
 

 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO 
Fornecimento e transporte de inertes para caminhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 0204.4.8.0

Índice

PARTE

1  ID

2  O

3  PR

4  O

5  CO

6  VA

7  IN

8  EN

9  IN

10  AC

11  PR

12  SU

13  R

14  CO

15  PE

16  R

17  R

18  FO

19  SE

20  FO

21  CO

22  CO

23  LE

PARTE

 

 

 

 

 

 

016/2021         

e 

E 1 – CLÁUSU

DENTIFICAÇÃO 

OBJETO ............

RAZO DE VIGÊN

OBRIGAÇÕES PR

ONFORMIDADE

ALOR CONTRAT

NCONFORMIDAD

NTREGA DOS B

NSPEÇÃO.........

CEITAÇÃO DOS

ROTEÇÃO DE D

UBCONTRATAÇÃ

EVISÃO DE PRE

ONDIÇÕES DE 

ENALIDADES CO

ESOLUÇÃO POR

ESOLUÇÃO POR

ORÇA MAIOR ...

EGUROS .........

ORO COMPETEN

OMUNICAÇÕES

ONTAGEM DOS

EGISLAÇÃO APL

E II – CLÁUSU

          

ULAS GERAIS

DO PROCEDIM

......................

NCIA DO CONTR

RINCIPAIS DO P

E E OPERACIONA

TUAL...............

DES OU DISCRE

BENS OBJETO DO

......................

S BENS .............

DADOS PESSOAI

ÃO E CESSÃO D

EÇOS ...............

PAGAMENTO ....

ONTRATUAIS ...

R PARTE DO AD

R PARTE DO PR

......................

......................

NTE ................

 E NOTIFICAÇÕ

 PRAZOS .........

LICÁVEL ...........

ULAS TÉCNIC

S ....................

ENTO .............

......................

RATO ..............

RESTADOR DO 

ALIDADE DOS B

......................

EPÂNCIAS ........

O CONTRATO ..

......................

......................

IS E SIGILO .....

DA POSIÇÃO CO

......................

......................

......................

DJUDICANTE .....

ESTADOR DE S

......................

......................

......................

ÕES .................

......................

......................

CAS ...............

......................

......................

......................

......................

SERVIÇO .......

BENS ..............

......................

......................

......................

......................

......................

......................

ONTRATUAL .....

......................

......................

......................

......................

SERVIÇO ..........

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

 

1

............ 2 

............ 2 

............ 2 

............ 2 

............ 3 

............ 3 

............ 3 

............ 4 

............ 4 

............ 4 

............ 5 

............ 5 

............ 5 

............ 6 

............ 6 

............ 6 

............ 6 

............ 7 

............ 7 

............ 8 

............ 8 

............ 8 

............ 8 

............ 9 

.......... 10 



 

 0204.4.8.0

PARTE 

1 Id

1.1 Pro

 

1.2 De

2 Ob

2.1 Es

fornecim

aquisição

 

 As quan

vinculativ
 

              

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consider

caderno 

3 Pr

O contra

 

3.1 Tr
 

3.2 Mo

re

016/2021         

1 – CLÁUSU

dentificação

ocesso n.º 0

esignação: Fo

bjeto  

ste concurso 

mento contínu

o das quantid

ntidades são

vas para os f

                    

ra-se, o inte

de encargos

razo de vigê

ato mantém-s

ês (3) anos d

ontante de 9

espetivo IVA.

 
Designação

Pó de pedra 

Brita 1 (6/12)

Tout-venant 

Enrocamento

          

ULAS GERA

o do proced

0204.4.8.016/

ornecimento

público tem

uo, pelo praz

dades de ine

o uma referê

fornecimento

                   

egral cump

s. 

