratante fornecê-la no prazo 3 (três) dias. 

Capítulo V - Resolução de litígios 

Cláusula 21.ª 

Foro competente 

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

e Fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Capítulo VI - Disposições finais 

Cláusula 22.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

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

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

Cláusula 23.ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do

contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.

Cláusula 24.ª 

Contagem dos prazos 

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

Cláusula 25.ª 

Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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ANEXO VI 

Especificações técnicas dos bens a fornecer 

(a que se refere o nºl da cláusula vi do programa de procedimento e cláusula 1.ª do caderno de encargos) 

CAPACETE DE OBRA AMARELO, material polietileno, arnês de suspensão têxtil de seis pontos, 
dermatologicamente inofensivo, ventilação lateral, peso até 450g. Personalizado com logotipo do Município. 
Norma EN 397 

CAPACETE DE OBRA BRANCO, material polietileno, arnês de suspensão têxtil de seis pontos, 
dermatologicamente inofensivo, ventilação lateral, peso até 450g. Personalizado com logotipo do Município. 
Norma EN 397 

CAPACETE FLORESTAL COM VISEIRA E ANTI-RUÍDO capacete de polipropileno de alta resistência, cor 
laranja, tratamento anti-UV, banda de suor em nylon, coifa de poliam ida, 3 bandas têxteis com 8 pontos de 
fixação, conchas antirruído (SNR: 25 a 29 dB) para capacete de obra reguláveis em altura, braço e conchas 
abs de alta flexibilidade, conchas envoltas em mousse sintético, a utilizar diretamente sobre o capacete e 
com o porta-viseira. Viseira em rede com orla metálica, fixação universal adaptável sobre o porta viseira. 
Porta-Viseira em ABS preto, com pontos de fixação para a viseira, tem sistema que permite levantar e baixar 
a viseira, para maior comodidade do utilizador nas pausas a mudar de tarefas, o mesmo sistema para as 
conchas antirruído. Personalizado com logotipo do Município. EN 397:1995, EN 50365:2002 - Capacetes com 
isolamento elétrico para uso em instalações de baixa tensão. EN 352-3:2002 - Proteção auricular, EN 
1731:1997 -Viseira florestal 

VISEIRA COM AURICULARES, Proteção da cara (viseira) aumentada de aprox.30%. Com conchas proteção 
antirruído (SNR: 25 a 29 dB) e fita da cabeça dupla. Normas: EN 352-3:2002 - Proteção auricular; EN 
1731:1997 -Viseira florestal 

ABAFADOR ANTI-RUÍDO C/BANDAS DE AJUSTE METÁLICO ALMOFADADO, conchas em ABS e espuma 
sintética. Conchas largas e profundas, almofadas flexíveis e confortáveis, banda de ajuste metálico 

5 e/almofadado destacável e lavável. SNR: 25 a 29 dB, em conformidade com as exigências da Diretiva 
Europeia 89/686, nomeadamente em termos de ergonomia, de inocuidade, de conforto, de arejamento e 
de maleabilidade e à norma EN 352-1. 

6 

7 

8 

9 

TAMPÕES AURICULARES DESCARTAVEIS em espuma de poliuretano suave e hipoalergénica, com cordão. 
Espuma macia de forma cónica, adaptável a todos os canais auditivos que veda com conforto, de superfície 
lisa que impede a aderência de sujidade. SNR: 25 a 29 dB. Norma EN 352-2. Nota: Preço indicado é unitário 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISITANTE Hastes largas e ventiladas. Patilhas perfuradas para colocação de cordão. 
Lentes e hastes em policarbonato incolor. VANTAGENS: Leve e ventilado. Pode-se utilizar sobre óculos 
graduados. Permite uma boa visão periférica. UTILIZAÇÃO: Oferece proteção contra riscos mecânicos 
(projeções sólidas, líquidas, fragmentos, partículas, choques, etc.) e radiação UV. Para trabalhos com 
esmeril, rebarbadoras, decapagem, em laboratórios, etc. Construído de acordo com as normas. EN 166:2001, 
EN170:2002. 

ÓCULOS PANORÂMICOS, permitindo um campo de visão livre de 180º. Vedação na face e nariz, com banda 
elástica de tecido permitindo uma estanquicidade sem pressão para o utilizador. Com ventilação e lentes 
substituíveis. Podendo ser utilizado por cima de óculos graduados. Normas EN166 e EN170. 

FATO IMPERMEÁVEL DE ALTA VISIBILIDADE. Fato constituído por: Casaco impermeável com fecho de correr 
de nylon. Gola alta com capuz interior ajustável com cordão. Dois bolsos laterais sobrepostos; um bolso de 
chapa no peito com velcro no interior. Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas 
mangas. Punho elástico no interior da manga. Cinta ajustável com cordão. Revestido no interior. Calça 
impermeável com cintura elástica. Duas fitas refletoras nas pernas. Aberturas laterais de acesso no interior. 
Remate da calça ajustável com presilhas. Composição: 100% poliéster. Gramagem: exterior 135 gr I interior 
60 gr. Brazão da CMM estampado a cor no peito, lado esquerdo. Nas costas, a legenda 11Município do 
Montijo", estampado a preto em letras soltas. 
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ARNÊS COM APOIOS DORSAL E ESTERNAL- Arnês anti queda, recomendado para trabalhos em alturas onde 

exista uma subida intensa e longa, ou para trabalhos em altura demorados; Arnês com 1 argola dorsal (Ponto 

