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Programa de Concurso 

Artigo 1.º 

Entidade Adjudicante 

A entidade adjudicante são os Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos do Barreiro 

– Rua Resistentes Antifascista s/n –2830 -523 Barreiro, NIPC: 680 015 574, Tel.: (+351) 212 068 

540, Email: tcb-geral@cm-barreiro.pt. 

 

Artigo 2.º  

Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar foi tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados 

dos Transportes Colectivos do Barreiro no âmbito de competência própria. 

 

Artigo 3.º 

Órgão competente para prestar esclarecimentos 

1. Os esclarecimentos tendentes à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento bem como relacionados com o procedimento adjudicatório devem ser 

solicitados no primeiro terço do prazo para apresentação da proposta, por meio de 

transmissão escrita e eletrónica de dados, através da plataforma eletrónica, disponível no 

portal www.saphety.com – SaphetyGov. 

2. Sem prejuízo da competência própria prevista no artigo 69º nº 1 alínea a) a c) do CCP, 

encontra-se delegada no júri a competência para: 

i. Prestar esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças 

do procedimento. 

ii. Retificar as peças do procedimento no que se refere a erros e omissões 

iii. Prorrogar o prazo para apresentação de propostas. 

 

Artigo 4.º 

Modo de apresentação das propostas 

1. A participação no concurso depende de prévia inscrição no procedimento “Contrato para o 

fornecimento de 1 posto de abastecimento de Gás natural Liquefeito (GNL) para o 

abastecimento de veículos movidos a GNC (Gás Natural Comprimido) para os Serviços 

Municipalizados de Transportes Colectivos do Barreiro”, a ser efetuada no portal 

www.saphety.com – SaphetyGov sendo o mesmo de acesso direto e gratuito. 

2. Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados na plataforma eletrónica 

disponível no portal www.saphety.com – SaphetyGov e assinados eletronicamente mediante 

assinatura eletrónica qualificada. 
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Artigo 5.º 

Documentos que constituem as propostas 

1. A Proposta deve ser constituída pelos seguintes elementos: 

a) Declaração de aceitação, elaborada em conformidade com o modelo constante do 

Anexo I; 

b) Preço total, não incluindo o IVA, indicado em algarismos; 

c) Preço unitário dos manuais e fichas de trabalho por estabelecimento de 

ensino/agrupamento de escolas; 

d) Prazo de entrega, respeitando os limites previstos na cláusula 3 e 4 do Caderno de 

Encargos; 

e) Nota justificativa do valor apresentado; 

f) Outros elementos que entendam ser necessários. 

2. Os preços, que não devem incluir o I.VA., são indicados em algarismos e por extenso, 

prevalecendo em caso de divergência o expresso por extenso, 

3. A proposta deve mencionar expressamente que ao preço total e ao preço unitário, acresce 

I.V.A., indicando-se o respetivo valor e a taxa legal aplicável. 

4. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou pelos representantes. 

5. Os documentos que integram a proposta nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Código dos 

Contratos Públicos não podem ser redigidos em língua estrangeira. 

6. Não é admitida a apresentação de propostas com alterações de cláusulas do caderno de 

encargos, nem a apresentação de propostas parciais. 

 

Artigo 6.º 

Apresentação de propostas com variantes 

Não é admissível a apresentação de propostas com variantes. 

 

Artigo 7.º 

Prazo para a apresentação das propostas 

1. As propostas podem ser apresentadas até às 23h 59m, horário continental, do 48º dia a 

contar da data do envio, para publicação, no Jornal Oficial da União Europeia, do anúncio 

relativo ao presente concurso, no site www.saphety.com – SaphetyGov. 

2. Os concorrentes deverão prever o tempo necessário para a inserção das propostas, bem 

como para a sua assinatura eletrónica qualificada, em função do tipo de acesso à internet de 

que disponham, uma vez que só são admitidas a concurso as propostas que tenham sido 

assinadas e recebidas até à data e hora referidas no número 1 do presente artigo. 
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3. Até ao termo do prazo fixado para apresentação de propostas, os interessados que já as 

tenham apresentado devem retirá-las sempre que pretendam apresentar nova proposta 

dentro daquele prazo. 

Artigo 8.º 

Prazo da obrigação de manutenção das propostas 

É de 180 dias, o prazo da obrigação da manutenção das propostas. 

 

Artigo 9.º 

Lista dos concorrentes e consulta das propostas apresentadas 

1. O júri, no dia imediato ao termo do prazo fixado para apresentação das propostas, procede 

à publicação das listas dos concorrentes na plataforma eletrónica. 

2. Os concorrentes incluídos na lista podem proceder à consulta de todas as propostas 

apresentadas na plataforma eletrónica referida no número anterior. 

3. Os interessados que não tenham sido incluídos na lista dos concorrentes podem reclamar 

desse facto, no prazo de três dias úteis contados da publicitação da lista, devendo para o 

efeito, apresentar comprovativo da apresentação tempestiva da sua proposta. 

4. Caso a reclamação prevista no número anterior seja deferida, mas não se encontre a 

proposta do reclamante, o júri fixa-lhe um novo prazo para a apresentar, sendo aplicável, 

com as necessárias adaptações, o disposto nos números 1 e 2 do presente artigo. 

 

Artigo 10.º 

Critério de adjudicação 

1. A adjudicação será efetuada de acordo com o critério do mais baixo preço. 

2. No caso de o mais baixo preço constar de mais de uma proposta, o critério de desempate 

será o da proposta que tiver sido apresentada mais cedo. 

 

Artigo 11.º 

Preço Base e Valor Contratual 

1. A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela totalidade do fornecimento que constitui o 

objeto do contrato, um valor máximo de € 1.137.000,00 (um milhão cento e trinta e sete mil 

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

 

 

 



 

Artigo 12.º 

Documentos de habilitação 

1. Após a notificação da adjudicação, o adjudicatário deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, os seguintes documentos de habilitação: 

a. Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II; 

b. Documento comprovativo de que não se encontra na situação prevista nas 

alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do CCP, a saber, Certificado de registo 

criminal singular de todos os titulares dos órgãos sociais da administração 

ou gerência, Declaração da situação relativamente à contribuição para a 

Segurança Social e Declaração da situação regularizada ao Estado 

Português (Impostos) ou disponibilização do código de acesso para a 

consulta on-line; 

c. Fotocópia da certidão da Conservatória do Registo Comercial ou a 

disponibilização da informação constante da certidão on-line, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de março, devendo para o efeito ser 

mencionado o respetivo código de acesso; 

2. Os documentos de habilitação devem ser apresentados diretamente na plataforma 

eletrónica disponível no portal www.saphety.com – SaphetyGov. 

3. No caso de comprovada impossibilidade ou dificuldade técnica de submissão dos 

documentos de habilitação através do meio descrito no ponto 2., a mesma pode ser 

encaminhada por correio eletrónico para o endereço tcb-geral@cm-barreiro.pt. 

4. A entidade adjudicante concede um prazo de 1 (um) dia para supressão de irregularidades 

detetadas nos documentos apresentados. 

5. Sem prejuízo das outras causas previstas no artigo 86.º do CCP, a adjudicação caduca se, 

por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não apresentar os documentos de 

habilitação solicitados e no prazo fixado no ponto 1. 

6. Não pode ser dado início a qualquer aspeto de execução do contrato, antes da apresentação 

de todos os documentos de habilitação pelo adjudicatário.  

7. É de 5 dias o prazo para supressão de irregularidades previsto na alínea g) do número 1 do 

artigo 132.º do CCP. 

 

Artigo 13.º 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações 

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, o 

adjudicatário deve prestar uma caução de 5% do valor contratual. 
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2. A caução deve ser prestada no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação da adjudicação 

e comprovada, no dia imediatamente subsequente, mediante apresentação de modelo 

constante de Anexo III do programa de concurso. 

 

Artigo 14.º 

Despesas e encargos 

Todas as despesas decorrentes do presente fornecimento, nomeadamente a caução, são da 

responsabilidade do adjudicatário. 

