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pos de socied

reza sancion

deveres ou ó

de normas le

necedor cuja

ao incumprim

evidas a sab
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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; 
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sede con

 

20.2 Qu
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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

egislação ap

ato é regulad

         Concurso

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

plicável 

do pela legisla

o Público – Forn

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

ação portugu

necimento e tra

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 

uesa 

nsporte inertes 

nsubstanciar 

s de cumprim

rrespondente

avés de con

município; 

ato fica estip

egras quanto

go dos Contr

onstantes do

em sábados,

para caminhos 

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
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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

gados devem

que se segu

         Concurso

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

m também cu

uem: 

o Público – Forn

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

umprir, conso

necimento e tra

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

oante o tipo 

nsporte inertes 

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. 

de aplicação

para caminhos 

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

o, com os req

m conter org

m as misturas

os (de acordo

). 

dos para clas

ntos superfic

atados com

rução rodovi

quisitos indic
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gânica ou 

s. Devem 
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ssificação 

ciais para 
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ária; 

cados nos 
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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

         Concurso

istribuição gra

rcentagem acum

e refª. (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.(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

o Público – Forn

Agregado

anulométrica 

mulada de mate

0 

5 

0 

0 

0 

5 

3 

Agregad

anulométrica 

mulada de mate

0 

5 

0 

0 

0 

5 

3 

necimento e tra

 
o : Bago de a

 

erial passado 

 
 
 

do :Pó de pe

 

erial passado 

nsporte inertes 

arroz (2/6) 

edra (0/4) 

para caminhos 

EN

G

9

9

2

0

0,

EN

9

90

5

2

2

1

4,5

N 13043 

Gc90/15 

 

 

 

100 

98 - 100 

90 - 100 

20 – 40 

0 – 15 

0 – 5 

1 – 3 

1 – 3 

1 – 2 

,0 – 4,0 

N 13043 

Ga90 

 

 

 

 

100 

98 - 100 

0 – 100 

53 – 75 

20 – 59 

20 – 25 

5 – 35 

10 – 12 

5 – 11,0 
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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

         Concurso

istribuição gra

rcentagem acum

e refª. (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

istribuição gra

rcentagem acum

e refª.(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

o Público – Forn

Agreg

anulométrica 

mulada de mate

5 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

5 

3 

Agregado :T

anulométrica 

mulada de mate

0 

0 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

3 

necimento e tra

gado :Brita 1 

 

erial passado 

Tout-venant 

 

erial passado 

nsporte inertes 

(6/12) 

de 2ª (0/32)

para caminhos 

EN

G

98

98

9

7

2

0

0,

EN

9

8

5

6

5

4

3

2

1

1

1,

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 

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 
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Categoria g

Fuso granu

Dimensão 
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D

granulométrica 

ulométrico – pe

dos peneiros de

         Concurso

Ag

istribuição gra

rcentagem acum

e refª.(mm) 

360

250

180

125

90 

63 

45 

o Público – Forn

gregado :Enr

anulométrica 

mulada de mate

0 

0 

0 

 

necimento e tra

rocamento b

 

erial passado 

nsporte inertes 

britado (90/25

para caminhos 

50) 

EN 

CP

98

90

8

0

0

0,

13383-1 

P90/250 

 

8 – 100 

0 – 100 

85 – 90 

0 – 40 

0 – 20 

0 – 2 

,0 – 5,0 
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