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PARTE I - CLÀUSULAS JURÍDICAS 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 1.ª - Objeto 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar 

tem por objeto principal o fornecimento de refeições, nos refeitórios municipais, nos termos 

e condições descritos no presente Caderno de Encargos. 

2. O contrato associado poderá, durante a sua vigência, ser alvo de adendas para extensão ou 

remoção de serviços. 

Cláusula 2.ª - Disposições e Cláusulas por que se rege a prestação de 

serviços 

1. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.  

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a. O presente Caderno de Encargos;   

b. A proposta apresentada. 

Cláusula 3.ª - Prazo 

O contrato terá uma duração inicial de 1 ano, contados da assinatura do contrato, sendo 

renovado por dois períodos sucessivos com a mesma duração, desde que não seja denunciado 

por qualquer uma das partes, por qualquer meio escrito, com a antecedência de 60 dias de 

calendário, em relação ao fim do período inicial ou da renovação.  

Cláusula 4.ª - Condição Resolutiva 

1. O contrato é sujeito a condição resolutiva, a qual operará em caso de falta de concessão 

de apoio financeiro da Câmara Municipal para benefícios sociais e ou encerramento de 

alguma (s) das instalações municipais identificadas, quer temporário quer definitivo. 

2. Para efeitos do número anterior entende-se que as obrigações contratuais cessam para 

ambas as partes. 

3. A condição resolutiva parcial só produzirá efeitos depois de decorridos 30 dias contados a 

partir da sua notificação ao prestador de serviços, por carta registada com aviso de 

receção, e não constitui o CCD em qualquer dever de indemnização. 
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4. É reservado ao CCD o direito a utilizar os serviços contratados para as instalações 

identificadas em quaisquer outras, em moldes a acordar entre as partes. 

Cláusula 5.ª - Deslocação de serviços 

1. No caso de se verificar a deslocação de algum (s) serviços das instalações municipais 

identificadas no presente caderno de encargos, o prestador de serviços fica obrigado a 

assegurar os serviços contratados no novo local a designar pelo CCD, não constituindo o 

CCD em qualquer dever de indemnização. 

2. Para efeitos do número anterior, entende-se por deslocação de serviços a continuidade da 

atividade dos mesmos noutras instalações afetas ao CCD. 

3.  A deslocação dos serviços para outras instalações será comunicada ao prestador de 

serviços com antecedência de 30 dias. 

 

 

Capítulo II - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

Secção I - Obrigações do prestador de serviços 

Cláusula 6.ª - Representação 

1. O prestador de serviços, antes de iniciar a sua prestação de serviços em cada refeitório, 

deve informar, por escrito, ao CCD qual o responsável que em cada refeitório o representa. 

2. Sempre que ocorra necessidade de substituição dos referidos representantes deverá ser 

comunicado por qualquer meio escrito ao CCD, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data 

da mesma. 

Cláusula 7.ª - Notificações, Informações e Comunicações 

1. As notificações, informações e comunicações a enviar por qualquer das partes, deverão 

ser efetuadas por escrito, por carta ou email, com clareza, para que o destinatário fique 

ciente da respetiva natureza e conteúdo. 

2. O prestador de serviços deverá possuir em cada refeitório, registos diários do seu 

funcionamento, bem como as evidências do sistema de controlo, higiene e segurança 

alimentar, para que possam ser consultados pelo CCD. Incluem-se, entre outros 

documentos, os seguintes: 
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 Registos inerentes ao sistema HACCP implementado que reflitam os controlos dos Pontos 

Críticos (PCC’s) tais como, por exemplo, registos de equipamentos de frio, registo de 

temperatura de confeção, registos de temperaturas de distribuição, registo de controlos 

dos óleos de fritura, etc., etc..  

 Documentação que permita a verificação da efetiva rastreabilidade dos géneros 

alimentícios, tais como faturas, guias de transporte, guias de transferência, registo 

referentes ao controlo de existências, etc., etc.. 

 Folhas de presença dos colaboradores ou documentos similares. 

 Comprovativos das inspeções médicas obrigatórias de todos os colaboradores. 

 Comprovativos da formação inicial obrigatória ministrada aos colaboradores. 

 Outros comprovativos do cumprimento de obrigações legais, regulamentares e 

contratuais 

Cláusula 8.ª - Operações de Fiscalização 

1. As operações de fiscalização sanitária, qualitativa e quantitativa incidem sobre os géneros 

a incorporar nas refeições e os pratos já confecionados e sobre a sua adequação. Incidirão, 

igualmente, sobre o cumprimento de normas higiene-sanitárias e de segurança alimentar 

nos espaços e verificação do cumprimento das regras relativas a Higiene e Medicina no 

trabalho, nos termos da legislação em vigor. 

2. A fiscalização é exercida pelo CCD, ou por uma entidade de reconhecido mérito na 

especialidade e/ou certificada para o efeito em toda a cadeia alimentar, desde a aquisição 

dos produtos ao seu consumo, designadamente, produção, aquisição, armazenagem, 

manipulações, confeção, conservação e distribuição. 

3. O prestador de serviços deve assegurar que todos os documentos que descrevem os 

processos desenvolvidos, bem como evidências do seu controlo, nomeadamente o Manual 

de HACCP em vigor, estejam disponíveis nas unidades através de cópias adequadas que 

possam ser, a qualquer momento, consultadas pela entidade fiscalizadora. 

4. O CCD reserva-se o direito de, sempre que o entender, através de um seu representante 

devidamente credenciado, proceder à apreciação das instalações, equipamento e outros 

sectores que interfiram no correto cumprimento deste contrato. 

5. O CCD ou a entidade fiscalizadora pode, a qualquer momento e sempre que o entenda, 

colher amostras de alimentos ou proceder a “esfregaços” a superfícies ou a mãos de 

operadores e proceder às análises tidas por convenientes. As amostras colhidas serão 

analisadas em laboratórios acreditado pelo IPAC e classificadas de acordo com os 

parâmetros que constam no Anexo “C” ao presente caderno de encargos. 
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6. O prestador de serviços fica obrigado a recolher amostra de todas as opções de pratos 

confecionados, de sopas (com peixe ou carne), de saladas e de sobremesas que 

contenham elementos proteicos (leite, natas, etc.). Essas amostras devem ser recolhidas 

para sacos esterilizados, devendo portanto ser representativas de todos os componentes 

servidos na refeição. A recolha deve ser feita dos pratos colocados na linha de self e não 

ser retiradas diretamente das cubas ou dos recipientes onde foram confecionados os 

alimentos. Como quantidade mínima a recolher, as amostras devem cumprir as 100g, 

exceto no que se refere às saladas, em que a quantidade mínima será de 50g. As amostras 

deverão ser identificadas com nome do prato, data, hora da colheita e nome/rubrica do 

responsável por esta, após o que deverão ser colocadas em refrigeração, durante um 

período mínimo de 72 horas. 

7. Os géneros a incorporar bem como as refeições confecionadas que não satisfaçam as 

necessárias condições sanitárias e qualitativas são rejeitados e considerados como não 

fornecidos, devendo o prestador de serviços substituir e remover de imediato e por sua 

conta, os produtos rejeitados. A pessoa responsável indicada ao CCD deve aprovar 

diariamente a conformidade dos produtos. Em caso de não conformidade, deverá solicitar 

a sua substituição em tempo útil e informar o CCD.  

8. Se a remoção não for efetuada, em tempo útil, pode o CCD efetuá-la às expensas do 

prestador de serviços. 

Cláusula 9.ª - Instalações e Equipamentos 

1. As instalações e equipamento constantes de inventário anexo ao presente Caderno de 

Encargos, elaborado pelo CCD ficam à disposição do prestador de serviços que assume a 

responsabilidade pela sua conservação. 

2. Considera-se equipamento, designadamente, todo o tipo de máquinas e seus acessórios, 

mesas, bancadas, cubas, carros transportadores, palamenta, trens de cozinha e 

recipientes. 

3. O prestador de serviços é responsável pela danificação e substituição de toda a palamenta 

da cozinha, refeitórios, copa e despensa. 

4. Sem prejuízo do ponto anterior a conservação dos equipamentos existentes na data da 

entrada em vigor do contrato ou que surgirem durante a duração deste, são da 

responsabilidade do prestador de serviços, ultrapassado que seja o período da garantia. 

5. Entende-se por conservação todas as ações de manutenção e reparações necessárias para 

manter em bom funcionamento os equipamentos mencionados nos números 2 e 4 da 

presente cláusula.  
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6. No fim do contrato o prestador de serviços fica obrigado a apresentar listagem de todo o 

equipamento existente e o seu estado de conservação. 