10 
de fixação anti queda); Duas precintas que em conjunto fazem o ponto de ancoragem. Ajuste de tamanho 

no peito e pernas fornecem o tamanho Universal; Argolas e fivelas em ferro; Peso 1Kg. Fita em polyester 

com 45mm, carga de rutura > 25000N. Costuras com linhas de polyester de alta tenacidade n.º 10 - carga de 

rutura> 180N. Fita preta em polipropileno, carga de rutura> 18000N. EN361 : 2002 

ABSORVEDOR DE ENERGIA COM TALABARTE DE CORDA - Corda de alpinismo {nylon trançado) de 11 mm 

11 
diâmetro. Cumprimento total 1,8 metros, duas alças têxteis com reforço em plástico, vão livre mínimo até 

ao ponto de ancoragem 6 metros, dois mosquetões de aço fechando a parafuso. Abertura dos mosquetões 

de 55 mm a 60 mm. EN355 

12 
AVENTAL DE PROTEÇÃO EM COURO, Avental soldador com peitilho em crute de bovino. 60x90cm. Fivela de 

regulação nas costas. Norma: EN ISO 11611 Vestuário de proteção usado durante a soldadura 

13 AVENTAL DE PVC COMPRIDO, com peitilho e regulação nas costas, dimensão120x90 cm. 

AVENTAL RESISTENTE AO CALOR avental térmico para cozinha, ajustável através de tiras nas costas, próprio 

14 
para proteção do tronco do usuário contra exposição ao calor, vapor e respingas quentes. Impermeável. 

Resistência ao calor: 280ºC ou superior. Dimensão: ±0,70 cm x ±100 cm. Norma: EN ISO 11612:2015. 

Tamanho: tamanho único. 

BLUSÃO ANTI-CORTE Nível de proteção anti corte EN 381-11:2002 Classel {=' 20 m/s), EN ISO 20471 classe 

de proteção 2, de alta visibilidade. Blusão refletor em cor Laranja e outras, com proteção, respiração ativa e 

boa liberdade de movimentos. Tecido exterior e forro: 100% poliéster. Proteção contra espinhos nos 

cotovelos e ombros. Material de ventilação nos braços. Dois bolsos de peito com fecho de correr, abertura 

15 de saída traseira para o arnês, com proteção anti corte com respiração ativa na zona do peito, ombros, 

braços e abdominal. Brazão da CMM estampado a cor no peito, lado esquerdo. Nas costas, a legenda 

"Município do Montijo", estampado a preto em letras soltas. Normas: EN 381-11:2002, nível de proteção 

anti corte Classel (=' 20 m/s), e EN ISO 20471 classe de proteção 2 de alta visibilidade. Tamanho XS, S, M, L, 

XL, XXL, XXXL. 

CINTA DE PROTEÇÃO LOMBAR, Cinta de apoio lombar, com alças, em poliéster com e/astano (tecido 

16 
térmico), que fornece calor a área de contacto. Suporte na parte inferior das costas e do abdómen, 

permitindo a liberdade de movimento e conforto máximo. Fecho de velcro e também ajustador de folga com 

velcro. Lavável e respirável. Tamanhos: O, 1, 2 e 3 

COLETE AV AMARELO FLUORESCENTE de cinta dupla, Malha 100% polyester, perfurada, 120g/m2 

fluorescente, 2 bandas retrorrefletoras tipo 3M Scotchlite ou equivalente. Fecho em velcro ajustável. No 

17 lado esquerdo do peito estampado na cor preto o logótipo do Município e no centro das costas estampado 

na cor preto "Município do Montijo". Tolerância de 5% na composição e 5% na gramagem. Norma: EN 471 

Classe 2. Tamanhos: XS a XXXL 

LUVAS DE MOTORISTAS E OPERADORES DE GRUAS luva tricotada em nylon preto, com recobrimento da 

18 palma da mão em espuma de nitrilo. Revestimento em malha calibre 18 para destreza. 25 cm de 

comprimento. Normas: EN 388:2016 - 4X31D ou superior. Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11 

LUVAS ANTI CORTE Luvas em malha calibre 13 de poliéster sem costura com revestimento de PU. Ideal para 

19 manuseio de precisão em ambientes secos e ligeiramente condições húmidas, mantendo ótima destreza. 

EN 388:2016: 2131X. Tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

LUVAS ANTI CORTE MALHA SINTÉTICA CINZENTA Luva com revestimento em latex condensado rugoso azul. 