ência do co

se em vigor 

de vigência, 

97.560,00 EU

 

o dos Mater

(0/4) 

) 

de 2ª (0/32) 

o britado (90/2

AIS   

dimento      

/2021 

e transporte

m por objeto

zo estimado 

ertes referenc

ência meram

os que se ve

         Mapa 

rimento do

ontrato 

desde a sua 

nos termos d

UR (noventa

riais 

250) 

  

e de inertes 

o o fornecim

de 36 mese

ciadas no ma

mente indica

enham de fac

de Quantida

o expresso n

celebração, 

do disposto 

a e sete mil 

 
2022 

1500 Ton 

  120 Ton 

4300 Ton 

  120 Ton 

para caminh

ento e trans

es após a dat

apa de quan

tiva, as qua

cto a realizar

ades 

a parte II –

até que oco

no nº 1, do a

quinhentos 

20

1500

  120

4300

  120

os. 

sporte de in

ta da adjudic

tidades, aba

ais não serão

: 

Clausulas T

rra uma de d

artº 440º do

e sessenta 

23 

Ton 

 Ton 

Ton 

 Ton 

nertes, em re

cação, preve

ixo discrimin

o de qualqu

Técnicas, do 

duas situaçõe

o CCP. 

euros), acre

 
2024 

1500 Ton 

  120 Ton 

4300 Ton 

  120 Ton 

 

2

egime de 

endo-se a 

nadas. 

uer modo 

presente 

es: 

escido do 



 

 0204.4.8.0

4 Ob

Sem pre

cláusulas

obrigaçõe

 

4.1 Ob

pedidos 

4.2 Ob

4.3 No

ou até u

5 Co

5.1 O 

caracterí

 

5.2 Os

para os f
 

5.3 O 

discrepâ

entregue

6 Va

6.1 Pe

97.560,0

taxa lega
 

6.2 Os
 

6.3 Es

dos conc

proposto

016/2021         

brigações p

ejuízo de out

s contratuais,

es principais: 

brigação de 

de entidade 
 

brigação de e
 

o preço deve

m local de o

onformidad

fornecedor 

ísticas, espec

s bens objet

fins a que se

fornecedor

ncia dos be

es. 

alor Contrat

ela prestação

00 EUR (nov

al em vigor. 

s valores uni

ste preço, inc

correntes es

os. 

          

principais d

tras obrigaçõ

, da celebraç

entrega dos

adjudicante;

entrega nos 

erão incluir o

bra sita em q

de e operac

obriga-se a 

cificações e r

to do contra

e destinam, s

r é respons

ens objeto 

tual 

o objeto do c

venta e sete 

tários dos be

clui todos os

stimarem tod

o prestado

ões na legisla

ção do contr

s bens ident

; 

prazos defin

o transporte 

qualquer pon

ionalidade 

entregar ao

requisitos téc

ato devem se

sob pena de 

sável perant

do contrato 

contrato, o v

mil quinhen

ens serão ma

encargos e 

dos os event

r do serviço

ação aplicáve

rato decorre

tificados na 

nidos no pres

dos inertes 

nto do conce

dos bens 

o contraente

cnicos do cad

er entregues

rejeição. 

te o munic

 que exista

valor contrat

ntos e sessen

antidos até a

despesas qu

tuais custos,

o  

el, no prese

m para o p

sua proposta

sente cadern

para as inst

elho. 

e público os 

derno de enc

s em perfeita

cípio de Pa

am no mom

tual para a g

nta euros), a

ao final do co

ue possam oc

, e fazer rep

nte caderno 

restador de 

a, faseadam

o de encargo

talações do m

bens objeto

cargos. 

as condições

lmela por q

mento em qu

globalidade d

acrescido do

ontrato. 

correr, sendo

percutir os m

de encargo

serviços as 

mente e cons

os; 

município de

o do contrato

s de serem 

qualquer de

ue os bens

do procedime

o respetivo im

o da respons

mesmos preç

 

3

os ou nas 

seguintes 

soante os 

e Palmela 

o com as 

utilizados 

efeito ou 

lhe são 

ento é de 

mposto à 

sabilidade 

ços agora 



 

 0204.4.8.0

7 In

7.1 No

bens obje

caracterís

município

 

7.2 Em

de ensaio

 

7.3 No

local. 