7. As instalações, o equipamento e o material devem apresentar-se sempre em boas 

condições de higiene e conservação. 

8. O prestador de serviços é responsável pelas operações de higienização dos refeitórios, que 

incluem as instalações da cozinha, despensa, sala de refeições, copas e seus anexos e 

pelos encargos com materiais e produtos adequados. 

9. Entende-se por higienização as operações de lavagem e desinfeção do pavimento, mesas, 

cadeiras, bem como das paredes, tetos, janelas, estores e cortinas. 

10. A limpeza dos filtros dos exaustores da cozinha é da responsabilidade do prestador de 

serviços. 

11. O prestador de serviços é, ainda responsável pela lavagem e desinfeção do equipamento 

que se destina à conservação dos alimentos, nomeadamente, micro-ondas, linha de self, 

equipamentos frigoríficos (frigoríficos, “vitrine refrigerada” etc), bem como do que se 

destina ao transporte de alimentação. 

12. É obrigatório e da responsabilidade do prestador de serviços o fornecimento de sacos de 

plástico ou de papel, guardanapos de papel, palitos, bem como, embalagens para 

fornecimento de refeições prontas a levar (take away), e o empacotamento dos talheres 

e do pão. 

13. Os encargos com os telefones postos à disposição do prestador de serviços são da 

responsabilidade do CCD. 

14. Os encargos com água, luz e gás são por conta do CCD. 

15. Em situações de furto às instalações nas quais sejam desviados géneros alimentícios, o 

CCD não se responsabiliza pelo pagamento dos mesmos. 

Cláusula 10.ª – Condições de Transporte 

1. As refeições devem ser transportadas em caixas isotérmicas, em contentores 

padronizados (Gastronorm) de inox fechadas e herméticas com tampa de inox e 

“vedantes” em borracha eficazes, em estado adequado. Este equipamento deve 

apresentar-se sempre nas melhores condições, interiormente e exteriormente.  

2. As caixas térmicas a utilizar deverão garantir, quando devidamente fechadas e contendo 

os componentes quentes das refeições, a perda máxima de 2ºC por hora. O CCD poderá, 

a qualquer tempo, constatando falta de adequabilidade ou ineficiência de caixas térmicas, 

exigir a substituição das mesmas por outras idênticas novas ou por outras de modelo 
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diferente, que aporte acréscimo de garantias. Após solicitação do CCD, o adjudicatário 

obriga-se a proceder à substituição das caixas térmicas de imediato (por outras idênticas 

novas) ou num prazo a definir pelo CCD após ouvir o adjudicatário e verificar condições 

de mercado. 

3. É proibida a utilização de papel de alumínio, saco plástico ou similares para substituir as 

tampas ou embalagens. 

4. Os veículos destinados ao transporte das refeições devem ser de caixa fechada e mantidos 

sempre adequadamente higienizados e em boas condições, cumprindo todas as normas 

legais em vigor relativas a este tipo de transporte e às normas do código da estrada. 

 

Cláusula 11.ª - Recursos Humanos 

1. O prestador de serviços é responsável pelo número de trabalhadores suficientes e as 

obrigações relativas ao seu pessoal, disciplina e aptidão profissional do mesmo, bem como 

pela reparação de prejuízos por ele causados nas instalações, equipamento, material e a 

terceiros. 

2. O pessoal deverá observar as regras de higiene individual, no decorrer de todas as 

operações inerentes à sua atividade e apresentar-se devidamente fardado, de acordo com 

as exigências previstas na legislação aplicável ao pessoal da indústria hoteleira (uniforme 

completo incluindo calçado apropriado e exclusivo para desempenho das funções), 

cabendo a responsabilidade pelas respetivas sanções e encargos ao prestador de serviços. 

3. O CCD poderá solicitar ao prestador de serviços, sempre que o julgue conveniente, os 

seguintes elementos: 

 Número de pessoas em serviço nos refeitórios e nos bares; 

 Categorias; 

 Horário de trabalho;  

 Recibo de pagamento referente ao Seguro de Acidentes de Trabalho 

 

Cláusula 12.ª - Prazo de Execução dos Trabalhos 

O prestador de serviços obriga-se a cumprir todos os prazos indicados, no presente Caderno 

de Encargos. 

Cláusula 13.ª - Obrigações acessórias do prestador de serviços 

1. Para o acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado: 
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a)  A realizar reuniões periódicas de acompanhamentos, com os representantes do CCD 

durante o período de vigência do contrato, com a periodicidade  trimestral. 

b) Sempre que o entenda necessário para assegurar o cumprimento da execução do 

contrato ou, quando solicitado pelo CCD, o prestador de serviços deve realizar reuniões 

com o CCD. 

c) Com vista a aferir a qualidade da prestação de serviços o prestador de serviços deve 

efetuar um questionário de satisfação semestral. Dos resultados deve ser dado 

conhecimento  ao CCD , no final de cada semestre. 

d) Dar cumprimento ao estabelecido nos Regulamentos nº178/2002 n.º  852/2004 de 29 

de Abril, do Parlamento Europeu e do Conselho, além do Regulamento Nº 1169/2011 

de 25 de Outubro relativo à “prestação de informação aos consumidores sobre os 

géneros alimentícios”. 

Cláusula 14.ª - Situações imprevistas não imputáveis ao prestador de 

serviços 

Qualquer situação imprevista, e não imputável ao prestador de serviços, que obste ao regular 

andamento dos trabalhos, deve ser de imediato comunicada ao responsável indicado pelo 

CCD, a quem caberá dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a execução 

normal dos trabalhos. 

Cláusula 15.ª - Responsabilidade 

1. O prestador de serviços assume integral responsabilidade pelos serviços contratados, 

sendo o único responsável perante o CCD, pela boa execução e cumprimento dos mesmos. 

2. O prestador de serviços responde por quaisquer erros, deficiências ou omissões na 

prestação de serviços, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o momento 

em que forem detetados, salvo se provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos 

por escrito pelo CCD. 

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pelo CCD, o prestador de serviços obriga-se a 

corrigir os erros, as deficiências ou omissões no prazo razoável que lhe vier a ser fixado, 

sob pena de aquele mandar executá-los a terceiros, por conta do prestador de serviços, 

sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe seja imputável. 

4. As ações de supervisão e controlo do CCD em nada alteram ou diminuem a 

responsabilidade do prestador de serviços, no que se refere à sua execução da prestação 

dos serviços. 
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5. O prestador de serviços tem que apresentar recibo de pagamento de seguro de 

Responsabilidade Civil para exercício das funções contratadas 

Cláusula 16.ª - Objeto do dever de sigilo 

1. O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, 

técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao CCD, de que possa ter conhecimento 

ao abrigo do contrato. 

2.  A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas 

a terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o 

destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.  

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informação e a documentação que forem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de 

serviços ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo 

judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas 

competentes.  

Cláusula 17.ª - Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 anos a contar do 

cumprimento ou cessação do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer 

deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da 

credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.  

 

 

Secção II - Obrigações do CCD 

Cláusula 18.ª - Preço Contratual 

1. Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o CCD deve pagar ao prestador 

de serviços o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, se este for legalmente devido.  

2. O preço referido no n.º 1 da presente Cláusula inclui todos os custos, encargos e despesas 

cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao CCD.  

3. O preço a que se refere o n.º 1 corresponderá a um valor determinado pela aplicação do 

preço unitário, constante da proposta aos serviços, efetivamente prestados. 
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4. No caso previsto no número anterior o prestador de serviços obriga-se a manter 

inalterados os preços unitários, ressalvada a possibilidade de revisão de preços conforme 

prevista no presente caderno de encargos. 

5. São, nomeadamente, suportados pelo prestador de serviços os seguintes encargos: 

a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo 

local de entrega; 

b) Todos os encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou 

licenças; 

c) Todas as deslocações, estadias e despesas de alimentação; 

d) Encargos com telecomunicações e correios; 

e) Tradução de documentos; 

f) Reprodução de documentos; 

g) Equipamento e consumíveis de escritório. 

6. Não será devido qualquer valor, a qualquer título, caso o montante a pagar pelos serviços 

efetivamente prestados, determinado nos termos do n.º 3 do presente Cláusula, seja 

inferior ao preço contratual. 

Cláusula 19.ª - Preço Base 

 

1. Preço base por refeição completa (ver Cláusulas Técnicas) é de €4,10, com a previsão de 

fornecimento de 100.000 refeições, no período de 1 ano de vigência do contrato, 

correspondente ao valor de €410.000,00. 