 

Artigo 15.º 

Apoio técnico referente à plataforma eletrónica 

Caso os interessados tenham dúvidas sobre a utilização da plataforma eletrónica, poderão 

recorrer ao apoio técnico junto da entidade gestora da mesma, www.saphety.com – SaphetyGov. 

 

Artigo 16.º 

Legislação aplicável 

O concurso público rege-se pelas disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro e pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril. 
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ANEXO I 
Modelo de declaração 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º] 
1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante 
legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento 
concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito 
conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência 
do procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob 
compromisso de honra, que a sua representada (2) No caso de o concorrente ser uma pessoa 
singular, suprimir a expressão «a sua representada se obriga a executar o referido contrato em 
conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual 
declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.  
2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 
documentos, que junta em anexo (3):  
a) ...  
b) ...  
3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução 
do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.  
4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que:  
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de 

atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer 
situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente;  

b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua 
honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, 
direção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afete a sua 
honorabilidade profissional (5)] (6);  

c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional 
(7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram 
objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9);  

d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em 
Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) 
(10);  

e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado 
de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11);  

f) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º 
do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na alínea b) do n.º1 do artigo 71.º da Lei n.º 
19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período de 
inabilidade fixado na decisão condenatória;  

g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 562.º 
do Código do Trabalho (12);  

h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela 
utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e 
contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham 
essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu 
estabelecimento principal) (13);  

                                                                 
1 Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas 
2 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
3 Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto nas 
alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º  
4 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  
5 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  
6 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.  
7 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  
8 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  
9 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.  
10 Declarar consoante a situação.  
11 Declarar consoante a situação.  
12 Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.  
13 Declarar consoante a situação.  



i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (14) 
[ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram 
condenados por alguns dos seguintes crimes (15)] (16):  

i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 
2.º da Ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;  

ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do 
artigo 3.º da Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;  

iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros 
das Comunidades Europeias;  

iv)  Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, 
de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais;  

j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na 
preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie 
as condições normais de concorrência.  

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, 
consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que 
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do 
artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 
acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como 
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado 
para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente 
para efeitos de procedimento criminal.  

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto 
no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo 
ii do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações 
previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração.  
7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 
solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a 
caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui 
contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a 
qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como 
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em 
qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da 
participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.  
... (local), ... (data), ... [assinatura (17)].  
 
 

NOTA: A redação da alínea f) do ponto 4 foi ajustada, uma vez que a que está dada pelo DL n.º149/2012, 

de 12/07, não se encontra correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 
14 Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.  
15 Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.  
16 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.  
17 Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º  



ANEXO II 
Modelo de declaração 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º] 
1- … (nome, número do documento de identificação e morada), na qualidade de representante 
legal de (18)… (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento 
concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário (a) no procedimento 
de …. (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de 
honra, que a sua representada (19): 
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação 
de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer 
situação análoga, nem ter o respetivo processo pendente; 
b) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional 
(20) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram 
objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (21)] (22); 
c) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º 
do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na alínea b) do n.º1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, 
de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período de inabilidade 
fixado na decisão condenatória;  
d) Não foi objeto de aplicação de sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 562.º 
do Código do Trabalho (23); 
e) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela 
utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e 
contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham 
essa obrigação, em Portugal (ou no estado de que é nacional ou no qual se situe o seu 
estabelecimento principal) (24); 
f) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na 
preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as 
condições normais de concorrência.  
2- O declarante junta em anexo [ou indica … como endereço no sitio da Internet onde podem 
ser consultados (25)] os documentos comprovativos de que a sua representada (26) não se 
encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
3- O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a 
caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º 
do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de 
privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de 
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para formação de 
contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de 
procedimento criminal. 
…. (local), …. (data), …[assinatura (27)]. 
 

NOTA: A redação da alínea f) do ponto 4 foi ajustada, uma vez que a que está dada pelo DL n.º149/2012, 

de 12/07, não se encontra correta. 

 

 

 

 

 

                                                                 
18 Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
19 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
20 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 
21 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 
22 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. 
23 Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 
24 Declarar consoante a situação. 
25 Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 
26 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «sua representada». 
27 Nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º 



ANEXO III 
Garantia bancária/seguro caução n.º___ 

Em nome e a pedido de ________(adjudicatário), vem o(a)_________(instituição garante), pelo 
presente documento, prestar a favor de _________ (entidade adjudicante beneficiária), uma 
garantia bancária /seguro caução, até ao montante de  ___________ (por algarismos e por 
extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigações assumidas pelo(s) 
garantido(s) no âmbito do _________________ (identificação do procedimento), nos termos dos 
n.ºs 6 e 8 OU 7 e 8 do artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos. 
A presente garantia corresponde a 5% do preço contratual e funciona como se estivesse 
constituída em moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por 
fazer a entrega de toda e qualquer importância, até ao limite da garantia, logo que interpelado 
por simples notificação escrita por parte da entidade beneficiária. 
Fica expressamente assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que não interessar) 
garante, no caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, não poderá tomar em 
consideração quaisquer objeções do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor à 
entidade beneficiária quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido possa valer face 
ao garante. 
A presente garantia permanece válida até que seja expressamente autorizada a sua libertação 
pela entidade beneficiária, não podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo 
consentimento e independentemente da liquidação de quaisquer prémios que sejam devidos. 
 
 
[data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais) 
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Cláusulas Jurídicas 

 

Cláusula 1.ª 

Identificação das Partes 

Os Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos do Barreiro, doravante designado 

Contraente Público e o adjudicatário, doravante designado, Cocontratante, designadas Partes, 

quando indicadas conjuntamente. 

 

Cláusula 2.ª 

Objeto do Contrato 

1. O presente contrato tem por objeto o “Contrato para o fornecimento de 1 posto de 

abastecimento de Gás Natural Liquefeito (GNL) para o abastecimento de veículos movidos 

a GNC (Gás Natural Comprimido) para os Serviços Municipalizados de Transportes 

Colectivos do Barreiro”. 

 

Cláusula 3.ª 

Contrato 

1. Há lugar a redução do contrato a escrito, a elaborar pelo Oficial Público do Município do 

Barreiro, nos termos e para os efeitos do artigo 98º e seguintes do CCP, sendo todas as 

despesas e encargos inerentes da responsabilidade do Cocontratante 

2. Se o Cocontratante, no prazo estabelecido não compareça no dia, hora e local fixado para a 

outorga do contrato, a adjudicação considera-se sem efeito. 

3. Se o Contraente Público não promover a celebração do contrato dentro do prazo 

estabelecido pode o Cocontratante desvincular-se da proposta sem prejuízo de direito de 

justa indemnização. 

 

Cláusula 4.ª 

Prazo de vigência do Contrato 

1. Até 6 meses após notificação de adjudicação sem prejuízo da oportuna redução do contrato 

a escrito. 

2. Os prazos de execução contratual são contínuos, suspendendo em sábados, domingos e 

feriados. 

 

 

 

 



 

Cláusula 5.ª 

Condições de Pagamento 

1. Não serão efetuados adiantamentos de preço por conta de prestações a realizar ou de atos 

preparatórios ou acessórios das mesmas. 

2. A faturação deverá respeitar às entregas efetuadas, sendo o pagamento efetuado nos 60 

(sessenta) dias subsequentes à receção da fatura nos serviços do Contraente Público.  

3. O pagamento só será efetuado após a entrega ser confirmada pelo serviço municipal 

responsável. 

 

Cláusula 6.ª 

Diferendos 

1. Os diferendos surgidos na fase de verificação entre o representante da entidade adjudicante 

e o Cocontratante ou o seu representante serão resolvidos nos seguintes termos: 

a. Se o diferendo incidir sobre aspetos quantitativos ou qualitativos do fornecimento, a 

decisão a tomar de imediato, compete ao representante do Contraente Público; 

b. O Cocontratante poderá reclamar para o Contraente Público, num prazo não superior a 

24 horas, para o que deverá apresentar as provas dos factos invocados. 