8 En

8.1 Os

Divisão d

 

8.2 Os

escrita ou

 

8.3 To

para o lo

 

8.4 Se

atmosfér

destinam

imediato,

9 In

Efetuada

por ele d

se os me

as carac

na propo

016/2021         

nconformida

o caso de, da

eto do contra

sticas, especi

o de Palmela 

m caso de dú

os laboratoria

o caso previs

ntrega dos 

s fornecimen

de Finanças e 

s inertes obje

u verbal (em 

odas as despe

ocal de entreg

e, por motivo

ricas, não for

m, o municípi

, se possível, 

nspeção 

a a entrega d

designado, p

esmos corres

cterísticas, es

osta adjudica

          

ades ou dis

a verificação 

ato, com as e

ificações e re

poderá rejeit

úvida, reserva

ais por entidad

sto no númer

bens objeto

tos objeto de

Aprovisionam

eto do contrat

situação de c

esas e custos

ga são da resp

o de força ma

r possível rea

io de Palmel

a data em qu

dos bens ob

rocede à ins

spondem ao 

specificações

ada, bem com

screpâncias

prevista na c

exigências leg

quisitos técni

tar os mesmo

-se o municíp

de credível e 

ro um, o forn

o do contra

este concurso

mento dirigido

to devem ser 

carácter urgen

s com o trans

ponsabilidade

aior ou devido

alizar, no dia

a reserva-se 

ue o mesmo t

bjeto do cont

peção quant

estabelecido

s e requisitos

mo outros re

s 

cláusula anter

ais ou no cas

icos definidos

os, do facto in

pio o direito d

nomeada pe

necedor deve

ato 

so serão efetu

o á empresa a

r entregues no

nte) e no loca

sporte dos be

e do forneced

o a causa na

a previsto pa

o direito de

terá lugar. 

trato, o cont

itativa dos m

o no anexo a

s técnicos e 

equisitos exig

rior não se co

so de existirem

s no anexo ao

nformando, po

de exigir, a ex

lo município.

e proceder à 

uados parcial

adjudicatária.

o prazo máxi

al indicado.  

ens objeto do

or. 

tural, nomea

ara a entrega

e cancelar o 

traente públi

mesmos, com

ao presente c

operacionais

gidos por lei.

omprovar a t

m defeitos ou

o presente ca

or escrito, o fo

xpensas do fo

sua custa, à 

lmente media

. 

mo de 24 hor

o contrato e r

damente, alte

a, os trabalh

pedido de e

ico, por si o

m vista a verif

caderno de e

s definidos n

total conform

u discrepância

aderno de en

fornecedor. 

ornecedor, a 

remoção dos

ante pedido 

ras, após com

respetivos do

terações das 

hos a que os

entrega, indi

u através de

ficar, respeti

encargos e se

naquele docu

 

4

idade dos 

as com as 

ncargos, o 

realização 

s bens do 

prévio da 

municação 

ocumentos 

condições 

s bens se 

cando de 

e terceiro 

vamente, 

e reúnem 

umento e 



 

 0204.4.8.0

10 Ac

10.1 Ca

objeto d

discrepân

caderno 

município

 

10.2 Co

proprieda

perecime
 

10.3 A 

legais ou

de encarg

11 Pr

 

11.1 As

comunitá

geral sob

 

11.2 O 

confidenc

confiados

observân

 

11.3 Se

cocontrat

de sigilo 

de dados

designad
 

12 Su

A subcon

da Parte

016/2021         

ceitação do

aso a verifica

do contrato 

ncias com as

de encargos

o de Palmela.

om a assinatu

ade dos bens

ento dos mes

assinatura d

u com as cara

gos que venh

roteção de d

s partes obri

ária relativa à

bre a proteção

cocontratant

cialidade sob

s pela contra

ncia das instru

empre que 

tante sucessi

e confidencia

s pessoais, n

damente as co

ubcontrataç

ntratação e a

e III do Códig

          

os bens 

ação que se 

com as exi

s característic

s, será assin

. 