2. Os valores indicados não incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.  

 

Cláusula 20.ª - Condições de pagamento 

2. Os pagamentos serão efetuados, no prazo de 60 dias, após a entrega e validação das 

respetivas faturas. 

Cláusula 21.ª - Revisão de preços 

1. A atualização dos preços é admitida, com periodicidade anual, após o decurso de um ano 

de vigência do contrato, desde que se verifiquem aumentos dos salários do pessoal do 

prestador de serviços, por entrada em vigor de novas tabelas salariais, com publicação no 

Boletim do Trabalho e do Emprego.  
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2. A revisão de preços prevista ao abrigo do número anterior é calculada por aplicação da 

fórmula seguinte:  

NP = PA x (0,9 x (1+MPA) + 0,1 x (1+VMI)) 

Em que: 

NP = Novo preço; 

PA = Preço anterior; 

MPA = Média percentual de aumentos do quadro do pessoal afeto à prestação de serviços, 

após entrada em vigor da tabela salarial, resultante de instrumento de regulamentação 

coletiva de trabalho, com publicação no BTE; 

VMI = Variação média do índice de preços no consumidor nos últimos 12 meses, na classe 

“Bens e Serviços Diversos”, no mês anterior àquele em que é solicitada a revisão. 

 

 

Capítulo III - Penalidades contratuais e resolução 

Cláusula 22.ª - Penalidades contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato o CCD pode exigir do prestador 

de serviços o pagamento de uma penalidade, de montante a fixar em função da gravidade 

do incumprimento, nas seguintes situações e termos: 

a) Para as situações de suspensão do fornecimento: 

i. Sempre que se verifique uma suspensão parcial ou temporária do fornecimento 

(entendendo-se por temporária a suspensão do 2º ao 4º dia inclusive) por parte do 

prestador de serviços, este ficará sujeito ao pagamento de uma penalidade 

correspondente ao valor das refeições em falta em cada um dos refeitórios e ao 

pagamento de uma indemnização ao CCD nas despesas eventualmente realizadas 

com fornecimento de alimentação alternativa; 

ii. Sem prejuízo de, em caso de se verificar reincidência por parte do prestador de 

serviços, o CCD, reservar-se o direito de rescindir o contrato;  

iii. Sempre que se verifique uma suspensão total e/ou parcial, por período prolongado 

(entendendo-se por prolongado o período superior a 5 dias) por razões imputáveis 

ao prestador de serviços, o CCD pode rescindir de imediato o contrato através de 

carta registada com aviso de receção, sem prejuízo das indemnizações a que tiver 

direito;  

iv. Sempre que se verifique uma suspensão, parcial ou temporária, (entendendo-se 

por temporária a suspensão do 2º ao 4º dia inclusive) por razões imputáveis ao 

CCD, não comunicada, com a antecedência mínima de 1 dia útil, o prestador de 

serviços tem o direito a uma indemnização correspondente à diferença entre o valor 

do fornecimento previsível e o efetuado, sendo que para este efeito, será 

considerado o número médio de refeições fornecidas nos últimos 60 dias e o custo 

global das refeições. 
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b) Qualidade e quantidade da refeição servida: 

i. Sempre que forem obtidas, pelo CCD ou por outras entidades oficiais, análises 

microbiológicas feitas em laboratórios oficiais e/ou acreditados com resultados não 

aceitáveis que revelem elementos patogénicos, é aplicada uma penalidade que 

poderá atingir o valor total das refeições servidas nesse refeitório, no mês a que 

respeita o resultado obtido, independentemente do direito de rescisão do contrato; 

no caso de análises microbiológicas que revelem elementos não patogénicos, é 

aplicada uma penalidade que poderá atingir o valor total das refeições servidas 

nesse refeitório no dia da ocorrência. 

ii. Os parâmetros considerados como limites e a classificação dos elementos 

contaminantes entre patogénicos e não patogénicos, constam do Anexo C. 

& Único: O valor efetivo das penalidades a aplicar no caso de ocorrência das 

situações referidas, será determinada pelo CCD a seu exclusivo e 

discricionário critério, observados os limites máximos referidos na presente 

cláusula.  

iii. Relativamente a resultados não aceitáveis, referentes às mãos de operadores, por 

excederem os limites previstos para bactérias não patogénicas, a aplicação eventual 

da penalidade prevista ficará dependente das condições específicas de cada 

ocorrência, de eventual justificação do concessionário e do exclusivo e discricionário 

critério da autarquia. 

iv. Sempre que o resultado de um esfregaço às mãos de um operador exceda os limites 

previstos no Anexo C, acima referido (Contagem de microrganismos a 30ºC e 

Contagem de coliformes totais), o CCD ou a entidade em que esta o delegue 

procederá a nova colheita em relação ao mesmo operador, desta feita referente aos 

parâmetros indicados no anexo já mencionado, como “Esfregaço de Seguimento”. 

v. Sempre que se proceda, pelo motivo acima mencionado, a um “Esfregaço de 

Seguimento”, o custo respetivo será da responsabilidade do adjudicatário, pelo que 

o CCD lhe debitará, posteriormente, o valor unitário de 60,00€ (sessenta euros), 

acrescidos do IVA respetivo, isto para além dos valores inerentes às penalidades 

eventualmente aplicáveis 

vi. Em caso de violação do disposto relativamente às capitações e aos produtos 

autorizados (Anexo D), será aplicada uma penalidade correspondente a €250 

(duzentos e cinquenta euros), por cada refeitório onde tenha sido cometida a 

infração e de 500,00€ por cada infração recorrente, sem prejuízo da possibilidade 

da rescisão do contrato; 

vii. Caso se verifique a omissão ou substituição de um componente da refeição (como 

por exemplo das saladas/legumes) será aplicada uma penalidade de €250 (duzentos 

e cinquenta euros) por cada refeitório. A substituição de um componente da refeição 

não será sujeita à aplicação de penalidade, desde que se verifique a comunicação 

escrita da alteração ao CCD, com a antecedência mínima de 48 horas, acompanhada 

da respetiva justificação, isto deste que esta seja aceite; 

viii. Sempre que se verifique má confeção ou alteração da qualidade dos alimentos como 

carne, peixe ou arroz crus, fruta pisada, entre outros, é aplicada uma penalidade 

no valor de €250 (duzentos e cinquenta euros), por cada refeitório onde tenha sido 

cometida a infração. 
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ix. O adjudicatário fica obrigado a fornecer ao adjudicante toda a documentação 

relativa ao sistema HACCP e à garantia da rastreabilidade dos géneros alimentícios 

a vigorar nas unidades abrangidas pelo instrumento contratual. A documentação, 

após aprovada pelo CCD, será usada como referência e parâmetro de inspeções e 

auditorias, a levar a efeito pela entidade adjudicante ou por quem esta delegue tais 

funções. Em caso de deteção de não conformidades em relação ao sistema HACCP 

ou à garantia da rastreabilidade dos géneros alimentícios, o adjudicante incorrerá 

em multas de valores entre 250,00 € e 2.500,00 € por ocorrência. O valor de cada 

multa variará conforme a gravidade atribuída pelo município, de acordo com os 

critérios próprios de análise dos riscos para a segurança alimentar. 

x. Sempre que as não conformidades detetadas coloquem em risco a segurança 

alimentar (falta de controlo ou controlo deficiente de “pontos críticos de controlo – 

HACCP, constatação de más práticas pelos operadores, inexistência de controlo 

médico-sanitário de qualquer dos operadores, inexistência, inadequação ou 

incumprimentos graves do plano de higienização, etc.) ou impliquem em 

incumprimento da legislação, serão consideradas “não conformidades muito 

graves”, sujeitas ao valor máximo de multa (2.500,00 € por ocorrência). 

xi. As multas referentes à violação do sistema HACCP ou a incumprimentos da 

legislação são acumuláveis com outras penalidades a que o mesmo evento possa 

corresponder. 

 

c) Higiene e limpeza das instalações: 

i. Sempre que se verifique, por parte do prestador de serviços, incumprimento das 

regras de higiene das instalações e equipamentos ou a utilização de produtos de 

limpeza não autorizados em restauração, haverá lugar à aplicação de uma 

penalidade, no valor de €150 (cento e cinquenta euros) por dia. 

ii. Sempre que se verifique a inexistência de produtos ou material de higiene e limpeza, 

nos refeitórios (sacos do lixo, toalhetes de papel, guardanapos, etc.) ou nas 

instalações sanitárias (papel higiénico, sabonete liquido) haverá lugar à aplicação 

de uma penalidade no valor de €150 (cento e cinquenta euros) por dia, por produto 

ou material em falta. 