Revestimento na palma e na ponta dos dedos. Com suporte em poliéster/algodão em malha tricotada sem 

20 costuras. Punho elástico. Excelente resistência à abrasão e ao rasgo. Ideal para triagem de resíduos, 

metalomecânica em geral, cerâmicas. O forro ligeiramente elástico proporciona uma boa ergonomia e 

conforto. EN 388:2016-2142X. Tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

LUVAS ANTI CORTE MOTOSSERRISTAS luva em couro sintético ou natural, com punho em malha ajustável 

21 por presilha e velcro, reforço de borracha antiderrapante na palma da mão, proteção de motosserra em 

ambas as mãos. Normas: EN 388 3131X, EN 381-7, Classe 1, Tamanhos 8, 9, 10 e 11 

13 



CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPl'S), 
EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - CADERNO DE ENCARGOS 

LUVAS APLICAÇÃO DE FITOFARMACÊUTICOS, LIMPEZAS, MERCADOS e CEMITÉRIO luva de látex natural 

22 com forro de malha de poliam ida e acabamento da mão rugoso. Comprimento: 30 cm. Normas: EN 388:2016 

3142X, EN ISSO 374-1:2016 Tipo A AKLMNO. Tamanhos: 8, 9 e 10 

23 
LUVAS DIELÉTRICAS em borracha natural, de cano comprida, para manobrar aparelhos elétricos e realizar 

trabalhos elétricos baixa tensão. Norma EN 60903 classe "00" categoria AZC. Tamanhos: 8, 9, 10 e 11 

LUVAS PARA RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS INVERNO Revestimento integral da mão. Luva tricotada em 

24 
HPPE e Nylon. Recobrimento mão completa em nitrilo duplo. Revestimento em malha calibre 13 para 

destreza. 25 cm de comprimento. Normas: EN 420-2003 EN 388:2016 - 4X43D ou superior. Tamanhos: 7, 8, 

9, 10 e 12 

LUVAS PARA RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS VERÃO Revestimento palma da mão e dedos. Luva tricotada 

25 
em HPPE e Nylon. Recobrimento da palma da mão em nitrilo duplo. Revestimento em malha calibre 13 para 

destreza. 25 cm de comprimento. Normas: EN 420-2003 EN 388:2016 - 4X43D ou superior. Tamanhos: 7, 8, 

9, 10 e 11 

26 
LUVAS PROTEÇÃO CALOR Manápulas de forno com resistência ao calor até 250 ºC. Em pele de bovino. 

Extra longas para proteger o antebraço. Comprimento: 460mm. Duas por embalagem. TAMANHO 8 a 10 

27 
LUVAS TIPO CHEFE Luva em pele de vaca amarela tipo chefe com ajuste de elástico e debruadas a têxtil 

vermelho. Normas: EN 388 Pmec.3122. Comprimento total 240mm. Tamanhos: 7, 8, 9, 10 

LUVAS DE CABEDAL PARA SOLDADORES Luvas para Soldadores em pele de vaca forrada em têxtil isolante 

28 ao calor, cosidas e reforçadas com vivo em pele. Normas: EN 420, Norma EN388:2016 3132X, EN407 413X4X 

EN 12477 Tipo A .  Comprimento 34 cm. Tamanhos: 8, 9, 10 

LUVA DE MALHA DE AÇO Luva de malha metálica em aço inoxidável. Ambidestra e reversível. Faixa higiênica 

29 flexível e ajustável que permita a adaptação ao utilizador. Tira de poliuretano permite uma lavagem eficaz. 

Nomas EN 1082-1; Tamanhos: 7, 8, 9, 10 

MANGUITOS ANTI-CORTE PARA MOTOSSERRAS. Manguito respirável em material de ventilação. Cós em 

30 malha elástica com orifício no polegar integrado. 100 % poliéster. Categoria de proteção anti corte 1, design 

A (EN 381). Cor laranja. 

PERNEIRAS ANTI-CORTE para uma utilização pontual, mas segura da motosserra. Cor laranja e outra, estilo 

31 
jeans, 65 % poliéster, 35 % algodão, mais conforto através do cinto elástico, leve e transpirável. Proteção da 

perna a 2702. Fácil de colocar e tirar, ajusta à perna por fita e fivela proteção anti corte alargável. Normas: 

EN 381, nível de proteção 1 (=, 20 m/s). Tolerância de 5% na composição. 

32 
PERNEIRAS proteção para trabalho florestal, em PVC verde, com aperto na cintura por fivela ajustável e de 

alta resistência. Tamanho M, L, XL, XXL 

CANELEIRAS (par) para proteção de projeção de pedras e outros objetos contundentes. Para uso com 

33 máquinas roçadoras, em material rígido termoplástico moldado, ajusta atrás por elásticos, protege desde o 

joelho incluído até à parte superior do pé ao pé. 

34 
JOELHEIRAS MONOBLOCO E ANTI-DERRAPANTE - Par de joelheiras monobloco, antiderrapante. Material 

ergonómico, confortável e com ajuste superior e inferior. 

BOTA SEGURANÇA USO GERAL em pele gravada com excelente resistência à água, petróleo e óleos. Aperta 

com atacadores e ilhoses metálicas. Muito flexível e com excelentes características de transpiração. Forro 

em tecido de malha para uma excelente respirabilidade. Biqueira em policarbonato. Palmilha não metálica, 

35 flexível e anti estática, resistente à perfuração. Termicamente isolante. Plantar confortável com pontos anti 

estáticos, lavável e removível. Sola de duas camadas: PU/PU. Entressola em poliuretano suave para garantir 

restituição da energia de impacto, maciez e conforto ideal uso prolongado. Boa aderência e resistência à 

abrasão. Normas: EN ISO 20345:2004 S3 SRC, TAMANHOS 36 a 47. 

BOTA SOLDADOR C/ APERTO LATERAL, em pele gravada com excelente resistência à água, petróleo e óleos. 