ura da guia a

s objeto do co

mos. 

a guia não i

cterísticas, es

ham a detetar

dados pess

igam-se a cu

à proteção d

o de dados – 

te obriga-se a

re todos os d

parte ou de q

uções emitida

a relação 

vamente, qu

alidade, bem 

nos termos le

onstantes no 

ção e cessã

a cessão da 

go dos Contr

refere no po

gências lega

cas, especifica

nada uma gu

a que se refe

ontrato para o

mplica a ace

specificações 

r-se. 

soais e sigilo

umprir, nos s

a privacidad

regulamento

ainda, durante

dados pessoa

que tenham t

as pelo munic

contratual im

e terceiros q

como as rela

egalmente pre

artigo 28º do

ão da posiçã

posição cont

atos Públicos

onto 11. Insp

ais e neles 

ações e requ

uia de receç

ere o número

o município d

eitação de ev

e requisitos t

o 

seus precisos

de e de da

o (EU) 2016/6

e a vigência d

ais e quaisqu

tido conhecim

cípio e da legis

mplique a s

ue envolva n

ativas à prote

evistos na leg

o Regulament

ão contratu

tratual regem

s. 

peção compro

não sejam 

uisitos técnico

ção, pelos re

o anterior, oc

e Palmela, be

ventuais defei

técnicos defin

s termos, o 

dos pessoa

679 de 27 de 

do contrato e

uer elementos

mento por for

slação aplicáv

subcontrata

na execução d

eção jurídica d

gislação relat

to Geral de P

ual 

m-se pelo dis

ove a total co

detetados q

os definidos n

epresentantes

orre a transfe

em como o ris

tos ou discre

nidos no anex

disposto na 

is, nomeada

abril e Lei 58/

e após a sua c

s ou informaç

rça do presen

vel. 

ação, deve 

do trabalho, 

de bases de d

tiva á proteçã

roteção de Da

sposto no Ca

onformidade 

quaisquer de

no anexo ao

s do fornece

ferência da po

sco de deterio

epâncias as e

xo ao presente

legislação n

amente o reg

8/2019 de 8 d

cessação, a r

ções que ten

nte contrato, 

ser garant

respeitem a 

dados e ao tr

ão de dados 

ados. 

apítulo VI, do

 

5

dos bens 

efeitos ou 

 presente 

edor e do 

osse e da 

oração ou 

exigências 

e caderno 

nacional e 

gulamento 

e agosto. 

espeitar a 

nham sido 

na estrita 

ido, pelo 

obrigação 

ratamento 

pessoais, 

o Título I, 



 

 0204.4.8.0

13 Re

Não hav

14 Co

14.1 As

liquidada

podem 

rigorosam

 

14.2 Pa

objeto d

 

14.3 Em

faturas, 

forneced

corrigida

15 Pe

Pelo incu

no contr

Palmela 

de 1% 

consoant

16 Re

16.1 Se

parte do

incumbe

transmit
 

16.2 A 

sendo q

notificaç
 

016/2021         

evisão de p

verá lugar a 

ondições de

s quantias de

as no prazo 

ser emitida

mente com o

ara efeitos d

o contrato. 

m caso de d

deve este 

dor obrigado 

a 

enalidades 

umprimento 

rato, o não 

pode exigir d

do valor do

te o caso. 

esolução po

em prejuízo 

o fornecedor/

em permite à

ir a sua decis

resolução d

ue esta data

ão; 