2. O Contraente Público dará conhecimento da sua decisão no prazo de 5 dias úteis 

3. Decorrido aquele prazo sem que tenha havido qualquer comunicação, deverá entender-se 

que foram aceites as justificações apresentadas pelo Cocontratante. 

 

Cláusula 7.ª 

Casos fortuitos ou de força maior 

1. Nenhuma das Partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, 

designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as 

obrigações assumidas no contrato. 

2. A Parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais 

situações à outra parte, bem como o prazo previsível para restabelecer a situação. 

 

Cláusula 8.ª 

Casos omissos 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa, em particular pelo Código dos Contratos 

Públicos. 

 

 

 

 



 

Cláusula 9.ª 

Resolução do contrato 

1. O direito à resolução do contrato poderá ser exercido pelas Partes nos termos do presente 

caderno de encargos e programa de concurso. 

2. O Contraente Público poderá resolver o contrato sempre que, por razões imputáveis ao 

Cocontratante, o fornecimento seja gravemente prejudicado. 

3. Para efeitos do disposto no número anterior, constituem condições resolutórias, 

designadamente, a falta de cumprimento, em devido tempo, das condições deste Caderno 

de Encargos. 

4. A resolução do contrato produz efeitos a partir da data da respetiva notificação. 

 

Cláusula 10.ª 

Foro competente 

Para todas as questões emergentes do contrato, será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Cláusula 11.ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as Partes, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Cláusulas Técnicas 

 

Cláusula 1.ª 

Especificações de Materiais 

As tubagens e componentes a instalar no posto de abastecimento serão constituídos por 

materiais compatíveis com o gás a utilizar. Os materiais serão selecionados por forma a suportar 

as condições de pressão e de temperatura de funcionamento da instalação.  

Em seguida são indicadas as especificações acerca do tipo de materiais a utilizar.  

Os componentes e equipamentos, serão acompanhados de certificados emitidos, com base em 

especificações e procedimentos que assegurem a qualidade necessária.  

1.1 Tubagens e Acessórios 

A tubagem a utilizar será tubagem em aço inox, com as características indicadas na tabela 

seguinte:    

 Tubagens (baixa 

pressão - <25bar) 

Tubagens (alta 

pressão >25bar) 

Diâmetro máximo: DN80 DN25 

Material: AISI 304 L / 316 AISI 304 L / 316 

Tipo: SCH 10 S (mínimo) SCH 80 S (mínimo) 

Uniões: Flangeadas e soldadas  

Pressão de Projeto: 20,00 bar 300,00 bar  

Pressão de ensaio: 30,00 bar 450,00 bar  

Temperatura de projeto: -196 °C -196 °C 

Temperatura de serviço: -162 °C -162 °C 

Nas uniões realizadas em tubagens de baixa pressão (Pressão de serviço <=25 bar) serão 

utilizados acessórios para soldadura de topo.     

Nas uniões realizadas em tubagens de alta pressão (Pressão de serviço >25 bar) serão utilizados 

acessórios para soldadura de encaixe (SW).  

Não é admissível a utilização de tubos de aço carbono em tubagem de gás ou escapes.   

Não é admissível a utilização de tubos com costura.  

1.2 Ligações Flexíveis 

As mangueiras flexíveis de descarga a utilizar para a descarga do GNL das cisternas terão as  



 

características indicadas na tabela seguinte:  

Diâmetro: DN50 / DN80 

Material: AISI 304 L 

Conexões: ENAGAS DN 80  e DN 50 

Pressão de Serviço:  > 25 bar 

Temperatura de projeto: -196 °C 

Temperatura de serviço: -160 °C 

Na extremidade das mangueiras será instalada uma válvula de seccionamento de diâmetro igual 

ou superior ao da mangueira de descarga de GNL. 

1.3 Válvulas e equipamentos 

Todas as válvulas e equipamentos serão constituídos por materiais compatíveis com as pressões 

e nomeadamente com as temperaturas de projecto para os diferentes módulos da instalação 

onde serão instalados.  

As válvulas cumprem os requisitos da legislação aplicável. 

Os equipamentos sob pressão terão marcação CE de acordo com a legislação aplicável.  

Os equipamentos como bombas de compressão e trasfega, são claramente e permanentemente 

caracterizado com os dados relevantes e inscritos numa placa de características. Estes 

equipamentos são fornecidos com instruções detalhadas de montagem, assistência e 

funcionamento.   

1.4 Isolamento de Tubagem  

Os troços de tubagem onde exista gas natural liquido, nomeadamente todas as ligações das 

bombas de compressão ao reservatório, deverão ser isolados com um material que possua no 

mínimo as características seguintes ou equivalentes:  

- Coquilha de espuma rígida de PIR poliisocianurato, de 40 kg/m3 de densidade, com espessura 

adequada à tubagem a isolar (espessura mínima de 80 mm).  

- Revestimento de proteção mecânica em chapa de alumínio lisa, liga 3003 H-16, na espessura 

mínima de 0,8 mm. 

O isolamento será instalado não apenas nos troços lineares, mas também nos acessórios, 

curvas, reduções, tês, flanges e topos. Nos equipamentos suscetíveis de manutenção ou 

inspeção, tais como flanges, válvulas, instrumentação, ligações flexíveis, ou pontos suscetíveis 

de desmontagem, serão instaladas caixas de visita, também elas isoladas, que possibilitarão a 

execução de operações de manutenção e verificação destes equipamentos.  

 



 

As chapas de revestimento serão devidamente trabalhadas e colocadas de forma a impedir a 

entrada de humidade que danifique o isolamento.   

 

 

1.5 Calhas Técnicas 

Toda a cablagem elétrica ou de instrumentação, deverá ser conduzida no interior de calhas 

técnicas metálicas com tampa, e adequadamente protegidas contra os efeitos da corrosão. 

1.6 Suportes da tubagem 

Todos os suportes de tubagem a utilizar no interior da bacia de retenção serão de construção 

em aço inox.   

As tubagens à vista estão fixas, por meio de suportes, para evitar danos causados por vibrações 

ou impactos.  

Os suportes a colocar deverão permitir a movimentação da tubagem, para que a tubagem dilate 

com as variações térmicas provocadas pela passagem de GNL no interior desta. Deverá ser 

apresentado um projeto de flexibilidade da tubagem onde seja identificado o posicionamento dos 

suportes a instalar. Este projeto deverá ser executado em software apropriado a este tipo de 

projeto.  

 

Cláusula 2.ª 

Generalidades 

O posto de enchimento deverá ser efetuado em cumprimento, entre outros, com os seguintes 

diplomas: 

 Decreto‐Lei 232/90 de 16 de julho: estabelece os princípios a que deve obedecer o 

projeto, a construção, a exploração e a manutenção do sistema de abastecimento dos 

gases combustíveis canalizados; 

 Decreto‐Lei 140/2006 de 26 de Julho: Desenvolve os princípios gerais relativos à 

organização e ao funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural, aprovados pelo 

Decreto‐Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro, regulamentando o regime jurídico aplicável 

ao exercício das atividades de transporte, armazenamento subterrâneo, receção, 

armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito, à distribuição e 

comercialização de gás natural e à organização dos mercados de gás natural, e que 

completa a transposição da Diretiva n.º 2003/55/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de Junho; 

 Decreto Lei nº 273/2003 de 29 de outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna a  



 

 Directiva92/57/CEE, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho 

a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis; 

 Decreto Lei nº 236/2003 de 30 de setembro, que transpõe para a ordem jurídica interna 

a Diretiva nº 1999/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, 

relativa às prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria da proteção da 

segurança e da saúde dos trabalhadores suscetíveis de exposição a riscos derivados de 

atmosferas explosivas. 