Pala frontal a proteger de limalhas, detritos e água. Sola dupla densidade PU resistente até 1802C, forro 

36 
cambrel respirável. Gola acolchoada PU. Fecho de fivela; biqueira em policarbonato. Sola com rasto em 

borracha e na entressola com poliuretano (PU) macio para maior conforto, maior resistência à abrasão, 

melhores características anti estáticas e com ótima resistência aos óleos e ao fogo. Normas: EN ISO 20345 

S3 SRC HRO. TAMANHOS 36 a 46 
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SAPATO COM BIQUEIRA E PALMILHA A COMPOSITE, pele gravada com excelente resistência à água, 

petróleo e óleos. Aperta com atacadores e ilhoses metálicas. Muito flexível e com excelentes características 

de transpiração. Forro em tecido de malha para uma excelente respirabilidade. Biqueira em policarbonato. 

37 Palmilha não metálica, flexível e anti estática, resistente à perfuração. Termicamente isolante. Plantar 

confortável com pontos anti estáticos, lavável e removível. Sola de duas camadas: PU/PU. Entressola em 

poliuretano suave para garantir restituição da energia de impacto, maciez e conforto ideal uso prolongado. 

Boa aderência e resistência à abrasão. Norma: EN ISO 20345 S3, TAMANHOS 36 a 47. 

BOTA PVC/PU PRETO sola anti frio e interior do tipo Texon ou equivalente, anti deslizante; forro - Poliam ida 

38 
endurecido PU; calcanhar - com amortecedor, palmilha em aço anti perfurante; biqueira de aço; bota 

isolante; rasto anti estático; antiderrapante; resistente a água e óleos industriais. EN ISO 20345 S5-CI, 

TAMANHOS 36 a 47. 

GALOCHA ACRESCENTADA DE CALÇA SUBIDA COM SUSPENSÓRIOS, Bota em PU com peitilho e com reforço 

nos joelhos. Suspensórios ajustáveis com fecho de mola. Tecido em malha e polyester (7%), revestida em 

PVC (93%) com espessura de 0,88mm. Meia têxtil. 100% impermeável. Sola resistente a óleos, gorduras. 

39 ácidos e solventes orgânicos. Sola anti estática e antiderrapante. Biqueira em aço com resistência ao impacto 

superior a 200J e à compressão para cargas até 15KN. Palmilha em aço com resistência a perfuração superior 

a 1100N. Cor: verde e outra. Normas: EN ISO 20345 S5+Cl+SRC, TAMANHOS 36 a 47. Tolerância de 5% na 

composição e 5% na gramagem. 

SAPATILHA EM TECIDO. Tecido transpirável, com forro interior sany-dry 100%, transpirável, antibacteriano, 

absorvente, desabsorvente e anti abrasão. Palmilha em espuma de poliu reta no suave e cómoda, perfurada, 

40 anti estática, com forma anatómica, revestida em tecido anti abrasão e absorção de energia de impacto. 

Sola em material leve, flexível e resistente. Biqueira de proteção não metálica, em fibra de vidro e resistente 

a impacto de 200J. Cor: Azul. Tamanhos: 36 a 46 

SAPATO EM MALHA POLIÉSTER. Forro poliéster, sola X-Cell, polímero de eva, livre de látex. Anti bacteriano. 

41 
Livre substâncias tóxicas. Resistente ao calor. Resistência a hidrocarbonetos (FO), a dissolventes, 

detergentes, ácido lácteo e químicos. Ultra leve e absorção de energia no tacão. EN ISO 20347. Diretiva 

89/686/CE. Cor: Azul. Tamanhos: 36 a 46 

SAPATO ANTI-ESTÁTICO PROTEÇÃO ELETRICISTAS (Eletricistas baixa tensão) em microfibra (fibra de 

poliéster) preta resistente à água e altamente durável. Forro têxtil que permita remove o ar quente e húmido 

42 
sobre a parte superior do sapato e facilite a distribuição uniforme da temperatura. Biqueira em alumínio. 

Palmilha não metálica, flexível e anti estática, resistente à perfuração. Termicamente isolante. Plantar 100% 

Respirável, antibacteriano, carbono ativo, excelente absorvente ao choque e anti estático. Sola em borracha. 

TAMANHOS 36-47. Normas: EN ISO 20347:2011 S3 SRC ESD 

SOCA FLOTANTE LISA Soca flotante lisa fabricada 100% espuma vinílica acetinada (EVA),anatómica, flexível 

43 e confortável, com alça ajustável e dobrável, livre de latex e lavável a 302C. Anti deslizantes, antibacterianas, 

anti estática e silenciosas. Norma: EN ISO 20347: 2012 (OB + SRC + E) Tamanhos: 35 a 43 

SAPATO ADAPTADO Calçado de uso ocupacional (senhora e homem), EN ISO 20347 (02+SRC+E), adaptado 

aos constrangimentos anatómicos. Antiderrapante e resistente à penetração e absorção de água. 
44 

Revestimento exterior em couro macio, maleável e leve. Palmilha em PU e microfibra. Forro têxtil e 

respirável. Ajuste fácil e rápido com presilhas e adesivo tipo velcro. Tamanhos: 36 a 47 