   

d) Recursos humanos. 

Por violação das regras respeitantes à higiene pessoal e profissional do manipulador e das 

obrigações relativas à permanência de pessoal, na quantidade, qualificação e horário 

constante da proposta são aplicadas as seguintes penalidades: 

iii. Caso se registe a ausência, sem substituição, do pessoal afeto ao refeitório é 

aplicada uma penalidade no valor de €500 (quinhentos euros) por cada trabalhador 

(a) em falta; 

iv. Sempre que se verifique o desrespeito das regras de higiene pessoal/profissional 

pelo manipulador, tais como, o não uso ou o uso incorreto da farda, uso de adornos, 

farda em mau estado de limpeza e higiene, é aplicada uma penalidade no valor de 

€ 150 (cento e cinquenta euros) por cada trabalhador em incumprimento. 

 

e) Formação 
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Em caso de incumprimento atempado da realização de ações de formação constante do 

plano a apresentar pelo prestador de serviço, o CCD debitará ao concessionário o valor 

mensal 250,00€, por cada incumprimento, até que a obrigação (ação de formação) seja 

cumprida. 

 

f) Análises Laboratoriais 

O incumprimento relativo às análises laboratoriais constitui o CCD no direito de deduzir, 

no mês seguinte ao da verificação do incumprimento, o montante de €60 (sessenta euros) 

por análise em falta (refeições, superfícies ou mãos). 

 

2. Na determinação da gravidade do incumprimento o CCD terá em conta: o grau de culpa 

do prestador de serviços; a sua eventual reiteração e as consequências do incumprimento. 

3. As penalidades previstas no n.º1 serão aplicadas após prévia notificação para dar 

oportunidade ao prestador de serviços de cumprir/sanar o incumprimento, dentro de um 

prazo razoável a definir em função da falta e atendendo ao serviço em causa, salvo nos 

casos em que tal não for possível (resultado não conformes de análises a alimentos, por 

exemplo) 

4. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o CCD 

pode exigir ao prestador de serviços uma pena pecuniária até ao limite de 5% do valor do 

contrato. 

5. O CCD pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as penas 

pecuniárias devidas nos termos do presente Cláusula. 

6. As penas pecuniárias previstas no presente Cláusula não obstam a que o CCD exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 

7. Por violação das obrigações contratuais não especificadas nesta cláusula, aplicar-se-á por 

cada infração cometida uma penalidade, no montante de € 500 (quinhentos euros). 

8. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente. 

9. O valor total acumulado das sanções pecuniárias não pode exceder 20% do preço 

contratual, sem prejuízo do poder de resolução do contrato. 

10. Quando se verificar que a prestação do fornecimento de refeições não foi executada em 

conformidade com todas as cláusulas contratuais e a legislação aplicável, após defesa 

técnica do prestador de serviços, ao qual pode ser exigida a comprovação através de 

análises ou intervenção de técnico externo credenciado para o efeito o CCD aplica ao 

prestador de serviços uma penalidade graduada entre o mínimo de €100,00€ e o máximo 

de €2.000,00. 
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11. Pelo não cumprimento da obrigação de prestação de serviços de forma contínua e 

permanente, até ao limite de 1% do valor do contrato, a aplicar por dia de incumprimento 

12. Pelo incumprimento da obrigação de manutenção de outras condições da proposta, até ao 

limite de 1% do valor de contrato, a aplicar por cada incumprimento. 

 

 

Cláusula 23.ª - Da Resolução do Contrato 

1. Por impossibilidade objetiva permanente, não imputável a qualquer das partes, mediante 

aceitação de ambas as partes. 

2. Por caducidade ou resolução do contrato. 

3. Nos demais casos, quer legal ou contratualmente previstos. 

Cláusula 24.ª - Resolução por parte da CCD 

1. A verificação da condição resolutiva prevista no Cláusula 4.ª do presente caderno de 

encargos. 

2. Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior o CCD pode resolver o contrato em caso de 

incumprimento definitivo por fato imputável ao prestador de serviços das suas obrigações 

contratuais. 

3. No caso previsto no número anterior o CCD pode exigir ao prestador de serviços, uma 

pena pecuniária até 10% do preço contratual, sem prejuízo de responsabilidade civil nos 

termos gerais do direito. 

4. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias 

pagas pelo prestador de serviços ao abrigo do cláusula anterior, relativamente aos serviços 

cujo atraso na respetiva execução tenha determinado a resolução do contrato, não 

podendo, no entanto o valor da sanção pecuniária a pagar pelo prestador de serviços, 

prevista no número anterior, ser de montante inferior a 5 % do preço contratual. 

5. Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputável ao prestador de serviços, o 

atraso ou incumprimento grave e reiterado da boa execução dos serviços e/ou dos prazos 

da prestação de serviços objeto do contrato a celebrar. 

6. O exercício do direito de resolução previsto nos números anteriores pelo CCD não percute 

o direito de o mesmo vir a ser ressarcido pelos prejuízos que lhe advierem da conduta do 

prestador de serviços, nos termos gerais do direito. 
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7. A rescisão será feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de 

receção, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Cláusula 25.ª - Resolução por parte do Prestador de Serviços 

Por impossibilidade objetiva permanente, não imputável a prestador de serviços, mediante 

aceitação de ambas as partes. 

Cláusula 26.ª - Força Maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como 

incumprimento a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer 

das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias 

que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse 

razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, 

greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente:  

a) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do Prestador de Serviços ou às de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus 

subcontratados;  

b) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Prestador de 

Serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;  

c) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de Serviços de 

normas legais;  

d) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do Prestador de Serviços cuja 

causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao 

incumprimento de normas de segurança;  

e) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do Prestador de Serviços não devidas 

a sabotagem;  

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 
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4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior.  

 

Capítulo IV - Seguros 

Cláusula 27.ª – Seguros  

 

1. É da responsabilidade do prestador de serviços, a cobertura, através de contratos de 

seguros, dos seguintes riscos: 

a) Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais; 

b) Responsabilidade Civil pela Atividade (com especial relevo no risco de ocorrência de 

intoxicação alimentar ou qualquer outra lesão da responsabilidade do prestador de 

serviços). 

2. O prestador de serviço deve fazer prova da celebração dos contratos referidos no número 

anterior. 

 

Capítulo V - Disposições Finais 

Cláusula 28.ª - Resolução de litígios/Foro Competente 

Para a resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada competência do 

Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Cláusula 29.ª - Subcontratação e Cessão da Posição Contratual 

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual depende da 

prévia autorização do CCD.   
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Cláusula 30.ª - Comunicações e Notificações 

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

entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicílio ou sede contratual de 

cada um, identificados no contrato.  

 

 

 

PARTE II - CLÁUSULAS TÉCNICAS 

Cláusula 1.ª - Objeto 

O presente Concurso destina-se ao fornecimento e distribuição de refeições, nos refeitórios 

municipais da Câmara Municipal de Cascais (CMC), cedidos ao CCD e em outros edifícios 

municipais, a indicar. 

Cláusula 2.ª - Refeitórios e Edifícios Municipais 

 

1. Os refeitórios municipais situam-se nos seguintes locais: 

a) Refeitório/Bar do Edifício Cascais Center (Transporte a Quente) com previsão de 160 

refeições diárias. 

b) Refeitório/Bar do Complexo Multisserviços da Adroana (Confeção Local) com previsão 

de 280 refeições diárias incluindo 55 refeições take way. 

 

 

2. Outros locais, em edifícios municipais: 

a) Rua José Joaquim de Freitas, Nº 4, Cascais, 2750-404 Cascais (Pão de Açúcar – DOM). 

– Entrega em doses individuais (take-away) – cerca de 10 doses diárias. 

 

Cláusula 3.ª - Exploração do Serviço de Bar – Horário 

A exploração do serviço de bar dos refeitórios, indicados no nº 1 da Clausula anterior, funciona 

todos os dias úteis no seguinte horário:  

 Das 8h00 às 10h30. 
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Cláusula 4.ª - Fornecimento de Refeições – Horário 

 

Fornecimento de refeições nos refeitórios: 

 O fornecimento de almoços nos refeitórios efetua-se todos os dias úteis, das 12h00 às 

14h30. 

 

Cláusula 5.ª - Quantidades a Fornecer 

 

1. A quantidade das refeições a fornecer é estimada, com base nos fornecimentos no corrente 

ano (de janeiro a agosto) e tendo em consideração as condições de funcionamento de 

cada refeitório, ou seja: 

a) Fornecimento de aproximadamente 8.400 refeições/mês. 

b) As refeições devem ser confecionadas com alimentos de boa qualidade e de acordo 

com as boas técnicas de confeção, segundo ementas variadas. 