 Portaria nº 568/2000 de 7 de agosto: Regulamento De Segurança Das Instalações De 

Armazenagem De Gás Natural Liquefeito Em Reservatórios Criogénicos Sob Pressão 

de Unidades Autónomas De GNL; 

 Portaria nº 1270/2001 de 8 de novembro: Regulamento De Segurança Relativo Ao 

Projeto, Construção, Exploração E Manutenção De Postos De Enchimento De Gás 

Natural; 

 Portaria 468/2002 de 24 de abril: Aprova o Regulamento para a Atribuição de Licenças 

para a Exploração de Postos de Enchimento de Gás Natural Carburante; 

 Portaria n.º 366/2013 de 23 de dezembro: Condições de atribuição de licenças para os 

postos de enchimento. 

A instalação do posto de enchimento deverá ser executada por entidade Instaladora e Montadora 

credenciada pela Direção Geral de Energia e Geologia. 

2.1 Características Gerais da Instalação 

O posto de abastecimento terá como finalidade o abastecimento de GNC aos autocarros dos 

TCB.  

A instalação destina-se ao abastecimento de uma frota de até 60 autocarros.  

A capacidade de compressão total da instalação será de no mínimo 3.300 Nm3/h.  

Por forma a garantir redundância no caso de necessidade de operações de manutenção, o 

número de unidades de compressão deverá de ser no mínimo de 2 unidades.  

A instalação está preparada para o funcionamento de forma totalmente autónoma. As ações que 

necessitam de assistência do operador são as operações de abastecimento de gás natural às 

viaturas, assim como a operação de descarga das cisternas de transporte de GNL.  

De uma forma geral o posto de abastecimento será constituído por: 

- Módulo de descarga de GNL;  

  - Módulo de armazenagem de GNL;  

 - Módulo de abastecimento de GNC (compressão, vaporização, odorização, 

armazenagem de GNC e unidade de abastecimento); 

- Módulo de controlo; 

- Módulos Auxiliares.  



 

Os elementos do posto de abastecimento serão dotados de proteção contra a corrosão, através 

de pintura ou proteção catódica.  

2.2 Requisitos do Projeto 

Será executado um projeto de análise de flexibilidade a realizar com recurso a software 

especifico, por forma a dotar a tubagem de elementos suficientes para compensar as dilatações 

e contrações nos materiais, assim como a otimização da quantidade de suportes para fixação e 

apoio das tubagens, devido às variações térmicas a que estão sujeitas.  

Não são admitidas tensões nos materiais que ponham em causa a integridade da mesma, quer 

em termos estáticos quer em fadiga do material.  

As tubagens, assim como os equipamentos do posto de enchimento serão dotados de pontos de 

purga por forma a permitir operações de ensaio ou manutenção da unidade.  

Os tubos de descarga das válvulas de segurança ou de alívio serão projetados e instalados de 

forma a prevenir a acumulação de água, gelo, neve ou qualquer outro material estranho e ser 

colocadas de forma a descarregar diretamente para atmosfera sem obstrução e no sentido 

ascendente.  

De acordo com o previsto no ponto 1 do artigo 13° da Portaria 568/2000, de 7 de agosto, os 

troços de tubagem compreendidas entre duas válvulas de fecho estarão protegidas por uma 

válvula de alívio de pressão que evite a rotura das mesmas no caso de ficar líquido criogénico 

ou gás frio acumulado e sob pressão entre as duas válvulas.  

Estas válvulas de alívio encontram-se separadas da linha o suficiente para evitar um possível 

bloqueio pelo gelo. O troço da tubagem de separação não será em caso algum inferior a 10 cm.  

Na implantação e disposição dos equipamentos é prevista uma área suficiente para a exploração, 

manutenção e inspeção da instalação.  

As válvulas de acionamento automático do tipo fail-safe remetem, em caso de falha de energia, 

à posição de segurança, e podem ser acionadas por botões de emergência e rearmadas 

manualmente ou segundo as sequências estabelecidas para este caso. 

O posto de abastecimento irá dispor de um procedimento de paragem de emergência. O referido 

procedimento impõe a paragem das unidades de compressão e o corte das saídas de todas as 

instalações de armazenagem. O corte efetua-se o mais próximo possível dos pontos de 

aprovisionamento do posto de abastecimento.  

 

 

 



 

2.3 Tubagens e Acessórios de Ligação 

As uniões soldadas devem ser executadas segundo procedimentos aprovados e por soldadores 

qualificados com licença emitida pela DGGE.  

As uniões da tubagem devem ser executadas sempre que possível por método de soldadura. As 

tubagens devem possuir o menor número de juntas possível, assim como deverão estar 

protegidas contra danos que possam ser causados por veículos em movimento.  

Serão instaladas tubagens em galeria, que serão facilmente visitáveis para efeitos de inspeção. 

A qualidade e a construção das tubagens em galeria serão as mesmas da tubagem à vista.  

 As tubagens do posto de abastecimento são fixadas de forma adquada, por forma a evitar 

rompimentos ou danos na tubagem provocados por vibrações, rotação ou movimentos dos 

equipamentos.  

2.4 Instrumentação 

2.4.1 Manómetros e Termómetros 

Os manómetros e termómetros serão instalados em locais que permitam uma fácil leitura e 

manutenção.  

Os manómetros e termómetros obedecem às normas técnicas aplicáveis. 

Os manómetros devem dispor de uma válvula de seccionamento e respiro, sempre que estas 

sejam necessárias para permitir a manutenção e verificação durante o funcionamento da 

instalação. 

O limite superior da escala dos manómetros a utilizar não deve exceder o dobro da pressão de 

serviço máxima admissível da instalação, assim como não deverá ser inferior a 1,2 vezes do 

valor da válvula de segurança associada.     

Os manómetros a instalar terão um diâmetro de pelo menos 100mm, e serão de construção em 

aço inox. Todos os manómetros a instalar na tubagem de alta pressão (> 25 bar) deverão ter 

uma válvula de seccionamento e um sistema de purga por forma a permitir a realização de 

operações de verificação e manutenção.   

Os manómetros e termómetros estão instalados em locais que permitam uma fácil leitura e 

manutenção e estão protegidos contra impactos e ações externas. 

Os termómetros a instalar terão um diâmetro de pelo menos 100mm, e serão de construção em 

inox.  

2.4.2 Manómetros e Termómetros 

Todas as válvulas de acionamento automático (pneumáticas) deverão ser dotadas de um sensor 

de posição, que permitirá detetar qualquer falha na posição das válvulas.   



 

2.4.3 Transmissores 

Todos os transmissores de pressão e temperatura, pressostatos, sensores de posição, serão 

adequados à utilização na área onde serão instalados. Além do exposto anteriormente, todos 

eles são ligados ao quadro de controlo através de barreiras de isolamento galvânico.  

2.5 Dispositivos de Segurança 

Os componentes do posto de enchimento que possam ser submetidos a sobrepressões terão 

dispositivos de segurança que garantem um caudal de descarga adequado de forma a que a 

pressão não exceda os limites estabelecidos. 

As válvulas de segurança devem cumprir os requisitos da legislação aplicável. 

A pressão de disparo das válvulas de segurança estará compreendida entre 110% e 115% da 

pressão máxima de serviço admissível do componente onde se encontra instalada, exceto no 

caso dos cilindros e reservatórios, que não deve exceder 120% da pressão máxima de serviço 

admissível, mas nunca acima da pressão de ensaio. 

É prevista a instalação de um sistema de deteção de gás natural. 

Por forma a verificar a direção do vento, será instalada um indicador da direção do vento, do tipo 

manga.   

2.6 Equipotencialização dos equipamentos e da tubagem 

Todas as massas metálicas suscetíveis de criarem potenciais elétricos perigosos serão ligadas 

à terra em conformidade com a regulamentação aplicável.  

O reservatório e os equipamentos do posto de abastecimento terão uma ligação à terra com 

resistência inferior a 20 Ohm. 

