
INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Informação n.º
II-1639/2018

Ref.ª n.º
Nuno Henriques/2018

Processo n.º

Data:
25-10-2018

Assunto:

Consulta preliminar aquisição sacos plástico para papeleiras, baldes de praia, ecopontos de praia, e 
dejectos caninos

De momento a EMARP tem necessidade de adquirir sacos de plástico:

- para papeleiras (cinza urbano);

- baldes de praia (preto praias);

- para repor os sacos para ecopontos de praia existentes e em previsão de expansão (verde, azul e amarelo, contemplando-se opção

de, por questões orçamentais, se optar por uma “versão” cinza translúcido para as 3 fileiras do ecoponto);

- para recolha de dejectos caninos.

Dado que os valores dos bens em questão são fortemente influenciados pelo preço do petróleo, e que este varia constante e

imprevisivelmente, propõe este técnico a realização duma consulta preliminar para melhor aferir o preço base do processo de

Consulta Prévia a realizar.

O Técnico Sup. Ambiente

Nuno Henriques 
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CONSULTA PRELIMINAR DE SACOS DE PLÁSTICO 

PARA PAPELEIRAS,

BALDES E ECOPONTOS  DE PRAIA

E DEJETOS CANINOS

CPreliminar 002/2018

1. Constitui objeto desta consulta preliminar a aquisição de sacos de plástico para papeleiras, baldes

e ecopontos de praia e dejetos caninos, conforme especificações técnicas.

2 Os sacos serão entregues parcelarmente, sendo a primeira tranche entregue após a assinatura do

contrato, e as restantes após pedidos da EMARP, num prazo máximo que se estima de 15 meses a

contar da data da assinatura do contrato.

POS. DESIGNAÇÃO
QUANTIDADE

(UNIDADES)

TRANCHES

1ª 2ª 3ª 4ª

1 Sacos plástico para papeleiras 180.000 60.000 60.000 60.000

2 Sacos plástico para baldes de praia 50.000 25.000 25.000

3 Sacos plástico para ecoponto praia (vidro) 1.000 1.000

4
Sacos plástico para ecoponto praia 
(embalagens)

1.000 1.000

5 Sacos plástico para ecoponto praia 
(papel/cartão)

1.000 1.000

6
Sacos plástico para ecoponto praia 
(translucido/indiferenciados)

5.000 5.000

7 Sacos plásticos para dejetos caninos 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000

3. O preço contratual não estará sujeito à revisão de preços.

4. Os  documentos  devem  ser  apresentados,  diretamente,  pelos  concorrentes  ou  seus

representantes,  através  da  plataforma  eletrónica  Acingov,  até  às  17h00  do  dia  13  de

novembro de 2018.
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1 - SACOS PLÁSTICO PARA PAPELEIRAS 

Quantidade: 180.000 unidades;

Material: PEBD (polietileno de baixa densidade);

Sem fole;

Cor: Cinza Claro;

Espessura mínima: 0,060mm;

Impressão a preto num dos lados, conforme esquema abaixo;

Medidas: 800x1000x0,060mm;

Abertura na parte mais estreita;

Os sacos devem vir embalados em grupos de 25 unidades.
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2 - SACOS PLÁSTICO PARA BALDES DE PRAIA 

Quantidade: 50.000 unidades;

Material: PEBD (polietileno de baixa densidade);

Sem fole;

Cor: Preto;

Espessura mínima: 0,060mm;

Impressão em branco num dos lados conforme esquema abaixo;

Medidas: 900X1500X0,060mm;

Abertura na parte mais estreita;

Os sacos devem vir embalados em grupos de 100 unidades.
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3 - SACOS PLÁSTICO PARA ECOPONTO PRAIA (VIDRO)

Quantidade: 1.000 unidades;

Material: PEBD (polietileno de baixa densidade);

Sem fole;

Cor: Verde;

Espessura mínima: 0,060mm;

Impressão em preto num dos lados conforme esquema abaixo;

Medidas: 900X1500X0,060mm;

Abertura na parte mais estreita;