15 
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1 1

cAPACETE DE OBRA AMARELO, material polietileno, arnês de suspensão têxtil de seis pontos, dermatologicamente inofensivo, ventilação
1 

lateral, peso até 450g. Personalizado com logotipo do Município. Norma EN 397 

2 1

cAPACETE DE OBRA BRANCO, material polietileno, arnês de suspensão têxtil de seis pontos, dermatologicamente inofensivo, ventilação
1 

lateral, peso até 450g. Personalizado com logotipo do Município. Norma EN 397 

CAPACETE FLORESTAL COM VISEIRA E ANTI-RUÍDO capacete de polipropileno de alta resistência, cor laranja, tratamento anti-UV, banda de 
suor em nylon, coifa de poliamida, 3 bandas têxteis com 8 pontos de fixação, conchas antirruído (SNR: 25 a 29 dB) para capacete de obra 

reguláveis em altura, braço e conchas abs de alta flexibilidade, conchas envoltas em mousse sintético, a utilizar diretamente sobre o 

3 1
capacete e com o porta-viseira. Viseira em rede com orla metálica, fixação universal adaptável sobre o porta viseira. Porta-Viseira em ABS

1 preto, com pontos de fixação para a viseira, tem sistema que permite levantar e baixar a viseira, para maior comodidade do utilizador nas 

pausas a mudar de tarefas, o mesmo sistema para as conchas antirruído. Personalizado com logotipo do Município. 

EN 397:1995, EN 50365:2002 - Capacetes com isolamento elétrico para uso em instalações de baixa tensão. EN 352-3:2002 - Proteção 

auricular, EN 1731:1997 -Viseira florestal 

4 1

v1SEIRA COM AURICULARES, Proteção da cara (viseira) aumentada de aprox.30%. Com conchas proteção antirruído (SNR: 25 a 29 dB) e fita
1 

da cabeça dupla. Normas: EN 352-3:2002 - Proteção auricular; EN 1731:1997 -Viseira florestal 

ABAFADOR ANTI-RUÍDO C/BANDAS DE AJUSTE METÁLICO ALMOFADADO, conchas em ABS e espuma sintética. Conchas largas e 

5 1 
profundas, almofadas flexíveis e confortáveis, banda de ajuste metálico e/almofadado destacável e lavável. SNR: 25 a 29 dB, em 

1 
conformidade com as exigências da Diretiva Europeia 89/686, nomeadamente em termos de ergonomia, de inocuidade, de conforto, de 
arejamento e de maleabilidade e à norma EN 352-1. 

TAMPÕES AURICULARES DESCARTAVEIS em espuma de poliuretano suave e hipoalergénica, com cordão. Espuma macia de forma cónica, 

6 1 adaptável a todos os canais auditivos que veda com conforto, de superfície lisa que impede a aderência de sujidade. SNR: 25 a 29 dB. Norma 1 
EN 352-2. Nota: Preço indicado é unitário 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISITANTE Hastes largas e ventiladas. Patilhas perfuradas para colocação de cordão. Lentes e hastes em 

policarbonado incolor. VANTAGENS: Leve e ventilado. Pode-se utilizar sobre óculos graduados. Permite uma boa visão periférica. 
7 1 UTILIZAÇÃO: Oferece proteção contra riscos mecânicos (projeções sólidas, líquidas, fragmentos, partículas, choques, etc.) e radiação UV. I 

Para trabalhos com esmeril, rebarbadoras, decapagem, em laboratórios, etc. Construído de acordo com as normas. EN 166:2001, 

EN170:2002. 

ÓCULOS PANORÂMICOS, permitindo um campo de visão livre de 180Q. Vedação na face e nariz, com banda elástica de tecido permitindo 

8 luma estanquicidade sem pressão para o utilizador. Com ventilação e lentes substituíveis. Podendo ser utilizado por cima de óculos! 
graduados. Normas EN166 e EN170. 

20 1€ - 1€

20 1€ 1 € 

20 1€ - 1€

20 1€ - 1€

60 1€ 1€ 

400 1€ 1€ 

200 1 € - 1€

100 1 € - 1€
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FATO IMPERMEÁVEL DE ALTA VISIBILIDADE. Fato constituído por: Casaco impermeável com fecho de correr de nylon. Gola alta com capuz 

interior ajustável com cordão. Dois bolsos laterais sobrepostos; um bolso de chapa no peito com velcro no interior. Uma fita refletora nos 

9 1
ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas. Punho elástico no interior da manga. Cinta ajustável com cordão. Revestido no interior.

1 
Calça impermeável com cintura elástica. Duas fitas refletoras nas pernas. Aberturas laterais de acesso no interior. Remate da calça ajustável 

com presilhas. Composição: 100% poliéster. Gramagem: exterior 135 grs I interior 60 grs. Brazão da CMM estampado a cor no peito, lado 

esquerdo. Nas costas, a legenda "Município do Montijo", estampado a preto em letras soltas. 
-

ARNÊS COM APOIOS DORSAL E ESTERNAL - Arnês anti queda, recomendado para trabalhos em alturas onde exista uma subida intensa e 

longa, ou para trabalhos em altura demorados; Arnês com 1 argola dorsal (Ponto de fixação anti queda); Duas precintas que em conjunto 

10 lfazem o ponto de ancoragem. Ajuste de tamanho no peito e pernas fornecem o tamanho Universal; Argolas e fivelas em ferro; Peso lKg.l 

Fita em polyester com 45mm, carga de rutura > 25000N. Costuras com linhas de polyester de alta tenacidade n.2 10 - carga de rutura> 180N. 