 

Cláusula 3.ª 

Descrição Geral do Processo 

O gás natural chega ao posto de abastecimento na sua forma liquefeita. A trasfega do GNL do 

camião cisterna poderá ser executada de dois modos, através de bomba de descarga 

incorporada no camião ou através da bomba de descarga da própria estação.  

O gás natural encontra-se armazenado no estado liquido e por forma a ser utilizado na fase 

gasosa, este tem de ser processado. Nos pontos seguintes são descritas as etapas do processo 

necessárias para o abastecimento de GNC.   

Todo o sistema é controlado de forma totalmente automática pelo sistema de controlo, assim 

como todo o sistema é protegido mecanicamente por válvulas de segurança correctamente 

dimensionadas para o caudal máximo possível da parte da instalação onde estas estão inseridas.   

3.1 Módulo de Descarga do GNL 

Tal como referido anteriormente a operação de trasfega do GNL do camião cisterna de transporte 

para o reservatório do posto de abastecimento poderá ser executada de 2 formas distintas, ou  



 

com a bomba de trasfega existente no posto de abastecimento, ou no caso de camiões cisterna 

equipados com bomba, a descarga poderá ser realizada com a bomba do próprio camião, 

utilizando o bypass à bomba de descarga.  

Deverá ser incluído o fornecimento de mangueiras de descarga DN 80/50, tampas para as 

mangueiras, suportes e válvula criogénica de purga e respetiva instrumentação necessária. 

3.2 Módulo de Armazenagem de GNL  

A armazenagem de GNL será constituída por 1 reservatórios de GNL vertical de capacidade total 

na ordem dos 80m3 +-5%.  

3.3 Módulo de Abastecimento de Gás Natural Comprimido (GNC)  

O módulo de abastecimento de GNC é constituído de forma simplificada por diversas unidades 

de compressão (mínimo 2 unidades), sistema de vaporização ambiental, sistema de odorização, 

armazenagem de GNC e 2 unidades de abastecimento de GNC com 2 mangueiras cada.  

O GNL é comprimido por bombas criogénicas de alta pressão até pressões de no máximo 300 

bar, posteriormente é vaporizado através da troca térmica entre o ambiente e o GNL 

proporcionada pelos vaporizadores ambientais, seguidamente é odorizado recorrendo-se para 

tal a uma bomba de odorização de alta pressão. Em seguida o GNC é armazenado nos cilindros 

de armazenagem de GNC, sendo posteriormente utilizado nas unidades de enchimento para o 

abastecimento das viaturas.      

 

Cláusula 4.ª 

Descrição da Instalação 

Nos pontos seguintes é apresentada em detalhe a especificação para a constituição da 

instalação do posto de abastecimento de gás natural. 

4.1 Módulo de Descarga de GNL  

Este sistema é constituído de forma simplificada por: 

 - Bomba de trasfega; 

 - Sistema de bypass á bomba; 

 - Vaporizador de pressurização da cisterna; 

 - Sistema de proteção contra enchimentos máximos.  

 

A descarga dos camiões cisterna de GNL contempla duas possibilidades distintas. A instalação 

prevê a descarga de camiões cisterna com bomba incorporada e descarga de camiões cisterna 

sem bomba de descarga. 

 



 

Desta forma o sistema contempla a instalação de uma bomba de descarga no posto, bem como 

de bypass a este sistema por forma a permitir a descarga dos veículos cisternas com bomba 

integrada.  

Na ligação entre a saída do sistema de descarga e o reservatório de armazenagem de GNL será 

instalada uma válvula pneumática e sistema de análise de temperatura por forma a evitar sobre 

enchimentos do reservatório.  

As mangueiras flexíveis do sistema de descarga devem ser fixas a este e não permitir que estas 

sejam desconectadas por exemplo através de ligações rápidas. O sistema deverá possuir as 

necessárias válvulas de purga para possível despressurização do sistema.  

As ligações das mangueiras de descarga ao camião cisterna devem ser as seguintes: 

 

Entrada sistema de descarga: ENAGÁS – DN80 (fêmea) 

Entrada no vaporizador de 

pressurização:  

ENAGÁS – DN50 (fêmea) 

Retorno ao camião:  ENAGÁS – DN50 (fêmea) 

 

O sistema deverá estar ainda preparado para a realização de descargas por diferencial de 

pressão, isto é, através da pressurização da cisterna de transporte de GNL.  

Será instalado um sistema de suporte para as mangueiras de descarga que permita que estas 

sejam corretamente aprovisionadas, sem que toquem no solo e sem que estejam sujeitas a 

esforços que possibilitem a sua degradação. As ligações das mangueiras de descarga serão 

protegidas por um tampão ENAGÁS – DN80 e DN50 respetivamente, por forma a evitar a entrada 

de impurezas para o interior destas.     

O projeto do sistema de descarga permitirá que durante todo o processo de descarga não seja 

necessário realizar purgas ao sistema, exceto para desconectar as mangueiras de descarga.  

Por forma a permitir a descarga do GNL será instalado um vaporizador atmosférico no posto que 

deverá ter capacidade de manter a pressão necessária no camião cisterna para a realização da 

totalidade da descarga sem quaisquer problemas. Este vaporizador será um vaporizador de 

construção horizontal do tipo “V” que terá as seguintes características: 

 

Pressão de serviço: 20 bar 

Área de transferência (min.): Aprox. 80 m2   

 

 



 

Junto do ponto de trasfega existirá um sistema de equipotencialização entre a cisterna e a 

instalação do posto de abastecimento. Este sistema destina-se à equipotencialização entre a 

cisterna e a instalação antes da realização de qualquer operação de trasfega.  

A bomba de descarga a instalar deverá permitir um caudal de 400 lt/min.  

O sistema de trasfega de GNL será comandado localmente, isto é, junto da bomba de trasfega 

existirão seletores que permitirão a operação da bomba.  

No caso de deteção de enchimentos acima do nível máximo este sistema irá dar ordem de 

paragem à bomba de trasfega e simultaneamente ordem de fecho á válvula pneumática de 

entrada de líquido no reservatório.   

4.2 Módulo de Armazenagem de GNL  

O reservatório a instalar será do tipo vertical e terá uma capacidade total de 80 m3 +- 5%.  

O reservatório a instalar será um reservatório de parede dupla, com isolamento de perlite e 

vácuo, ou outro isolamento considerado adequado para este tipo de aplicação.  

Os reservatórios dispõem de coletores de escape, direcionados para a sua parte superior para 

que eventuais libertações de gases sejam direcionadas para zona segura.  

Os elementos de fixação, bem como as juntas dos equipamentos auxiliares no reservatório, são 

de materiais resistentes à corrosão e compatíveis com a temperatura mínima de serviço. 

Os topos dos respiradores estão situados em locais visíveis e abertos para a atmosfera e serão 

munidos de tapa-chamas em rede de arame e estão protegidos contra os agentes externos.  

O reservatório será equipado com um mínimo de 4 válvulas de alívio divididas em 2 grupos.  

A seleção do grupo de válvulas de alívio em serviço deverá ser possível através do acionamento 

de uma válvula de 3 vias.  

As válvulas de segurança estão instaladas de forma que estejam em comunicação permanente 

com a câmara de fase gasosa do reservatório, no seu ponto mais alto. Os sistemas de disparo 

das válvulas de segurança evitam a redução do caudal exigido pela descarga, assim como a 

acumulação de materiais estranhos, assim como farão o alivio para um coletor munido de tapa 

chamas.  

As válvulas de segurança estão munidas de um dispositivo de proteção inamovível, destinado a 

evitar a entrada de água e outros corpos estranhos que possam torná-las inoperantes, não 

podendo o mesmo, no entanto, constituir obstáculo quando as válvulas atuem. 

As válvulas de segurança estão instaladas de forma que a descarga se realize em pontos onde 

não seja possível criar uma atmosfera explosiva. 