Os sacos devem vir embalados em grupos de 25 unidades.
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4 - SACOS PLÁSTICO PARA ECOPONTO PRAIA (EMBALAGENS)

Quantidade: 1.000 unidades;

Material: PEBD (polietileno de baixa densidade);

Sem fole;

Cor: Amarelo;

Espessura mínima: 0,060mm;

Impressão em preto num dos lados conforme esquema abaixo;

Medidas: 900X1500X0,060mm;

Abertura na parte mais estreita;

Os sacos devem vir embalados em grupos de 25 unidades.
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5 - SACOS PLÁSTICO PARA ECOPONTO PRAIA (PAPEL/CARTÃO)

Quantidade: 1.000 unidades;

Material: PEBD (polietileno de baixa densidade);

Sem fole;

Cor: Azul;

Espessura mínima: 0,060mm;

Impressão em preto num dos lados conforme esquema abaixo;

Medidas: 900X1500X0,060mm;

Abertura na parte mais estreita;

Os sacos devem vir embalados em grupos de 25 unidades.
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6 - SACOS PLÁSTICO PARA ECOPONTO PRAIA (TRANSLÚCIDO IND)

Quantidade: 3.000 unidades;

Material: PEBD (polietileno de baixa densidade);

Sem fole;

Cor: Cinza translúcido;

Espessura mínima: 0,060mm;

Impressão em preto num dos lados conforme esquema abaixo;

Medidas: 900X1500X0,060mm;

Abertura na parte mais estreita;

Os sacos devem vir embalados em grupos de 100 unidades.
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 - SACOS PLÁSTICO PARA DEJETOS CANINOS

Quantidade: 2.000.000 unidades;

Material: PEAD (polietileno de alta densidade);

Sem fole;

Cor: Preto;

Impressão a branco num dos lados, conforme esquema abaixo;

Medidas: 200x300x0,020mm;

Os sacos devem vir embalados em grupos de 50 unidades (bloco), perfurados na parte superior

com 2 furos com um espaço de 10cm entre estes, para colocação em dispensadores de 

sacos.

outubro de 2018
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EMARP 

CONSULTA PRELIMINAR 

Nº 002/2018 

“SACOS DE PLÁSTICO PARA PAPELEIRAS, BALDES E ECOPONTOS DE PRAIAS E DEJECTOS 

CANINOS” 

 

 

 

 

 
 

Condições Gerais de Fornecimento: 

• Prazo de pagamento: 30 dias a contar da data de emissão da factura. 

• Prazo de entrega: 10 dias uteis a contar da data de recepção da encomenda. 

• Prazo de validade da proposta é de 30 dias. 

• Dada a especificidade desta indústria, as encomendas estão sujeitas a uma 

entrega de material que pode variar até +/-10%, não ultrapassando a 

quantidade total adjudicada. 

• Preços para requisições com quantidades mínimas de quatrocentos quilos. 

• Aos valores referidos acrescerá IVA à taxa legal 23%. 

 

 

 

 

 

Murça, 12 de Novembro de 2018 

 

 

 

______________________________ 

Pos  DESIGNAÇÃO QTD. UN. €/UN. TOTAL [€] 

1 Sacos plástico para papeleiras, conforme P.E. 180000 un 0,150 27000,00 

2 Sacos plástico para baldes de praia, conforme P.E. 50000 un 0,240 12000,00 

3 Saco plástico para ecoponto praia (vidro), conforme P.E. 1000 un 0,310 310,00 

4 Saco plástico para ecoponto praia (embalagens), conforme P.E. 1000 un 0,310 310,00 

5 Saco plástico para ecoponto praia (papel/cartão), conforme P.E. 1000 un 0,310 310,00 

6 Saco plástico para ecoponto praia (translucido/indiferenciados), conforme P.E. 5000 un 0,310 1550,00 

7 Sacos plásticos para dejectos caninos, conforme P.E. 2000000 un 0,009 18000,00 

VALOR  TOTAL SEM IVA: TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS EUROS 59480,00 
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