          

preços 

revisão de p

e pagament

evidas pelo m

de 60 dias 

s após o v

o PFO emitid

do número a

iscordância p

comunicar a

a prestar os

contratuais

das datas e 

cumpriment

do fornecedo

o bem a for

or parte do 

de outros f

/prestador d

à entidade ad

são por escr

do contrato 

a não poder

reços durant

to 

município de 

após a rece

vencimento 

o pela CMP, 

anterior, a o

por parte do

ao forneced

s esclarecim

s     

prazos de ex

to das espec

or o pagame

rnecer, por c

adjudicant

fundamentos

de serviços, 

djudicante pr

ito, nos term

produz efeit

rá ser anter

te a vigência

 Palmela, no

eção pelo m

da obrigaçã

quer em val

obrigação co

o município d

dor, por esc

entos neces

xecução esta

cificações de

ento, a título 

cada dia de

te 

s de resoluçã

de forma gr

roceder à re

mos do ponto

tos a partir 

rior à data d

 do contrato

os termos da

município, das

ão respetiva

lor quer desc

onsidera-se 

de Palmela, q

crito, os res

sários ou pro

abelecidos no

efinidas para

de pena pec

e atraso, ou

ão previstos

rave ou reite

solução do c

o 20.1 deste 

da data a f

da receção, 

. 

s cláusulas a

s respetivas 

a e, se os 

crição dos fo

vencida com

quanto aos v

petivos fund

oceder à em

o presente ca

a os bens, a

cuniária, de u

, por fornec

na lei, o in

erada, das o

contato, deve

Caderno de 

fixar na resp

pelo destina

anteriores, d

faturas, as 

valores co

ornecimentos

m a entrega

valores indic

damentos, f

missão de no

aderno de en

a Câmara M

uma multa n

cimento não

ncumpriment

obrigações qu

endo para o 

Encargos; 

petiva notific

atário, da re

 

6

evem ser 

quais só 

oincidirem 

. 

do bem 

cados nas 

ficando o 

ova fatura 

ncargos, ou 

Municipal de 

o montante 

o conforme, 

to por 

ue lhe 

efeito 

cação, 

eferida 



 

 0204.4.8.0

16.3 A 

atos ou f

17 Re

Sem pre

Palmela,

proceder

termos d

18 Fo

18.1 Nã

realizaçã

força ma

alheias à

contrato 

 

18.2 Po

tremores

internaci

administ

 

18.3 Nã
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

016/2021         

resolução do

faltas ocorrid

esolução po

ejuízo de out

, de forma g

r à resolução

do ponto 7 d

orça maior 

ão podem se

ão pontual da

aior, entend

à vontade da

 e cujos efeit

odem constit

s de terra, 

ionais, atos

trativas injun

ão constituem

Circunstâ

parte em

Greves 

sociedad

seus sub

Determin

de outra

sobre ele

Manifest

Incêndio

propaga

normas d

Avarias n

          

o contrato nã

dos durante a

or parte do 

tros fundame

rave ou reite

o do contrato

este Caderno

er impostas p

as prestaçõe

dendo-se com

a parte afeta

tos não lhe f

tuir força ma

inundações, 

s de guerr

ntivos. 

m força maio

âncias que n

m que interve

ou conflitos

des em que e

bcontratados

nações gove

a forma resu

e recaiam; 

tações popula

os ou inund

ção ou propo

de segurança

nos sistemas

ão prejudica

a execução d

prestador d

entos previst

erada, das o

o, devendo p

o de Encargo

penalidades a

es contratuai

mo tal as c

da, que ela 

fossem razoa

ior, se verific

incêndios, 

ra ou terro

or, designada

não constitua

enham; 

 laborais lim

este se integ

; 

rnamentais, 

ultantes do i

ares devidas

dações com

orções se de

a; 

s informático

 o exercício 

do mesmo. 

de serviço

tos na lei, o 

obrigações qu

para o efeito

os. 

ao fornecedo

is a cargo de

circunstância

não pudesse

avelmente ex

carem os req

epidemias, s

orismo, mot

amente: 

am força ma

mitados às 

gre, bem com

administrativ

incumprimen

s ao incumpr

m origem n

evam a culpa

os ou mecâni

das respons

incumprime

ue lhe incum

o transmitir a

or, nem é ha

e qualquer d

s que impo

e conhecer o

xigível contor

quisitos do n

sabotagens, 

tins e dete

ior para os s

sociedades 

mo a socieda

vas, ou judic

nto pelo forn

imento pelo 

as instalaçõ

a ou negligên

cos do forne

abilidades civ

nto por parte

mbem permite

a sua decisã

avida como in

as partes qu

ssibilitem a 

u prever à d

rnar ou evita

úmero anter

greves, em

erminações 

subcontratad

do forneced

des ou grupo

ciais de natu

necedor de d

fornecedor d

ões do forn

ncia sua ou a

cedor não de

ivil ou crimin

te do municíp

te ao adjudic

ão por escrito

ncumprimen

ue resulte de

respetiva re

data da celeb

ar. 