É parte integrante do reservatório, um vaporizador que será responsável pelo aumento de 

pressão no interior deste. A entrada do GNL neste vaporizador e o consequente aumento de  

 



 

 

pressão, é comandada pelo quadro de controlo, através da atuação da válvula pneumática de 

entrada do vaporizador.   

As características principais dos reservatórios a instalar são indicadas na tabela seguinte: 

 

Pressão máxima de operação do 

reservatório:  

11 bar 

Capacidade:  80 m3 

Temperatura de projeto: -196 ºC / 50 ºC 

Tipo de tanque: Vertical com 2 termosifões 

independentes (saídas mínimo 

DN40) + válvula de fase gasosa 

Válvulas de segurança:  2 grupos de 2 válvulas com set à 

pressão max. de serviço, isoladas 

mediante válvula de 3 vias . 

Instrumentação: Manómetro / Transmissor de 

pressão / Transmissor de nível  

 

 

Indicador de nível 

Transmissor de pressão  

Isolamento:  Vácuo + Perlite  

Toma de vácuo:  Teledyne DV 6  

Código de desenho: EN 13458  

Material da tubagem: Aço inoxidável  

Material reservatório interior: Aço inox 1.4301 

Material reservatório exterior: Aço carbono S235J0  

4.3 Módulo de Abastecimento de GNC  

4.3.1 Sistema de compressão de GNL 

O sistema de compressão será constituído por um mínimo de 2 unidades de compressão que 

totalizem um caudal mínimo de 3300 Nm3/h.  

As bombas de compressão serão instaladas o mais próximo possível dos reservatórios.  

Quer a sucção, quer o retorno da bomba de compressão são ligados à fase líquida do 

reservatório (através do termossifão do reservatório). Na sucção e no retorno da bomba de 

compressão são instaladas válvulas pneumáticas. A dimensão mínima para a entrada de líquido 

e retorno da bomba deverá de ser no mínimo DN40. Será ainda instalada uma válvula 

pneumática que permitirá o retorno da bomba para a fase gasosa do reservatório.  

A bomba de compressão terá um sistema de despressurização que será redirecionado para o 

sistema por forma a evitar a sua libertação para atmosfera.  

As bombas a instalar deverão de permitir a compressão do GNL até 300 bar.   



 

Será instalada na bomba de compressão um vasto conjunto de instrumentação por forma a 

permitir a monitorização da operação de compressão. Deste modo serão instalados no mínimo 

sensores de temperatura na saída, no retorno e no corpo da bomba de compressão, assim como 

um transmissor de pressão ou pressostato, bem como um manómetro.  

O sistema pára pelo menos nos seguintes casos:  

 - Anomalias de segurança geral do posto (paragens de emergência, deteção de gás); 

 - Bomba em cavitação; 

 - Rutura da cabeça da bomba; 

 - Anomalia no sistema de circulação do GNL; 

 - Pressão baixa; 

  - Pressão alta; 

 - Temperatura baixa na vaporização; 

 - Deteção de gás na bacia de retenção.  

Todos os equipamentos serão instalados conforme normas indicadas pelo respetivo fabricante, 

deixando espaço suficiente para a correta operação e manutenção do sistema. 

 4.3.2 Sistema de vaporização ambiental   

Serão instalados vaporizadores independentes por cada unidade de compressão. O vaporizador 

ou conjunto de vaporizadores a instalar em cada unidade de compressão deverão ser 

dimensionados para permitir o funcionamento em contínuo da bomba de compressão durante 

um período de 8 horas.  

Os vaporizadores serão constituídos por um conjunto de tubos alheados em alumínio com um 

tubo interior em aço inoxidável. Estes tubos estarão interligados a um coletor comum de entrada 

por onde entrará o GNL, e a sua saída estará ligada a um coletor comum de saída, por onde 

sairá o gás natural já vaporizado.    

A temperatura de projeto dos vaporizadores deverá de ser de -196ºC / 50 ºC.  

O caudal deve ser no mínimo de 800 Nm3/h  

A pressão de serviço dos vaporizadores a instalar deverá de ser de no mínimo 300 bar  

Será instalado um sistema de medição de temperatura que analise a temperatura de saída do 

GNC. Este sistema será responsável por monitorizar a temperatura após a vaporização. No caso 

de temperaturas baixas será dada ordem de paragem ao sistema de compressão, assim como 

será interrompido o fluxo de gás através do acionamento de válvulas pneumáticas.  

4.3.3 Sistema de odorização de alta pressão 

O sistema de odorização deverá permitir a odorização do GNC nas proporções legalmente 

definidas. O sistema será constituído de forma simplificado por uma bomba doseadora de alta 

pressão, um sistema de controlo da odorização e por um reservatório de armazenagem de THT.   



 

A bomba doseadora terá capacidade para a injeção de odorante até pressões de 300bar.    

Na sucção da bomba será instalado um filtro e uma válvula de seccionamento.  

 

A armazenagem de THT terá no mínimo as seguintes características: 

Fluido: THT 

Pressão de serviço (min): 5 bar 

Capacidade (min): 50 lt  

Material do reservatório:  Aço inoxidável  

 

No reservatório de THT será ainda instalado um manómetro (diâmetro 100 mm), válvulas de 

alívio, válvulas de purga e enchimento, e indicador de nível que permita monitorizar 

continuamente o nível de THT. 

4.3.4 Unidades de armazenagem de GNC  

O volume total da armazenagem de GNC deverá de ser de no mínimo 9.600 lt. A armazenagem 

de GNC deverá ser dividida em pelo menos 2 etapas de abastecimento.  

A armazenagem de GNC será constituída por baterias de armazenagem independentes 

constituídas por cilindros de GNC de 80 lt.  

Cada bateria de armazenagem de GNC não deverá exceder um volume total de 2000 lt.  

A pressão de armazenagem das baterias de GNC deverá de ser de no mínimo 300 bar.  

Em cada cilindro da armazenagem será instalada uma válvula de seccionamento equipada com 

um fusível térmico (temperatura 110ºC).  

Os coletores de cada bateria de armazenagem de GNC deverá incluir no mínimo uma válvula de 

alívio (corretamente dimensionada para a totalidade do caudal previsto), um manómetro, válvulas 

de seccionamento da instalação (1/4 de volta) e válvula de purga da armazenagem de GNC só 

manobrável com auxilio de chave especial.                  

A armazenagem de GNC será assente sobre uma estrutura metálica com um sistema de 

ancoragem fixa e protegida contra a corrosão.  

Em torno da unidade de armazenamento, existirá um corredor livre de 1 metro, que permite o 

controlo e a manutenção da instalação.  

Os cilindros constituintes da instalação de armazenagem estarão afastados entre si no mínimo 

de uma distancia de 30 mm. Todos os cilindros constituintes da bateria de armazenagem de 

GNC são da mesma dimensão, e devem ficar dispostos na mesma direção e sentido.  

As válvulas de seccionamento de cada cilindro estão acessíveis por forma a permitir a realização 

das respetivas operações de manutenção.  

Será possível o fácil seccionamento de cada bateria de armazenagem.  



 

Na saída de cada etapa de armazenagem de GNC será instalada uma válvula pneumática de 

seccionamento da instalação.  

4.3.5 Unidades de Abastecimento de GNC 

Serão instaladas 5 unidades e abastecimento de GNC. Estas unidades permitirão o 

abastecimento rápido das viaturas. Os dispensers a instalar deverão ser especificamente 

desenhados para o abastecimento de autocarros (elevado caudal).   

As unidades de abastecimento de GNC terão incorporado um sistema de recuperação dos gases 

libertados durante a desconexão entre o veículo e o bocal da mangueira de abastecimento, por 

forma direcionar este gás para um local seguro.  

O sistema de medição garante a continuidade e fiabilidade das medições de gás natural nos 

limites de incerteza corrente dos modelos comercializados e é de modelo aprovado. 

A mangueira de enchimento dispõe de continuidade elétrica entre a unidade de enchimento e a 

válvula de enchimento do reservatório do veículo, para permitir a sua ligação à terra através do 

sistema do posto de enchimento.  

