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CADERNO DE ENCARGOS 

Clausulas Técnicas 

 
 

1. Objeto da prestação de serviço 

O presente concurso tem por objeto a prestação de serviços correspondente ao aluguer, 

montagem/desmontagem e manutenção de iluminação decorativa, a instalar em 

diversos locais do Município de Ílhavo. 

O presente caderno de encargos de cláusulas técnicas aplica-se ao contrato a celebrar 

entre a entidade adjudicante, para a prestação de serviços de ‘Iluminação de Natal 

2015’. 

 

2. Iluminação de Natal – 2015/2016 

As propostas deverão ser acompanhadas dos desenhos e/ou fotografias dos elementos 

decorativos propostos para cada local, de forma a permitir a análise detalhada dos 

mesmos. 

 

3. Lista de Quantidades 
 
Área n.º 1 – Freguesia de São Salvador 
 

Locais a Iluminar Quantidades 

Avenida 25 de Abril  12 Centros 

Rua Dr. Celestino Gomes 10 Laterais 

Praça da Republica 1 Motivo natalício 

Estrada Nacional 109  6 Arcos 

Largo do Centro Cultural de Ílhavo 1 Motivo natalício 

 
 
Área n.º 2 – Freguesia da Gafanha da Nazaré 
 

Locais a Iluminar Quantidades 

Avenida José Estêvão  8 Laterais + 6 Centros 

Rua da Saudade  4 Arcos 



  

Pagina 2 de 3 

Largo de St. John’s 1 Motivo natalício 

Largo do Farol (Barra) 1 Placard com “Boas Festas” 

 
 
 
Área n.º 3 – Freguesia da Gafanha da Encarnação 
 

Locais a Iluminar Quantidades 

Largo da Igreja 1 Placard com “Boas Festas” 

Calçada Arrais Ança (Costa Nova) 1 Placard com “Boas Festas” 

 
 
Área n.º 4 – Freguesia da Gafanha do Carmo 
 

Locais a Iluminar Quantidades 

Largo da Igreja 1 Placard com “Boas Festas” 

 
 

4. Condições Gerais 

A instalação deve cumprir todas as normas exigíveis pela legislação em vigor para 

ligação das baixadas; 

O adjudicatário será responsável pela segurança dos equipamentos/armações e 

fixações; 

O adjudicatário será responsável pela segurança elétrica das instalações; 

O adjudicatário deve responsabilizar-se por danos provocados a terceiros provenientes 

da instalação e funcionamento da iluminação. 

 
 
5. Encargos com a celebração do contrato 

São das responsabilidades do adjudicatário todas as despesas inerentes à celebração 

do contrato, se a ele houver lugar. 

 
 
6. Fiscalização e controle da prestação de serviços 

A Câmara Municipal através dos seus serviços reserva-se o direito de controlo da 

qualidade e quantidade do serviço fornecido. 
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7. Critérios de apreciação das propostas 

Preço mais baixo – 100% 

 

8. Prazo de funcionamento 

O período a manter acesa a iluminação será o compreendido entre os dias 7 de 

dezembro de 2015 a 10 de janeiro de 2015. 

 
 
Ílhavo, 24 de novembro de 2015 