rior, designad

mbargos ou b

govername

dos do fornec

dor ou a gr

pos de socied

reza sancion

deveres ou ó

de normas le

necedor cuja

ao incumprim

evidas a sab

 

7

nal por 

pio de 

catário 

o, nos 

nto, a não 

e caso de 

ealização, 

bração do 

damente, 

bloqueios 

entais os 

cedor, na 

rupos de 

dades dos 

natória ou 

ónus que 

egais; 

a causa, 

mento de 

otagem; 



 

 0204.4.8.0

g) 

 

18.4 A 

imediata

 

18.5 A 

afetadas

força ma

19 Se

É da res

riscos, p
 

a) 

b) 

c) 

20 Fo

Para res

Administ

21 Co

21.1 Se

entre as 

sede con

 

21.2 Qu

outra pa

22 Co

Os prazo

016/2021         

Eventos 

ocorrência 

amente comu

força maior 

s pelo períod

aior. 

eguros 

sponsabilidad

ara além dos

Transpo

Descarga

Respons

oro compete

olução de to

trativo e Fisc

omunicaçõe

em prejuízo 

partes deve

ntratual de ca

ualquer alter

rte. 

ontagem do

os previstos n

          

que estejam

de circunstâ

unicada à out

determina a

do de tempo

de do forne

s legalmente

rte; 

a do materia

sabilidade civ

ente 

odos os litígio

cal de Almada

es e notifica

de poderem

em ser dirigid

ada uma, ide

ração das inf

os prazos 

no contrato s

m ou devam e

âncias que 

tra parte.

a prorrogação

o comprovad

ecedor a cob

e exigíveis: 

al no local so

vil pela ativid

os decorrent

a. 

ações 

 ser acordad

das, nos term

entificados n

formações de

são contínuo

estar coberto

possam con

 

o dos prazos

damente co

bertura, atra

licitado pelo 

ade. 

tes do contra

das outras re

mos do Códig

o contrato.

e contacto co

os, correndo 

os pelo segur

nsubstanciar 

s de cumprim

rrespondente

avés de con

município; 

ato fica estip

egras quanto

go dos Contr

onstantes do

em sábados,

ro. 

casos de fo

mento das o

e ao impedi

tratos de se

pulada a com

o às notificaç

atos Públicos

o contrato de

, domingos e

orça maior 

obrigações co

imento resu

eguro, dos s

mpetência do

ções e comu

s, para o dom

eve ser comu

e dias feriado

 

8

deve ser 

ontratuais 

ltante da 

seguintes 

o Tribunal 

unicações 

micílio ou 

unicada à 

os. 



 

 0204.4.8.0

23 Le

O contra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016/2021         

egislação ap

ato é regulad

          

plicável 

do pela legislaação portuguuesa. 

 

9



 

 0204.4.8.0

PARTE I

 
 
 

1 Mat

 

Os agreg

quaisque

ser pouc

critérios 

 

Para tod

geral, de

 

As norm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016/2021         

II – CLÁUSU

teriais para 

gados natura

er substância

co suscetívei

propostos pe

das as aplica

e acordo com

as Europeias

 NP E

estra

 

 NP 

hidrá

 NP E

          