As características das unidades de abastecimento de GNC são as indicadas na tabela seguinte: 

Fluido: Gás natural comprimido 

Pressão de abastecimento: 200 bar 

Etapas de abastecimento:  2 (mínimo)  

Medição: medidor mássico do tipo Coriolis 

Bocais de abastecimento: Bocal do tipo – NGV1  

Proteção: 

Breakaways nas mangueiras de 

abastecimento e retorno (escape) 

Caudais:   

Sistema de regulação de pressão: 

Reguladores independentes para cada 

linha  

Válvula de corte do dispenser: Acionamento pneumático ou elétrico  

Nas unidades de abastecimento ou junto destas existirá um ou mais botões de comando da 

paragem de emergência.   

As unidades de enchimento são equipadas com um botão ou alavanca, destinados a comandar 

manualmente o início do enchimento. 

A pistola de enchimento está equipada com um respiradouro que conduz o gás para zona segura.  

 

 

 



 

A unidade de enchimento está dotada com um dispositivo de segurança independente, destinado 

a impedir que a pressão de abastecimento dos veículos exceda o valor máximo admitido. 

Existirá uma passagem, com a largura mínima de 1 m, paralela ao lado da válvula de enchimento 

do veículo, que permita a livre passagem das pessoas para efetuarem as operações de 

enchimento. 

As unidades de enchimento estão protegidas contra as colisões dos veículos em movimento. 

4.4 Sistema de Controlo  

Além de toda a aparelhagem necessária ao corte, seccionamento e proteção de equipamentos, 

o quadro de controlo deverá conter no mínimo os seguintes elementos:  

- Sistema descarregador de sobretensões; 

- Contador de energia consumida na instalação; 

- Disjuntor diferencial de corte aos equipamentos principais; 

- Sistema de deteção de sequência e falha de fases; 

- Sistemas de proteção contra sobreintensidades e sobrecargas; 

- Autómato para controlo da instalação;   

- Sistemas de proteção do motor da bomba de compressão contra sobreaquecimentos; 

- Barreiras de segurança intrínseca na totalidade dos sinais do posto (pressão, 

temperatura, níveis, etc);  

- Fonte de alimentação (entrada a 230 V CA e saída 24VCC); 

- Dispositivos conta horas para cada uma das bombas instaladas; 

- Arrancadores suaves/ variadores de frequência para as bombas de compressão e de 

trasfega; 

- Alarme sonoro e indicadores luminosos; 

- Réguas de terminais separados para entrada e saída de sinais (analógicos e digitais); 

- Régua de terminais de saída para as electroválvulas com fusíveis. 

 

Cada bomba terá associado no quadro de controlo da instalação um contador de horas. Este 

dispositivo conta horas serão instalados na porta do quadro de controlo por forma a permitir a 

visualização do número de horas de funcionamento.  

Na porta do quadro de controlo será ainda instalado um botão de emergência, assim como um 

interruptor de corte geral.    

O Quadro de Controlo dispõe ainda de uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) com 

capacidade para assegurar o funcionamento do sistema de controlo durante pelo menos um 

período de uma hora.  

 



 

O reajustamento do sistema de controlo em caso de paragens de emergência será feito 

manualmente no quadro de controlo.   

O sistema de controlo permite controlar o processo qualquer que seja a combinação de pressões 

e temperaturas a que os equipamentos possam estar sujeitos, tanto em condições de 

funcionamento normal, como de emergência. 

4.5 Sistema de comunicações 

Será instalado um sistema de comunicações que permitirá monitorizar o funcionamento do posto 

de abastecimento à distância.  

 

4.6 Elétrica e Instrumentação 

As instalações elétricas de baixa tensão cumprem a legislação aplicável, tendo em especial 

atenção os requisitos relativos aos locais com risco de incêndio ou explosão. 

As instalações elétricas existentes no interior das zonas classificadas obedecem à legislação 

específica. 

Todos os sinais analógicos e digitais serão intrinsecamente seguros.  

A cablagem a utilizar quer na parte de controlo quer na parte de potencia será compatível com o 

local e com a zona classificada onde será instalada.  

 

4.7 Equipamentos auxiliares 

4.7.1 Ar comprimido  

No interior do edifício de controlo será instalado um sistema de produção de ar comprimido.  

O sistema será constituído por duas unidades de compressão e armazenagem que funcionarão 

em redundância. Estas unidades devem ter capacidade unitária para o fornecimento de ar 

comprimido necessário ao correto funcionamento do posto de abastecimento.  

Além do descrito, o sistema de ar comprimido a instalar obedecerá ás seguintes características:   

- Dois compressores monofásicos de 230Vac com reservatórios de capacidade mínima 

de 100 litros e respectivos dispositivos auxiliares; 

- Válvula de seccionamento (1/4”) em cada válvula solenóide;  

- 2 Válvula de purga automática (uma em cada compressor);  

 - 2 Separadores de água com purga automática;  

 - 2 Reguladores de pressão com filtro para partículas sólidas; 

 - 2 Lubrificadores; 

 -Transmissor de pressão; 



 

             - Válvulas anti-retorno;  

 - Válvulas de seccionamento. 

A purga do circuito será feita através de um separador de água com purga automática.  

O sistema deve ser monitorizado continuamente, de forma a permitir que sejam emitidos os 

alarmes associado a possíveis situações anómalas de funcionamento. Se a pressão do ar baixar 

além dos valores definidos para o correto funcionamento dos equipamentos, será ativado o 

alarme para o PLC.  

4.7.2 Extinção de incêndios  

Na zona da bacia de retenção serão instalados diversos extintores de pó químico do tipo ABC, 

de acordo com a quantidade exigida pela legislação em vigor.  

Junto de cada unidade de abastecimento será instalado um extintor portátil de 6 Kg de pó químico 

do tipo ABC.    

Junto do quadro de controlo do posto de abastecimento será instalado um extintor de 6 Kg de 

anídrico carbónico.   

4.7.3 Sinalização  

Deverá ser instalada sinalização de emergência de acordo com a legislação em vigor.  

É previsto a instalação de um indicador da direção do vento, do tipo manga que será instalado 

em suporte adequado para o efeito.   

Serão afixadas nas instalações do posto de enchimento, de maneira que fiquem bem visíveis, 

em caracteres legíveis e indeléveis, pelos funcionários e pelos utentes que entram na área de 

enchimento, as seguintes instruções: 

- As condições de exploração, nomeadamente o aviso de proibição de fogo nu nas zonas 

classificadas, a proibição de fumar e de foguear, a proibição de utilização de telemóveis e a 

obrigação de parar o motor e corte de ignição; 

- As medidas de segurança a respeitar e, em particular, a proibição de armazenar 

matérias inflamáveis nas zonas classificadas. 

Os avisos são apresentados sob a forma de pictogramas e estarão colocados junto às unidades 

de enchimento ou à entrada das zonas classificadas. 

4.7.4 Sistemas de emergência  

Será instalado um conjunto de betoneiras de paragem de emergência no perímetro da instalação, 

por forma a permitir a paragem do posto de abastecimento em diversos pontos da instalação no 

caso de se verificarem anomalias na instalação que o justifiquem.     

As botoneiras de corte de emergência estão devidamente identificadas. 

 

 



 

No mínimo serão instaladas betoneiras de paragem de emergência nos seguintes pontos: 

 - Quadro de controlo; 

 - Junto da zona de descarga de GNL; 

 - Uma em cada unidade de enchimento de GNC; 

 - Junto da armazenagem de GNC; 

 - No interior da bacia de retenção. 

Será instalado um sistema de deteção de gás natural, constituído por diversos detetores de gás 

natural posicionados nos pontos estratégicos da instalação. Estes detetores acionam o sistema 

de paragem de emergência sempre que a concentração de gás no local exceda 25% do limite 

inferior de inflamabilidade.  