Fita preta em polipropileno, carga de rutura> 18000N. EN361 : 2002 

ABSORVEDOR DE ENERGIA COM TALABARTE DE CORDA- Corda de alpinismo (nylon trançado) de 11 mm diâmetro. Cumprimento total 1,8 

11 !metros, duas alças têxteis com reforço em plástico, vão livre mínimo até ao ponto de ancoragem 6 metros, dois mosquetões de açol 

fechando a parafuso. Abertura dos mosquetões de 55 mm a 60 mm. EN355 

1

AVENTAL DE PROTEÇÃO EM COURO, Avental soldador com peitilho em crute de bovino. 60x90cm. Fivela de regulação nas costas. Norma:
1 12 

EN ISO 11611 Vestuário de proteção usado durante a soldadura 

13 !AVENTAL DE PVC COMPRIDO, com peitilho e regulação nas costas.120x90 cm. 1 

AVENTAL RESISTENTE AO CALOR avental térmico para cozinha, ajustável através de tiras nas costas, próprio para proteção do tronco do 

14 1 usuário contra exposição ao calor, vapor e respingas quentes. Impermeável. Resistência ao calor: 2802C ou superior. Dimensão: ±0,70 cm xl 

±100 cm. Norma: EN ISO 11612:2015. Tamanho: tamanho único. 

BLUSÃO ANTI-CORTE Nível de proteção anti corte EN 381-11:2002 Classel (=· 20 m/s), EN ISO 20471 classe de proteção 2, de alta 

visibilidade. Blusão refletor em cor Laranja e outras, com proteção, respiração ativa e boa liberdade de movimentos. Tecido exterior e forro: 

100% poliéster. Proteção contra espinhos nos cotovelos e ombros. Material de ventilação nos braços. Dois bolsos de peito com fecho de 

15 !correr, abertura de saída traseira para o arnês, com proteção anti corte com respiração ativa na zona do peito, ombros, braços e abdominal.! 

Brazão da CMM estampado a cor no peito, lado esquerdo. Nas costas, a legenda "Município do Montijo", estampado a preto em letras 

soltas. Normas: EN 381-11:2002, nível de proteção anti corte Classel (=· 20 m/s), e EN ISO 20471 classe de proteção 2 de alta visibilidade. 

Tamanho XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. 

CINTA DE PROTEÇÃO LOMBAR, Cinta de apoio lombar, com alças, em poliéster com elastano (tecido térmico), que fornece calor a área de 

16 !contacto. Suporte na parte inferior das costas e do abdómen, permitindo a liberdade de movimento e conforto máximo. Fecho de velcro el 

também ajustador de folga com velcro. Lavável e respirável. Tamanhos: O, 1, 2 e 3 

160 1€ - 1€

4 1€ - 1€

4 1€ - 1€

4 1€ - 1€

20 1€ - 1€

92 1€ - 1€

10 1€ - 1€

300 1€ - 1€
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COLETE AV AMARELO FLUORESCENTE de cinta dupla, Malha 100% polyester, perfurada, 120g/m2 fluorescente, 2 bandas retrorrefletoras 

17 1
tipo 3M Scotchlite ou equivalente. Fecho em velcro ajustável. No lado esquerdo do peito estampado na cor preto o logótipo do Município e 
no centro das costas estampado na cor preto "Município do Montijo". Tolerância de 5% na composição e 5% na gramagem. Norma: EN 471 
Classe 2. Tamanhos: XS a XXXL 

LUVAS DE MOTORISTAS E OPERADORES DE GRUAS luva tricotada em nylon preto, com recobrimento da palma da mão em espuma de 
18 1 nitrilo. Revestimento em malha calibre 18 para destreza. 25 cm de comprimento. Normas: EN 388:2016 -4X31D ou superior. Tamanhos: 7, 

8, 9, 10 e 11 

19 1
LUVAS ANTI CORTE Luvas em malha calibre 13 de poliéster sem costura com revestimento de PU. Ideal para manuseio de precisão em 
ambientes secos e ligeiramente condições húmidas, mantendo ótima destreza. EN 388:2016: 2131X. Tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

LUVAS ANTI CORTE MALHA SINTÉTICA CINZENTA Luva com revestimento em latex condensado rugoso azul. Revestimento na palma e na 

20 1 
ponta dos dedos. Com suporte em poliéster/algodão em malha tricotada sem costuras. Punho elástico. Excelente resistência à abrasão e ao 
rasgo. Ideal para triagem de resíduos, metalomecânica em geral, cerâmicas. O forro ligeiramente elástico proporciona uma boa ergonomia e 
conforto. EN 388:2016-2142X. Tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

LUVAS ANTI CORTE MOTOSSERRISTAS luva em couro sintético ou natural, com punho em malha ajustável por presilha e velcro, reforço de 
21 !borracha antiderrapante na palma da mão, proteção de motosserra em ambas as mãos. Normas: EN 388 3131X, EN 381-7, Classe 1, 