2. Entende-se por ementa variada a não repetição de um prato com idêntica composição e 

confeção, num prazo mínimo de três semanas. 

3. As ementas deverão ser acompanhadas da lista de componentes de cada prato e das 

respetivas capitações. 

4. A refeição completa é constituída por: 

 1 pão – normal ou integral; 

 1 Sopa – normal ou dieta; 

 1 Prato – Opções entre carne, peixe, vegetariana e dieta (*) 

 Guarnição – Que deverá poder ser escolhida pelo utente de entre pelo menos 3 

variedade, optando por uma das variedades ou por uma composição a seu gosto  

 1 Bebida ou 1 Sobremesa – fruta ou doce  

 Mesa de saladas da época à disposição do utente  

 

5. A refeição simples é constituída por: 

 1 Prato – Opções entre carne, peixe, vegetariana e dieta (*) 

 Guarnição – Que deverá poder ser escolhida pelo utente de entre pelo menos 3 

variedade, optando por uma das variedades ou por uma composição a seu gosto  

 Mesa de saladas da época à disposição do utente.  

 

6. Além das opções de prato referidas existirá sempre, à disposição dos utentes e sob 

marcação antecipada (sistema definir pelo CCD após consulta ao concessionário), bitoque 
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(bife de vaca, porco, frango ou peru em rotação diária, ovo estrelado, batata frita e arroz) 

e omeletes (Fiambre, queijo, mista e camarão). 

7. Todos os utentes deverão ter acesso a todos os componentes da refeição de acordo com 

a ementa do dia e independentemente do momento em que se apresentarem para 

almoçar, desde que dentro do horário estabelecido. A falta ou substituição por 

componentes diversos dos previstos, nomeadamente em relação a legumes e saladas, 

ficarão abrangidas por penalidades, conforme consta do Cap. III, 1.2 e).   

 

(*) – Entende-se por dieta uma opção ligeira, eventualmente com base nas matérias-primas 

usadas nas restantes opções (Ex.: cozido simples no dia de cozido à Portuguesa, bife de peru 

grelhado no dia de bife de peru panado ou pescada cozida no dia de pescada gratinada com 

molho branco)    

Cláusula 6.ª - Execução e Distribuição 

 

1. O fornecimento das refeições terá de ser executado em perfeita conformidade com as 

condições estabelecidas nos documentos contratuais, na Portaria nº 426/78, de 28 de 

julho, e demais legislação aplicável. 

2. O prestador de serviços é responsável pela qualidade e condições higieno-sanitárias, do 

fornecimento de refeições, correndo por sua conta a reparação dos danos e prejuízos 

causados por intoxicação alimentar. 

3. A prestação deve ser executada em conformidade com todas as cláusulas contratuais e a 

legislação aplicável, de modo a serem garantidas todas as características técnicas gerais 

das refeições e o adequado funcionamento dos refeitórios. 

4. A distribuição e transporte das refeições são da responsabilidade do prestador de serviços 

e obrigatoriamente efetuado em viaturas, de acordo com a legislação em vigor.  

5. As refeições deverão obedecer estritamente ao estabelecido no Anexo “D” – Produtos 

Autorizados e Capitações 

Cláusula 7.ª - Ementas e Preçário 

1. O prestador de serviços deverá afixar em lugar bem visível: 

a) As ementas da semana, previamente aprovadas pelo CCD. 

b) As tabelas de preços dos extras, previamente aprovadas pelo CCD. 
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Cláusula 8.ª - Aquisição de Refeição 

1. A aquisição da refeição deve ser efetuada na véspera ou até às 10.00h do próprio dia, a 

fim de viabilizar a confeção e distribuição do número de refeições necessárias. 

2. A marcação/desmarcação de refeições será efetuada presencialmente e através de 

aplicação informática (on-line) a fornecer pelo adjudicatário. 

Cláusula 9.ª - Da Inspeção 

 

1. As operações de inspeção sanitária qualitativa e quantitativa incidem sobre os géneros a 

incorporar nas refeições e nos pratos já confecionados. 

2. A verificação será exercida pelo CCD ou, caso se justifique, pelos competentes organismos 

oficiais. 

3. O representante do CCD pode, a qualquer momento e sempre que o entender, recolher 

amostras e mandar proceder a análises, ensaios e provas em laboratórios oficiais, bem 

como promover as diligências necessárias para verificar se se mantêm os requisitos 

exigidos. 

4. Os géneros incorporados que não satisfaçam ou aparentem não satisfazer as condições 

sanitárias e qualitativas são rejeitados e considerados como não fornecidos e não devem 

entrar na confeção de outras refeições, devendo o fornecedor substituir e remover de 

imediato e por sua conta, as matérias-primas rejeitadas. 

5. Se a remoção não for efetuada, pode o CCD efetuá-la a expensas do prestador de serviços. 

 

Cláusula 10.ª - Instalações e Equipamentos 

 

1. As instalações e equipamento constantes de inventário ficam à disposição do prestador de 

serviços que assume a responsabilidade pela sua conservação. 

2. O inventário é elaborado pelo CCD e conferido pelo prestador de serviços, conforme consta 

do anexo ao presente Caderno de Encargos. 

3. Considera-se equipamento, designadamente, todo o tipo de máquinas e seus acessórios, 

mesas, bancadas, cubas, carros transportadores, palamenta, trens de cozinha e 

recipientes. 

4. O prestador de serviços é responsável pela danificação e substituição de toda a palamenta 

da cozinha, refeitórios, copa e despensa. 
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5. Sem prejuízo do ponto anterior, a conservação dos equipamentos novos existentes na 

data da entrada em vigor do contrato ou que surgirem durante a duração deste, são da 

responsabilidade do prestador de serviços, ultrapassado que seja o período da garantia. 

6. Entende-se por conservação todas as reparações necessárias para manter em bom 

funcionamento os equipamentos mencionados, nos nºs 3 e 5, da presente cláusula. 

7. No fim do contrato o prestador de serviços fica obrigado a apresentar listagem de todo o 

equipamento existente e o seu estado de conservação. 

8. As anomalias verificadas nas instalações serão da responsabilidade do CCD. 

9. As instalações, o equipamento e o material devem apresentar-se sempre em boas 

condições de higiene e conservação. 

10. O prestador de serviços é responsável pelas operações de limpeza e higiene dos refeitórios, 

que incluem as instalações da cozinha, despensa, sala de refeições, copas e seus anexos 

e pelos encargos com materiais e produtos adequados. 

11. Entende-se por limpeza e higiene as operações de lavagem e desinfeção do pavimento, 

mesas, cadeiras, bem como das paredes, tetos, janelas, estores e cortinas. 

12. A limpeza dos filtros dos exaustores da cozinha é da responsabilidade do prestador de 

serviços. 

13. O prestador de serviços é, ainda responsável pela lavagem e desinfeção do equipamento 

que se destina à conservação dos alimentos, nomeadamente, frigoríficos, micro-ondas, 

linha de self, “montra refrigeradora”, bem como do que se destina ao transporte de 

alimentação. 

14. É obrigatório e da responsabilidade do prestador de serviços o fornecimento de sacos de 

plástico ou de papel, guardanapos de papel, palitos, embalagens para fornecimento de 

refeições prontas a levar (take away), bem como o empacotamento dos talheres e do pão.  

15. Os encargos com os telefones postos à disposição do prestador de serviços são da 

responsabilidade do CCD. 

16. Os encargos com água, luz e gás, são por conta do CCD. 

17. A desinfestação das instalações será por conta do CCD. 

18. Em situações de furto às instalações nas quais são desviados géneros alimentícios o CCD 

não se responsabiliza pelo pagamento dos mesmos. 
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Cláusula 11.ª - Bares 

1. Sem prejuízo do normal funcionamento dos refeitórios e mediante o pagamento de uma 

contraprestação financeira, os bares serão explorados pelo prestador de serviços, 

incluindo o serviço e a venda de todos os produtos normalmente comercializados. 

2. Compete ao CCD, ouvido o prestador de serviços, fixar as condições de funcionamento 

dos bares e aprovar a respetiva tabela de preços, podendo solicitar todos os elementos 

relativos a custos diretos e indiretos.  

3. As tabelas de preços deverão ser afixadas em lugar bem visível. 

4. Deverá ser especificado e afixado a identificação do pessoal ao serviço, em cada bar. 

5. Os encargos mensais unitários e globais com o pessoal deverão constar da proposta, 

nomeadamente os encargos com formação profissional. 