Serão instalados detetores de gás natural pelo menos nos seguintes pontos:  

 - Um em cada unidade de abastecimento;  

- Junto da área de processo de compressão e trasfega de GNL (mínimo de 2 unidades). 

4.7.5 Pontos de água  

Junto da área de processo, perto do local da descarga de GNL será instalado um ponto de água.  

4.7.6 Iluminação  

O posto de enchimento deverá de ser equipado com iluminação suficiente para permitir a sua 

exploração racional e segura.  

Estes projetores serão adequados para a instalação na zona da bacia de retenção (ATEX).  

Estes projetores serão instalados em suportes específicos e exclusivos para a sua instalação.  

4.7.7 Respiradouros  

As tubagens dos respiradouros são de material adequado a suportar as solicitações a que estão 

expostas, têm uniões soldadas, flangeadas ou roscadas, ou do tipo de junta mecânica, e estão 

isentas de qualquer tipo de dispositivo que possa intercetar a passagem do gás.  

Os tubos de descarga/coletores de válvulas de segurança ou de alívio estão projetados e 

instalados de forma a prevenir a acumulação de água, gelo, neve ou qualquer outro material 

estranho e ser colocados de forma a descarregar diretamente para a atmosfera sem obstrução 

e no sentido ascendente. 

A tubagem de descarga dos respiradouros será vertical e desimpedida e termina em local seguro, 

a uma altura igual ou superior a 3 m acima do solo a pelo menos, 1 m acima de qualquer edifício 

existente num raio de 5 m. Esta tubagem tem em conta os efeitos adversos da chuva, 

condensação, corpos estranhos e ferrugem. 

 

 



 

Os coletores dos respiradouros cujo funcionamento seja condicionado ao acionamento de um 

dispositivo de alívio ocasional que não forma parte do processo normal originam uma zona 2, um 

cilindro com 1 m de raio e 2 m de altura.  

Os coletores dos respiradouros onde seja previsível a efetivação de descargas intermitentes que 

formem parte do processo origina as seguintes zonas classificadas:  

a) Zona 1, um cilindro com 1 m de raio e 2 m de altura;  

b) Zona 2, um cilindro exterior, concêntrico, com 3,5 m de raio e 7 m de altura, sendo a base do 

cilindro situada 1 m abaixo do topo do respiradouro.  

 

Cláusula 5.ª 

Zonas de Proteção 

5.1 Zonas classificadas  

A definição das zonas classificadas do posto de enchimento de gás natural está em conformidade 

com a norma EN 60 079-10, assim como com as zonas classificadas indicadas na portaria 

1270/2001 de 8 de novembro e na portaria 568/2000 de 7 de agosto.  

A classificação das zonas é feita para condições normais de funcionamento, desprezando fugas 

menores de material inflamável, mas tendo em conta as falhas que envolvam reparações 

urgentes ou paragens de emergência. 

São estabelecidas duas categorias de zonas classificadas: 

 Zona 1: corresponde à zona onde é feita a descarga das válvulas de segurança do reservatório, 

é atribuída esta classificação por se tratar de zonas em que é previsto existir uma atmosfera de 

gás explosiva de uma forma periódica ou ocasional durante o funcionamento normal. Também 

lhe é atribuída esta designação à zona situada ao redor dos pontos de ligação das mangueiras 

de descarga da cisterna. 

 Zona 2: corresponde aos espaços situados ao redor das zonas anterior citadas, com um raio de 

1,5m, tal como indicado na EN 60079-10. Recebem esta classificação por se tratarem de 

espaços em que uma atmosfera de gás explosiva não está prevista ocorrer durante o 

funcionamento normal, mas se tal ocorrer durante o funcionamento será de uma forma pouco 

frequente e de curta duração. 

5.2 Distâncias de segurança  

A implantação do posto de abastecimento cumpre as distâncias de segurança indicadas na 

legislação para este tipo de instalações, nomeadamente as indicadas na portaria 1270/2001 de 

8 de novembro, assim como da portaria 568/2000 de 7 de agosto.  

Em anexo à memória descritiva é apresentada uma peça desenhada com as distâncias de 

segurança dos equipamentos da instalação.  



 

 

Cláusula 6.ª 

Comissionamento e Start Up da Instalação 

 

Será da responsabilidade do adjudicatário do posto de abastecimento a realização das atividades 

indicadas nos pontos seguintes.  

É da responsabilidade do adjudicatário os encargos com os ensaios indicados seguidamente, 

nomeadamente a contratação de entidades inspetoras.   

6.1 Limpeza da Tubagem    

Após a realização da montagem mecânica e dos ensaios não destrutivos, e previamente à 

execução dos ensaios de pressão, serão realizadas operações de limpeza a todos os circuitos, 

nomeadamente aos circuitos de gás natural comprimido e liquefeito, ar de instrumentos, e 

equipamentos, com a exceção das armazenagens de gás natural.  

Esta atividade será realizada mediante a utilização de azoto.  

6.2 Ensaio de estanquidade 

Será executado um primeiro ensaio da instalação, com o auxílio de ar ou azoto, à pressão de 5 

bar durante um período de 24 horas nas quais será verificado a inexistência de fugas.  

 

6.3 Ensaio de resistência mecânica 

Será realizado um ensaio de resistência mecânica á tubagem e componentes que não 

disponham de certificados de ensaio ou que não tenham sido previamente verificados e 

ensaiados nos locais de fabrico ou de montagem e disponham de documentação comprovativa. 

O ensaio de resistência mecânica será realizado a uma pressão de 1,5 vezes a pressão máxima 

de serviço admissível, durante um período não inferior a 6 horas.  

6.4 Arrefecimento da instalação  

Estando alguns equipamentos do posto de abastecimento submetidos a temperaturas 

criogénicas, nomeadamente o reservatório, tem de ser arrefecidos de forma gradual e mediante 

um procedimento específico. Estes equipamentos serão obrigatoriamente arrefecidos com azoto 

líquido (-196ºC).  

Esta operação só será realizada após a montagem mecânica, controlo e instrumentação do posto 

de abastecimento.  



 

6.5 Ensaios com azoto 

Serão realizados testes funcionais à instalação recorrendo à utilização de azoto liquido. Estes 

testes permitirão a simulação do funcionamento da instalação em condições de segurança, 

utilizando para tal azoto liquido. Durante a realização destes ensaios serão testados todos os 

parâmetros e set points do sistema de controlo.     

6.6 Comissionamento 

Esta operação consiste na 1ª carga de GNL na unidade e só será efetuada depois da execução 

de todos os ensaios descritos anteriormente, assim como depois da aprovação dos testes 

funcionais da instalação.  

Esta operação será realizada com base num procedimento operacional especificamente para a 

realização da primeira carga.  

6.7 Ensaios com gás 

Posteriormente à realização dos ensaios com recurso a azoto líquido e após a 1ª carga de GNL, 

serão realizados testes funcionais á instalação com recurso a gás natural liquefeito.    

6.8 Obra de Civil 

É âmbito da proposta a construção de uma bacia de retenção onde serão instalados os 

equipamentos do posto de abastecimento à exceção dos dispensers e sistema de controlo. As 

dimensões aproximadas da bacia de retenção serão de 15x15 mt. 

 A bacia de retenção será dimensionada de acordo com as solicitações impostas por cada 

equipamento. 

 

Cláusula 7.ª 

Documentação a entregar 

 

Após a conclusão dos trabalhos, o adjudicatário é responsável pela entrega de no mínimo a 

seguinte documentação:   

- Manual Técnico de Manutenção e operação da unidade;  

- Desenhos as built da instalação 

- P&D  da instalação;  

- Manuais e especificações técnicas dos equipamentos instalados; 

- Certificados dos materiais e equipamentos instalados. 



 

- Relatórios dos ensaios efetuados 

- Manual de Funcionamento e operação 

- Manual de Manutenção do posto de abastecimento 

- Termo de Responsabilidade da instalação 

- Projeto da instalação, de forma a dar entrada na DGGE      

 

 

 

 