Tamanhos 8, 9, 10 e 11 

22 I
LUVAS APLICAÇÃO DE FITOFARMACÊUTICOS, LIMPEZAS, MERCADOS e CEMITÉRIO luva de látex natural com forro de malha de poliamida e 
acabamento da mão rugoso. Comprimento: 30 cm. Normas: EN 388:2016 3142X, EN ISSO 374-1:2016 Tipo A AKLMNO. Tamanhos: 8, 9 e 10 

23 1
LUVAS DIELÉTRICAS em borracha natural, de cano comprida, para manobrar aparelhos elétricos e realizar trabalhos elétricos baixa tensão. 
Norma EN 60903 classe 110011 categoria AZC. Tamanhos: 8, 9, 10 e 11 

LUVAS PARA RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS INVERNO Revestimento integral da mão. Luva tricotada em HPPE e Nylon. Recobrimento 
24 1 mão completa em nitrilo duplo. Revestimento em malha calibre 13 para destreza. 25 cm de comprimento. Normas: EN 420-2003 EN 

388:2016-4X43D ou superior. Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 12 

LUVAS PARA RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS VERÃO Revestimento palma da mão e dedos. Luva tricotada em HPPE e Nylon. 
25 1 Recobrimento da palma da mão em nitrilo duplo. Revestimento em malha calibre 13 para destreza. 25 cm de comprimento. Normas: EN 420 

2003 EN 388:2016 -4X43D ou superior. Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11 

26 1 
LUVAS PROTEÇÃO CALOR Maná pulas de forno com resistência ao calor até 250 ºC. Em pele de bovino. Extra longas para proteger o 
antebraço. Comprimento: 460mm. Duas por embalagem. TAMANHO 8 a 10 

27 1 
LUVAS TIPO CHEFE Luva em pele de vaca amarela tipo chefe com ajuste de elástico e debruadas a têxtil vermelho. Normas: EN 388 
Pmec.3122 .. Comprimento total 240mm. Tamanhos: 7, 8, 9, 10 
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1
LUVAS DE CABEDAL PARA SOLDADORES Luvas para Soldadores em pele de vaca forrada em têxtil isolante ao calor, cosidas e reforçadas

1 28 
com vivo em pele. Normas: EN 420, Norma EN388:2016 3132X, EN407 413X4X EN 12477 Tipo A .  Comprimento 34 cm. Tamanhos: 8, 9, 10 

29 1 
LUVA DE MALHA DE AÇO Luva de malha metálica em aço inoxidável. Ambidestra e reversível. Faixa higiênica flexível e ajustável que permita 

1 a adaptação ao utilizador. Tira de poliuretano permite uma lavagem eficaz. Nomas EN 1082-1; Tamanhos: 7, 8, 9, 10 

O I
MANGUITOS ANTI-CORTE PARA MOTOSSERRAS. Manguito respirável em material de ventilação. Cós em malha elástica com orifício no

l 3 
polegar integrado. 100 % poliéster. Categoria de proteção anti corte 1, design A (EN 381}. Cor laranja. 

PERNEIRAS ANTI-CORTE para uma utilização pontual mas segura da motosserra. Cor laranja e outra, estilo jeans, 65 % poliéster, 35 %

31 1 algodão, mais conforto através do cinto elástico, leve e transpirável. Proteção da perna a 2702. Fácil de colocar e tirar, ajusta à perna por fita 1 
e fivela proteção anti corte alargável. Normas: EN 381, nível de proteção 1 (=' 20 m/s). Tolerância de 5% na composição. 

32 tERNEIRAS proteção para trabalho florestal, em PVC verde, com aperto na cintura por fivela ajustável e de alta resistência. Tamanho M, L, 
I

XL, XXL 

1 
CANELEIRAS (par) para proteção de projeção de pedras e outros objetos contundentes. Para uso com máquinas roçadoras, em material

1 33 
rígido termoplástico moldado, ajusta atrás por elásticos, protege desde o joelho incluído até à parte superior do pé ao pé. 

34 1

J?ELHEIRAS
_
MO�OB�OCO E ANTI-DERRAPANTE - Par de joelheiras monobloco, antiderrapante. Material ergonómico, confortável e com

1 aiuste superior e inferior. 

BOTA SEGURANÇA USO GERAL em pele gravada com excelente resistência à água, petróleo e óleos. Aperta com atacadores e ilhoses
metálicas. Muito flexível e com excelentes características de transpiração. Forro em tecido de malha para uma excelente respirabilidade. 

1 
Biqueira em policarbonato. Palmilha não metálica, flexível e anti estática, resistente à perfuração. Termicamente isolante. Plantar

1 35 
confortável com pontos anti estáticos, lavável e removível. Sola de duas camadas: PU/PU. Entressola em poliuretano suave para garantir 
restituição da energia de impacto, maciez e conforto ideal uso prolongado. Boa aderência e resistência à abrasão. Normas: EN ISO 
20345:2004 53 SRC, TAMANHOS 36 a 47. 