6. Deverão apresentar proposta da contraprestação financeira a pagar ao CCD, relativa à 

exploração dos bares. 

7. Não é permitida a venda ou consumo de bebidas alcoólicas. 

Cláusula 12.ª - Pessoal 

 

1. O prestador de serviço deve garantir os meios humanos a afetar ao serviço de refeitórios 

e bares necessários à confeção, distribuição das refeições, nos termos legalmente 

estabelecidos. 

2. O prestador de serviço é responsável por todas as obrigações relativas ao seu pessoal, 

pela disciplina e aptidão profissional do mesmo, bem como pela reparação de prejuízos 

por ele causados nas instalações, equipamento, material e a terceiros. 

3. O pessoal deverá observar as regras de higiene individual no decorrer de todas as 

operações inerentes à sua atividade e apresentar-se devidamente fardado, de acordo com 

as exigências previstas na legislação aplicável ao pessoal da indústria hoteleira, cabendo 

a responsabilidade pelas respetivas sanções e encargos ao prestador de serviços. 

4. O CCD poderá solicitar ao prestador de serviços, sempre que o julgue conveniente, os 

seguintes elementos: 

 Número de pessoas em serviço na cozinha, refeitórios e nos bares; 

 Categorias 

 Horário de trabalho e funções.  
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Anexos 

Anexo A – Equipamento/ Mobiliário CCD afeto aos Refeitórios da Adroana e Edifício 

Cascais Center 

Folha de Carga de bens móveis 

Refeitório da Adroana e Cascais Center 

Nº Inventário Descrição e Local  

58951 Armario pequeno aberto c/estrutura aluminio c/1 prateleira Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

58959 Cadeira c/4 pes, estrutura metalica preta c/ costas e assento formica branca Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

61846 Cupula apanha fumos central em inox c/ventilador 5000*2500 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64269 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Cm Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64270 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64271 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64272 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64273 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64274 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64275 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64276 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64277 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64278 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64279 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64280 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64281 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64282 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64283 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64284 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64285 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64286 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64287 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64288 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64289 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64290 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64291 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64292 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64293 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64294 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64295 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64296 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64298 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64299 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64300 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64301 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64302 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico creme 140x70x73 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 
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64303 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64304 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64305 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64306 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64307 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64308 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64309 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64310 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64311 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64312 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64313 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64314 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64315 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64316 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64317 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64318 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64319 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64320 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64321 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64322 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64323 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64324 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64325 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64326 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64327 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64328 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64329 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64330 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64331 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64332 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64333 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64334 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64335 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64336 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64337 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64338 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64339 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64340 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64341 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64342 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64343 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64344 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64345 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64346 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64347 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 
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64348 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64349 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64350 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64351 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64352 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64353 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64354 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64355 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64356 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64357 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64358 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64359 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64360 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64361 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64362 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64363 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64364 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64365 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64366 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64367 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64368 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64369 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64370 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64371 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64372 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64373 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64374 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64375 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64376 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64377 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64378 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64379 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64380 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64381 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64382 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64383 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64384 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64385 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64386 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64387 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64388 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64389 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64390 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64391 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64392 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 
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64393 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64394 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64395 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64396 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64397 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64398 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64399 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64400 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura metalica c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64401 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64402 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64403 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64404 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64405 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64406 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64407 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64408 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64409 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64410 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64411 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64413 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64414 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64415 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64416 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64417 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64418 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64419 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64420 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64421 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64422 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64423 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64424 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64425 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64426 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64427 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64428 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64601 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64602 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64603 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64604 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64605 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64606 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64607 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64608 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64609 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

64610 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica c/costas e tampo em PVC vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 
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65046 Microondas Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65712 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico cinza Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65715 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico cinza Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65716 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico cinza Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65717 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico cinza Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65719 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico cinza Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65720 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico cinza Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65721 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico cinza Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65722 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico cinza Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65723 Mesa de refeitorio c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico cinza Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65724 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65725 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65726 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65727 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65728 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65729 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65730 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65731 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65732 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65733 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65734 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65735 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65736 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65737 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65738 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65739 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65740 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65741 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65742 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65743 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65744 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65745 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65746 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65747 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65748 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65749 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65750 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65751 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65752 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65753 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65754 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65755 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65756 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65757 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

65758 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 
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65759 Cadeira c/estrutura metalica c/4 pes s/bracos c/tampo e costas em pvc vermelho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

91296 Regua em madeira c/50 cabides Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

95204 Expositor de saladas com protecao anti-espirro c/ 4 pes eestrutura em madeira e cupula superior em acrilico  

97249 Extintor de agua 9 kg Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

97250 Extintor de agua 9 kg Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

97251 Extintor de agua 9 kg Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

98110 Refrigerador de sumos em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

10028 2 Microondas Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana 

699 Secretaria c/bloco gavetas incorporado c/estrutura formica castanho Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

6561 Cadeira s/bracos c/rodizios c/estrutura preta forrada verde Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

23422 Armario cacifo c/estrutura metalica duplo bipartido Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

23750 Cadeira s/bracos c/rodizios c/estrutura preta forrada tecido verde Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

27376 Maquina eletrica para cortar carnes frias c/lamina 30 diametro Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

37975 Maquina eletrica para cortar carnes frias c/lamina 30 diametro Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

39446 Estrutura cantoneira metalica castanha 0,20x0,30 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

58815 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica preta c/costas c/assento madeira branca Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

58816 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica preta c/costas c/assento madeira branca Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

58818 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica preta c/costas c/assento madeira branca Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

58827 Cadeira c/4 pes c/estrutura metalica preta c/costas c/assento madeira branca Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

58923 Carro transporte tabuleiros c/rodizios c/estrutura aluminio Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

58925 Balanca cozinha ate 120kg c/estrutura aluminio Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

58930 Bancada aluminio c/2 gavetas c/4 pes Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

58942 Bancada aluminio c/2 lava-loica c/4 pes Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

58943 Bancada aluminio c/2 lava-loica c/4 pes Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

58944 Bancada aluminio c/2 lava-loica c/4 pes Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

59088 Mesa c/4 pes c/estrutura metalica c/tampo formico preto Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

59089 Cadeira c/rodizios forrada napa preta Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

59090 Cadeira c/rodizios forrada napa preta Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

59091 Prateleira em formica c/1,56x0,30 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

59092 Prateleira em formica c/1,56x0,30 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

59093 Arca frigorifica dupla Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

59109 Arca frigorifica Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

59111 Palete em plastico Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

59112 Palete em plastico Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

59913 Cadeira s/bracos c/rodizios c/estrutura metalica forrada tecido verde Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

61479 Fiambreira em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

61891 Carro inox p/escorrer loica Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

62066 Estrutura de cantoneira metalica castanha 2,00x0,30 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

62174 Prateleira c/estrutura metalica cinza 94*30 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

65289 Mesa p/maquina de lavar loica 660x600x910 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

65820 Maquina sandwicheira preta Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

65943 Armario cacifo duplo c/estrutura metalica cinza c/2 portas c/4 pes 170x660x40 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

86620 Esquentador de 27 litros Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91297 Bascula automatica de leitura directa Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91303 Maquina de descascar batatas c/bancada suporte Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 
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91304 Maquina de descascar batatas c/bancada suporte Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91305 Serra ossos eletrica Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91306 Serra ossos eletrica Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91307 Fogao a gas inox c/6 queimadores c/forno Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91308 Grelhador a gas inox c/grelha horizontal e queimadores laterais Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91309 Grelhador a gas inox c/grelha horizontal e queimadores laterais Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91310 Fritadeira mergulhante aquecimento gas inox c/dupla cuba 23l cada Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91311 Fritadeira basculante inox c/aquecimento gas c/cuba 80l Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91312 Forno convector vaporizador Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91313 Bancada p/ descongelacao aco inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91314 Bancada p/ descongelacao aco inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91315 Bancada em aco inox c/ tina para descarga de batatas Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91316 Cepo para corte de carnes em polietileno Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91317 Cepo para corte de carnes em polietileno Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91323 Electrocutor de insetos c/2 lampadas Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91324 Electrocutor de insetos c/2 lampadas Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91325 Electrocutor de insetos Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91326 Electrocutor de insetos Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91327 Batedeira misturadora c/cubas 40 e 20l Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91328 Lava maos inox tipo coluna c/pedal Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91329 Maquina universal de cozinha Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91330 Prateleira em aco inox c/ 200*30*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91331 Prateleira em aco inox c/ 200*30*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91332 Prateleira em aco inox c/ 200*30*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91333 Prateleira em aco inox c/ 200*30*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91334 Prateleira em aco inox c/ 200*30*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91335 Prateleira em aco inox c/ 200*30*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91336 Prateleira em aco inox c/ 200*30*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91337 Carro c/ cuba em inox para detritos Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91340 Carro c/ cuba em inox para detritos Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91341 Carro c/ cuba em inox para detritos Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91342 Bancada em inox c/ alcada e estrado Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91343 Bancada em inox c/ alcada e estrado Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91344 Bancada em inox c/ alcada e estrado Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91345 Bancada em inox c/ alcada e estrado Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91346 Vazadouro em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91396 Prateleira em aco inox c/ 200*30*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91397 Bancada em aco inox c/150*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91398 Mesa apoio c/estrado e gavetas inox 150*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91400 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91401 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91402 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91403 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91404 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91405 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 
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91406 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