ULAS TÉCNI

base de gr

ais a utilizar,

as estranhas

s à meteoriz

ela Sociedad

ções deve se

m a NP EN 93

s que definem

EN 13043 Ag

adas, aeropo

EN 13242 

áulicos utiliza

EN 13285 Mis

ICAS 

ranulometri

, devem apre

, tais como m

zação e apre

de Internacio

er efetuado 

32.3 Descriçã

m os requisit

gregados pa

ortos e outras

Agregados 

ados em trab

sturas não lig

ia extensa

esentar-se h

madeira, vid

esentarem-se

onal de Mecâ

um exame p

ão petrográfi

tos aplicáveis

ra misturas 

s áreas de ci

para materi

balhos de eng

gadas. Espec

homogéneos 

dro e plástico

e sãos ou po

nica das Roc

petrográfico 

ca simplifica

s aos agrega

betuminosas

rculação; 

iais não lig

genharia civi

cificações. 

e não devem

o que afetem

uco alterado

chas – ISRM)

dos agregad

da. 

dos são: 

s e tratamen

ados ou tra

l e na constr

m conter org

m as misturas

os (de acordo

). 

dos para clas

ntos superfic

atados com

rução rodovi

 

10

gânica ou 

s. Devem 

o com os 

ssificação 

ciais para 

ligantes 

ária; 



 

 0204.4.8.0

Os agreg

quadros 

Categoria g

Fuso granu

Dimensão 

 
 
 

Categoria g

Fuso granu

Dimensão 
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gados devem

que se segu

D

granulométrica 

ulométrico – pe

dos peneiros de

D

granulométrica 

ulométrico – pe

dos peneiros de

          

m também cu

uem: 

istribuição gra

rcentagem acum

e ref.(mm) 

14,0

12,5

10,0

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

1,0 

0,500

0,250

0,12

0,06

istribuição gra

rcentagem acum

e Ref.ª. (mm) 

31,5

20,0

16,0

14,0

12,5

10,0

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

1,0 

0,500

0,250

0,12

0,06

umprir, conso

Agregad

anulométrica 

mulada de mate

0 

5 

0 

0 

0 

5 

3 

Agreg

anulométrica 

mulada de mate

5 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

5 

3 

oante o tipo 

 
do: Pó de pe

 

erial passado 

gado :Brita 1 

 

erial passado 

de aplicação

edra (0/4) 

(6/12) 

o, com os req

EN

9

90

5

2

2

1

4,5

EN

G

98

98

9

7

2

0

0,

quisitos indic

N 13043 

Ga90 

 

 

 

 

100 

98 - 100 

0 – 100 

53 – 75 

20 – 59 

20 – 25 

5 – 35 

10 – 12 

5 – 11,0 

N 13043 

Gc90/20 

 

 

100 

8 – 100 

8 – 100 

90 – 99 

70 – 80 

25 – 55 

0 – 20 

0 – 5 

1 

1 

1 

1 

1 

,0 – 1,5 
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Categoria g

Fuso granu

Dimensão 

 

Categoria g

Fuso granu

Dimensão 
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D

granulométrica 

ulométrico – pe

dos peneiros de

D

granulométrica 

ulométrico – pe

dos peneiros de

          

istribuição gra

rcentagem acum

e Ref.ª.(mm) 

63,0

40,0

31,5

22,4

16,0

10,0

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

1,0 

0,500

0,250

0,12

0,06

Ag

istribuição gra

rcentagem acum

e refª.(mm) 

360

250

180

125

90 

63 

45 

Agregado: T

anulométrica 

mulada de mate

0 

0 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

3 

gregado: Enr

anulométrica 

mulada de mate

0 

0 

0 

 

Tout-venant 

 

erial passado 

rocamento b

 

erial passado 

de 2ª (0/32)

britado (90/25

EN

9

8

5

6

5

4

3

2

1

1

1,

50) 

EN 

CP

98

90

8

0

0

0,

N 13242 

Ga85 

 

 

100 

5 – 100 

87 – 95 

57 – 98 

60 – 65 

50 – 54 

44 – 46 

30 – 36 

20 – 28 

13 – 20 

10 – 14 

7 – 9 

5 – 7 

,1 – 5,5 

13383-1 

P90/250 

 

8 – 100 

0 – 100 

85 – 90 

0 – 40 

0 – 20 

0 – 2 

,0 – 5,0 
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