BOTA SOLDADOR C/ APERTO LATERAL, em pele gravada com excelente resistência à água, petróleo e óleos. Pala frontal a proteger de
limalhas, detritos e água. Sola dupla densidade PU resistente até 1802C, forro cambrel respirável. Gola acolchoada PU. Fecho de fivela; 

36 1 biqueira em policarbonato. Sola com rasto em borracha e na entressola com poliuretano (PU} macio para maior conforto, maior resistência 1 
à abrasão, melhores características anti estáticas e com ótima resistência aos óleos e ao fogo. Normas: EN ISO 20345 S3 SRC HRO. 
TAMANHOS 36 a 46 

6 1€ - 1€

94 1€ 1€ 

12 1€ - 1€

12 1€ - 1€

40 1€ - 1€

40 1€ - 1€

40 1€ - 1€

340 1€ - 1€

24 1€ 1€ 
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Especificação Técnica 

SAPATO COM BIQUEIRA E PALMILHA A COMPOSITE, pele gravada com excelente resistência à água, petróleo e óleos. Aperta com 

atacadores e ilhoses metálicas. Muito flexível e com excelentes características de transpiração. Forro em tecido de malha para uma 

excelente respirabilidade. Biqueira em policarbonato. Palmilha não metálica, flexível e anti estática, resistente à perfuração. Termicamente 

isolante. Plantar confortável com pontos anti estáticos, lavável e removível. Sola de duas camadas: PU/PU. Entressola em poliu reta no suave 

para garantir restituição da energia de impacto, maciez e conforto ideal uso prolongado. Boa aderência e resistência à abrasão. Norma: EN 

ISO 20345 53, TAMANHOS 36 a 47. 

BOTA PVC/PU PRETO sola anti frio e interior do tipo Texon ou equivalente, anti deslizante; forro - Poliamida endurecido PU; calcanhar - com 

amortecedor, palmilha em aço anti perfurante; biqueira de aço; bota isolante; rasto anti estático; antiderrapante; resistente a água e óleos 

industriais. EN ISO 20345 55-CI, TAMANHOS 36 a 47. 

GALOCHA ACRESCENTADA DE CALÇA SUBIDA COM SUSPENSÓRIOS, Bota em PU com peitilho e com reforço nos joelhos. Suspensórios 

ajustáveis com fecho de mola. Tecido em malha e polyester {7%), revestida em PVC {93%) com espessura de 0,88mm. Meia têxtil. 100% 

impermeável. Sola resistente a óleos, gorduras. ácidos e solventes orgânicos. Sola anti estática e antiderrapante. Biqueira em aço com 

resistência ao impacto superior a 200J e à compressão para cargas até 15KN. Palmilha em aço com resistência a perfuração superior a 

1100N. Cor: verde e outra. Normas: EN ISO 20345 S5+Cl+SRC, TAMANHOS 36 a 47. Tolerância de 5% na composição e 5% na gramagem. 

SAPATILHA EM TECIDO. Tecido transpirável, com forro interior sany-dry 100%, transpirável, anti-bacteriano, absorvente, desabsorvente e 

anti-abrasão. Palmilha em espuma de poliuretano suave e cómoda, perfurada, anti estática, com forma anatómica, revestida em tecido anti-

abrasão eabsorção de energia de impacto. Sola em material leve, flexível e resistente. Biqueira de proteção não metálica, em fibra de vidro e 

resistente a impacto de 200J. Cor: Azul. Tamanhos: 36 a 46 

SAPATO EM MALHA POLIÉSTER. Forro poliester, sola X-Cell, polímero de eva, livre de látex. Anti bacteriano. Livre substâncias tóxicas. 

Resistente ao calor. Resistência a hidrocarbonetos {FO), a dissolventes, detergentes, ácido lácteo e químicos. Ultra leve e absorção de 

energia no tacão. EN ISO 20347. Directiva 89/686/CE. Cor: Azul. Tamanhos: 36 a 46 

SAPATO ANTI-ESTÁTICO PROTEÇÃO ELETRICISTAS (Eletricistas baixa tensão) em microfibra {fibra de poliéster) preta resistente à água e 

altamente durável. Forro têxtil que permita remove o ar quente e húmido sobre a parte superior do sapato e facilite a distribuição uniforme 

da temperatura. Biqueira em alumínio. Palmilha não metálica, flexível e anti estática, resistente à perfuração. Termicamente isolante. 

Plantar 100% Respirável, antibacteriano, carbono ativo, excelente absorvente ao choque e anti estático. Sola em borracha. TAMANHOS 36-

47. Normas: EN ISO 20347:2011 S3 SRC ESD

SOCA FLOTANTE LISA Soca flotante lisa fabricada 100% espuma vinílica acetinada {EVA),anatómica, flexível e confortável, com alça ajustável 

e dobrável, livre de latex e lavável a 30ºC. Anti deslizantes, antibacterianas, anti estática e silenciosas. Norma: EN ISO 20347: 2012 (OB + SRC 

+ E} Tamanhos: 35 a 43

Quantidade 

prevista 

2anos 

60 

200 

24 

22 

104 

22 

196 

- -

Preço Unitário Val9r total 
Proposto {S/IVA) (S/IVA) 

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -
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SAPATO ADAPTADO Calçado de uso ocupacional (senhora e homem), EN ISO 20347 (02+SRC+E), adaptado aos constrangimentos

44 !anatómicos. Antiderrapante e resistente à penetração e absorção de água. Revestimento exterior em couro macio, maleável e leve. Palmilha 

em PU e microfibra. Forro têxtil e respirável. Ajuste fácil e rápido com presilhas e adesivo tipo velcro. Tamanhos: 36 a 47 

24 € € 

Valor total da proposta I € 
(S/IVA) 
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