91834 Extintor de po quimico Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97253 Extintor de CO2 2Kg Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97254 Extintor de CO2 2Kg Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97255 Extintor de agua 9 kg Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97261 Armario alto em aco inox c/ portas de correr Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97262 Armario alto em aco inox c/ portas de correr Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97263 Armario alto em aco inox c/ portas de correr Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97264 Carro p/ tabuleiros em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97265 Carro p/ tabuleiros em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97267 Estante em aco inox p/ arrumacao de trem de cozinha Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97268 Estante em aco inox p/ arrumacao de trem de cozinha Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97269 Bancada de controle em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97270 Bancada de apoio em inox c/prateleira intermedia Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97271 Bancada de apoio em inox c/prateleira intermedia Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97272 Bancada de apoio em inox c/prateleira intermedia Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97273 Caixa para pao em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97274 Bancada em inox neutra Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97275 Bancada em inox refrigerada Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

97276 Bancada inox banho maria Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98021 Marmita grande aco inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98022 Marmita grande aco inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98023 Marmita grande aco inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98024 Bancada c/2 cubas em aco inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98025 Bancada c/2 cubas em aco inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98026 Bancada c/2 cubas em aco inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98027 Bancada de apoio c/estrado e gavetas c/180*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98028 Bancada em inox 200*80*85 c/ duas cubas de 70*50*40 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98029 Maquina de lavar loica em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98030 Bancada de apoio c/estrado e gavetas em inox 200*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98031 Bancada de apoio c/estrado e gavetas c/250*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98032 Bancada de apoio c/estrado e gavetas em inox 150*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98033 Bancada de apoio c/estrado e gavetas em inox 150*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98034 Mesa apoio c/estrado e gavetas inox 150*70*85* Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98035 Mesa apoio c/estrado e gavetas inox 150*70*85* Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98037 Bancada de apoio c/estrado e gavetas c/200*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98038 Bancada de apoio c/estrado e gavetas c/200*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98039 Bancada de apoio c/estrado e gavetas c/250*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98108 Marmita grande aco inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98109 Misturadora Liquidificadora Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98111 Armario frigorifico aco inox p/ congelados Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98112 Armario frigorifico aco inox p/ congelados Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98113 Armario frigorifico aco inox p/ conservacao de carne Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98114 Armario frigorifico aco inox p/ conservacao de peixe Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98115 Mesa apoio c/estrado e gavetas inox 150*70*85* Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 
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98116 Armario frigorifico em aco inox p/ ovos e carnes frias Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98117 Armario frigorifico em aco inox p/ verduras e fruta Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98118 Balanca de balcao Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98119 Armario frigorifico em aco inox p/ verduras e fruta Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98120 Bancada de apoio em inox c/estrado e gavetas 150*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98122 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98123 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98124 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98125 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98126 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98127 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98128 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98129 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98130 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98144 Mesa apoio c/estrado e gavetas inox 150*70*85* Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98145 Bancada em aco inox c/2 cubas Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98146 Carro em inox porta volumes tipo zorra Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98147 Carro em inox porta volumes tipo zorra Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98148 Carro de transporte em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98149 Carro em inox p/transporte de generos Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98150 Bancada em inox neutra Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98165 Tampo de remate em inox para bancada Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98166 Tampo de remate em inox para bancada Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98167 Bancada de apoio em inox c/estrado e gavetas 150*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98168 Bancada em inox para tabuleiros e talheres Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98169 Tampo de ramate em inox p/ bancada de controle Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98170 Prateleira dupla em inox p/ bancada banho maria Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98171 Lote de 9 esteiras de deslizamento em inox para bancada banho maria Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98296 Prateleira dupla em inox p/ bancada neutra Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

98297 Carro p/ tabuleiros em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (cozinha) 

59131 Bancada em inox c/1 prateleira 1,80x0,86x0,70 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

59135 Maquina de cortar fiambre em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

59142 Vitrine p/bolos c/estrutura em inox e vidro Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

59143 Conjunto c/2 estantes c/5 prateleiras cada em aluminio 1,90x1,97x0,50 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

61451 Carro p/arrumacao de tabuleiros c/rodizios c/16 suportes c/estrutura em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

61473 Leiteira em inox 3 litros Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

61888 Carro inox c/rodas p/retirar tabuleiros forno Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

65172 Maquina de lavar copos e chavenas inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

65391 Expositor/vitrine c/estrutura em inox c/5 recepientes em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

67857 Equipamento de venda automatica de senhas c/validador de notas de banco Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

91295 Armario c/5 portas inferiores e 5 portas superiores c/estrutura madeira 395*300*100 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

91298 Armário c/6 portas inferiores e 6 portas superiores c/estrutura madeira c/prateleiras metalicas 440*300*60 

91299 Balcao c/pes inox c/tampo marmore c/5,80m c/ lava loica e prateleira intermedia Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

91301 Maquina de cafe creme automatica de injecao direta c/2 grupos Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

91302 Moinho de cafe c/contador de doses Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 
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91338 Recipiente detritos c/rodas circulares inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

91339 Recipiente detritos c/rodas circulares inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

91399 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

91407 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

91408 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

91409 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

91410 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

91411 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

91412 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

95205 Maquina de lavar chavenas e pires em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98121 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98131 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98132 Estante de aluminio c/ 5 niveis de prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98133 Bancada frigorifica em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98134 Bancada de apoio em inox 150*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98135 Bancada de apoio em inox 180*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98136 Bancada chapa em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98137 Bancada de cafetaria em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98138 Bancada de apoio em inox 150*70*85 Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98139 Tampo de remate em inox para bancada chapa Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98140 Bancada em inox para maquina de lavar loica Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98141 Tampo de remate em inox para bancada chapa Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98142 Carro p/tabuleiros inox c/16 prateleiras Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

98143 Bancada chapa em inox Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Bar) 

26951 Cinzeiro papeleiro alto redondo c/estrutura metalica preto Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Hall entrada) 

91300 Armario para quadro eletrico c/estrutura madeira Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Hall entrada) 

104278 Armario c/estrutura metalica cinza c/rodizios c/12 cacifos p/expedicao correio c/sistema abertura eletronico automatico 

10666 0 Sistema de controlo, relogio e contadores de energia conf. Especif. CTE Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Hall entrada) 

97248 Extintor de po quimico Refeitorio Adroana Refeitorio Adroana (Caldeira) 

60468 Torradeira c/2 andares p/12 torradas Refeitorio Cascais Center  

61456 Movel em inox p/ talheres, copos e tabuleiros Refeitorio Cascais Center  

61460 Balcao frigorifico em inox c/3 portas c/1 lavatorio 2,40x0,60x0,85 Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

61463 Moinho de cafe Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

61490 Frigorifico industrial em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10137 7 Termoacumulador eletrico Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10150 0 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10150 1 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10150 2 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10150 3 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10150 4 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10150 5 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10150 6 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10150 7 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10150 8 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10150 9 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 
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10151 0 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10151 1 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10151 2 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10151 3 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10151 4 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10151 5 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10151 6 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10151 7 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10151 8 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10151 9 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10152 0 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10152 1 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10152 2 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10152 3 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10152 4 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10152 5 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10152 7 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10152 8 Bancada de detritos c/1 cuba inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10164 
7 Armario madeira vermelho de encastrar frigorifico e microondas c/5 portas grandes e 2 pequenas Refeitorio Cascais Center Refeitorio 
Cascais center 

10164 8 Balcao composto por 3 tampos melamina branca c/9 pes inox c/guarda inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10164 9 Balcao composto por 1 tampo melamina branca c/3 pes inox c/guarda inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10165 0 Secador maos inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10167 1 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center  

10167 2 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10167 3 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center  

10167 4 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center  

10167 5 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10167 6 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10167 7 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10167 8 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Adroana 

10167 9 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center  

10168 0 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10168 1 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10168 2 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center  

10168 3 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Adroana 

10168 4 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10168 5 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center  

10168 6 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10168 7 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Adroana 

10168 8 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10168 9 Porta guardanapos retangular em inox Refeitorio Cascais Center 

