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INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

CONCURSO CONTENTORES TIPO CASA 

 

 
 

1. Introdução 

 
No âmbito da restruturação da logística da rede de recolha de resíduos, e com o objectivo de actualizar 

os meios de acondicionamento e adequá-los à imagem ELECTRÃO, pretende-se lançar um concurso 

que visa a prestação de serviços que assegurem o fornecimento de 40 contentores metálicos, novos, 

tipo casa de 18m3 fechados para o armazenamento temporário de resíduos. 

 

2. Apresentação da proposta 

 

A proposta deverá ser apresentada em formato de ficheiro Excel (template apresentado no Anexo I), que 

estará disponível no endereço electrónico indicado no I.3) do Anúncio de Concurso Contentores tipo 

Casa para apresentação da proposta. 

 

Com a apresentação da proposta deverão ser submetidos os elementos respeitantes às características 

específicas dos meios de contentorização a fabricar, bem como indicado o prazo de entrega, que se 

considera ser possível faseado.  

 

Salienta-se que o prazo máximo admitido para a entrega da totalidade da encomenda é de 6 meses, 

após adjudicação, sendo que no mínimo 20% da mesma terá de ser entregue no prazo máximo de 3 

meses. 

 

3. Descrição dos Serviços Prestados 

 

Os custos apresentados devem ser discriminados pelos itens: fabrico e imagem. 

 

As especificações gerais pretendidas para os contentores a fabricar são: 

a) Quantidade: 40 unidades 

 

b) Tipologia e características:  

• Contentores metálicos fechados com formato rectangular; 

• Sistema de fecho: 2 meias portas traseiras com fecho (roquete); 
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• Sistema de olhais nos cantos superiores para elevação com recurso a corrente para 

transporte em carro grua, com acabamento pintado; 

• Chapa liza galvanizada com espessura mínima de 1,2mm; 

• Tecto com desnível para facilitar escorrência de águas pluviais ou com sistema que 

impeça acumulação das mesmas. 

 

c) Capacidade: 18 m3 

• Dimensões standard: altura 2500mm x profundidade 3000mm x largura 2400mm   

 

d) Pintura 

• Cores definidas pelo ELECTRÃO com apresentação de RAL; 

• Imagem definida pelo ELECTRÃO; 

• Colocação de placa vinil com informação do ELECTRÃO, com placa fornecida pelo 

ELECTRÃO.  

 

e) Imagem dos equipamentos 

 

 
 

Contentor fechado Contentor aberto 

 

  



 

3/3 

ANEXO I – FORMUÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

 

 

 