10169 0 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10169 5 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10169 8 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center  
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10169 9 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10170 0 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10170 1 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10170 2 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10170 3 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center  

10170 4 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10170 5 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10170 6 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10170 7 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10170 8 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10170 9 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10171 0 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10171 1 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10171 2 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10171 3 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10171 4 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center  

10171 5 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10171 6 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10171 7 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10171 8 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10171 9 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10172 0 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10172 1 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10172 2 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10172 3 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10172 4 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10172 5 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10172 6 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10172 7 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10172 8 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10172 9 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10173 0 Mesa quadrada c/4 pes c/estrutura metalica branca c/tampo melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10173 1 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10173 2 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10173 3 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10173 4 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center  

10173 5 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10173 6 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10173 7 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10173 8 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10173 9 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10174 0 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10174 1 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10174 2 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10174 3 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 
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10174 4 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10174 5 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10174 6 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10174 7 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10174 8 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10174 9 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10175 0 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10175 1 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10175 2 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10175 3 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10175 4 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10175 5 Microondas cromado Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10175 6 Microondas cromado Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10836 5 Plataforma monta cargas de 200kg Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10842 3 Bancada Inox c/4 gavetas p/tabuleiros Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

10842 4 Suporte Inox p/pao c/4 pes Refeitorio Cascais Center Refeitorio Cascais center 

61471 Mesa de apoio inox c/4 pes c/1 prateleira Refeitorio Paços do concelho Refeitorio Cascais Center 

65171 Maquina de lavar loica em inox Refeitorio Cascais Center  

10152 9 Balde retangular p/detritos c/rodas em inox Refeitorio Cascais Center 

61450 Carro p/arrumacao de tabuleiros c/rodizios c/16 suportes c/estrutura em inox Refeitorio Cascais Center 

61452 Mesa em inox p/ colocar a maquina registadora 0,72x0,74x0,85 Refeitorio Cascais Center 

61453 Balcao frigorifico em inox c/vitrine 1,70x1,33x0,74 Refeitorio Cascais Center 

61454 Mesa em inox c/1 prateleira 0,72x0,74 Refeitorio Cascais Center 

61455 Balcao estufa em inox c/4 cubas c/2 portas de correr c/2 prateleiras 1,45x0,74 Refeitorio Cascais Center 

61457 Estufa em inox individual c/3 cubas Refeitorio Cascais Center 

61458 Carro em inox p/transporte loica c/2 prateleiras c/rodas Refeitorio Cascais Center 

61465 Prateleira em inox 1,00x0,32 Refeitorio Paços do concelho Refeitorio Cascais Center 

61466 Prateleira em inox 1,00x0,32 Refeitorio Paços do concelho Refeitorio Cascais Center 

65763 Carro p/queijos c/estrutura metalica c/4 rodas c/3 prateleiras c/cobertura em acrilico Refeitorio Cascais Center 

67861 Equipamento de venda automatica de senhas c/validador de notas de banco Refeitorio Cascais Center 

89326 Ventilador Refeitorio Paços do concelho Refeitorio Cascais Center 

97266 Carro p/ tabuleiros c/rodizios c/18 parteleiras em inox Refeitorio Cascais Center 

10152 6 Cadeira c/4 pes s/bracos c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais Center 

10169 1 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais center 

10169 2 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio  Cascais center 

10169 3 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio  Cascais center 

10169 4 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais center 

10169 6 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio Cascais center 

10169 7 Cadeira alta de balcao c/pes treno c/estrutura inox c/costas e assento melamina branca Refeitorio  Cascais center 

98521 Extintor Pó ABC 6 kg 

98519 Extintor Pó ABC 6 kg 

59141 Torradeira 

98522 Extintor Pó ABC 6 kg 

CCD201701 Bengaleiro metálico cor cinza 

CCD201702 Bengaleiro metálico cor cinza 



 

 
CCD-  Caderno de Encargos- Fornecimento de refeições 2017/2018 
  Página 39 de 41 

CCD201703 Maquina Descascadora de batatas 

CCD201601 Caixa acrílico (reclamações) 

CCD201602 Caixa acrílico (reclamações) 

CCD201603 Mata Moscas Moel 398 

CCD201604 Mata Moscas Moel 398 

CCD201605 Mata Moscas Moel 398 

 

Anexo B- Meios Materiais e Equipamentos a disponibilizar pelo prestador de serviços, 

Localização: Adroana  

Refeitório  

1. 1 Viatura adequada ao transporte das refeições para o refeitório dos Paços do Concelho e 

outros edifícios municipais. 

 

2. Contentores para acondicionamento das sopas com capacidade para manutenção das 

temperaturas durante o transporte e distribuição. 

 

3. Carro porta contentores. 

 

4. Banho-maria para 2 cubas 

 

5. Balança digital 

 

6. Cuvetes gastronorma em inox para confeção, acondicionamento e transporte de 

confeções. 

 

7. Palamenta adequada ao número de refeições a contratar:  

Tabuleiros de self service; tijelas de sopa; pratos, copas e talheres. 

8. Outros:  

Sacos de plástico; guardanapos de papel; palitos; embalagens para o fornecimento de 

refeições prontas a levar (take away); Embalagens para o empacotamento de talheres; 

embalagens para o empacotamento do pão. 

Bar 

Máquina de café de 2 grupos; Moinho de Café; vitrina refrigerada. 
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Localização: Edifício Cascais Center 

Refeitório  

Balança digital; Banho-maria para 3 cubas; Palamenta adequada ao número de refeições a 

contratar (Tabuleiros de self service; tijelas de sopa; pratos, copas e talheres). 

Bar 

Máquina de café de 2 grupos; Moinho de café; vitrina refrigerada. 

           

Nota: Estes equipamentos serão validados no início e fim da prestação de serviços, com 

elaboração de um inventário assinado por ambas as partes. 
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ANEXO C – PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS PARA ANÁLISE LABORATORIAL 

 
GRUPOS DE ALIMENTOS PRONTOS-A-CONSUMIR (SACO ESTERILIZADO) 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA CLASSIFICAÇÃO UNID 

Refeições 

confecionadas 

Refeições 

confecionadas / crus 

Vegetais e 

frutos crus 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Contagem de microrganismos a 

30ºC 

Indicador de higiene – 

Não patogénico 
/g ≤ 10 4 ≤ 10 5 ≤ 10 6 

Contagem de Escherichia coli 
Indicador de segurança - 

Patogénico 
/g < 10 < 10 < 10 2 

Contagem de coliformes totais 
Indicador de higiene – 

Não patogénico 
/g ≤ 10 2 ≤ 10 3 ≤ 10 4 

Contagem de Staphylococcus 

coagulase positiva 

Indicador de segurança - 

Patogénico 
/g < 10 2 < 10 2 < 10 2 

Nº de colónias de bolores 
Indicador de higiene – 

Não patogénico 
/g ≤ 10 2 ≤ 10 2 ≤ 10 3 

Nº de colónias de leveduras 
Indicador de higiene – 

Não patogénico 
/g ≤ 10 4 ≤ 10 4 ≤ 10 5 

Pesquisa de Salmonella 
Indicador de segurança - 

Patogénico 
/g Ausente em 25 Ausente em 25 Ausente em 25 

Contagem de Listeria 

monocytogenes 

Indicador de segurança - 

Patogénico 
/g < 10 2 < 10 2 < 10 2 

 
NOTA: Estes parâmetros aplicam-se a todas as amostras de alimentos recolhidas e analisadas em laboratório, salvo legislação específica para determinada 
matéria-prima / produto. Os limites aplicados baseiam-se nos “Valores Guia para avaliação da qualidade microbiológica de alimentos prontos a comer 
preparados em estabelecimentos de restauração” emitidos pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 
 

 
SUPERFÍCIES E MÃOS DE MANIPULADORES (ZARAGATOAS) 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA CLASSIFICAÇÃO UNID LIMITES 

Contagem de microrganismos a 30ºC Indicador de higiene – Não patogénico /cm2 < 100 

Contagem de coliformes totais Indicador de higiene – Não patogénico /cm2 < 1 
 

 
 

ESFREGAÇO DE SEGUIMENTO - MÃOS DE MANIPULADORES (ZARAGATOAS) 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA CLASSIFICAÇÃO UNID LIMITES 

Contagem de microrganismos a 30ºC Indicador de higiene – Não patogénico /cm2 < 100 

Contagem de coliformes totais Indicador de higiene – Não patogénico /cm2 < 1 

Contagem de Escherichia coli Indicador de segurança - Patogénico /cm2 < 1 

Contagem de Estaphylococcus coagulase positiva Indicador de segurança - Patogénico /cm2 < 1 

 

 


