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Caderno de Encargos  

 

CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE E BAR DAS 

PISCINAS MUNICIPAIS 

 
 

CLÁUSULA 1.ª 

OBJETO DO CONTRATO 

1. O objeto do contrato consiste na cessão da exploração das instalações que são 

propriedade do Município de Penamacor e se encontram afetas ao estabelecimento 

destinado a Restaurante e Bar das Piscinas Municipais, que compreende o direito de 

ocupação e de exploração com vista à prestação de serviços de venda de bebidas e 

outros similares. 

 

CLÁUSULA 2.ª 

PRAZO DA CESSÃO DE EXPLORAÇÃO 

1. O prazo da cessão de exploração é de 2 (dois) anos, contados a partir da data de 

assinatura do contrato.  

2. O prazo referido no número anterior é renovável por iguais e sucessivos períodos de 

2 (dois) anos, mediante comunicação de interesse pelo cessionário a realizar até 30 

(trinta) dias antes do respetivo termo, sem prejuízo do direito da entidade adjudicante, 

Câmara Municipal de Penamacor (CMP) se opor à sua renovação até 20 (vinte) dias 

antes do respetivo termo. 

3. Em caso de caducidade do contrato, o cessionário entregará o imóvel cedido nas 

mesmas condições de conservação que o recebeu. 

 

CLÁUSULA 3.ª 

PREÇO DA CESSÃO DE EXPLORAÇÃO 

1. O cessionário obriga-se a pagar à Câmara Municipal de Penamacor (CMP) até ao 

dia 8 do mês a que se refere, a prestação mensal resultante da sua proposta e como 

tal adjudicada, devida por cada mês de funcionamento dos estabelecimentos. 

2. O valor base da proposta, que constituirá o preço a pagar mensalmente pela 

cessão de exploração é de 200,00 € (duzentos euros), ao qual acresce IVA à taxa legal 

em vigor. 
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3. A mensalidade devida pela cessão de exploração será objeto de atualizações 

anuais nos termos do regime em vigor para as rendas comerciais. 

4. O valor da mensalidade resultante da aplicação do coeficiente de atualização 

anual será comunicado ao cessionário para produção de efeitos a partir do dia 1 de 

janeiro do ano seguinte. 

5. Sempre que o estabelecimento se mantenha em funcionamento por períodos 

inferiores a um mês, será devido o pagamento da fração do preço correspondente a 

tal período. 

 

CLÁUSULA 4.ª 

EQUIPAMENTO, APETRECHAMENTO E LICENCIAMENTO 

1. A cedente entrega o espaço com os equipamentos e materiais melhor 

identificados e caracterizados no Anexo I. 

2.  É da responsabilidade do cessionário a aquisição e instalação de outros 

equipamentos necessários à sua atividade que não sejam disponibilizados pela 

cedente, com a qualidade que permita a prestação dos serviços nas melhores 

condições de conforto e segurança para os utilizadores e de acordo com o conceito 

apresentado na proposta. 

3. Todos os equipamentos e materiais a utilizar nas instalações devem previamente ser 

aprovados pela CMP, nomeadamente, no que se refere às suas características 

técnicas e de segurança, e adequação ao espaço e fins de utilização. 

4. O cessionário obriga-se a manter todo o equipamento e material em boas 

condições de funcionamento e utilização, procedendo à substituição ou reparação 

por elementos novos, sempre que se verifique essa necessidade ou para tal seja 

comunicado pela cedente, quando estiverem em causa bens que lhe pertençam. 

5. A manutenção do equipamento supracitado é da responsabilidade do cessionário. 

6. O cessionário é responsável pelo pagamento das despesas com eletricidade, gás, 

Água e outros serviços similares associados ao funcionamento dos estabelecimentos e 

à respetiva atividade. 

 

CLÁUSULA 5.ª 

 ENTRADA EM FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO 

O estabelecimento deverá entrar em funcionamento normal na data de abertura das 

Piscinas Municipais, a qual será comunicada ao cessionário. 
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CLÁUSULA 6.ª 

INSTALAÇÕES 

1. Os espaços do estabelecimento a explorar são entregues com todos os 

acabamentos para o fim a que se destinam. 

2. A CMP realiza todos os trabalhos de manutenção e conservação das instalações e 

desencadeia todos os processos necessários para a rápida resolução de problemas 

com as instalações abrangidas por garantias resultantes do processo de construção 

das instalações. 

3. A CMP obriga-se a resolver problemas com as instalações, cujas causas não 

estejam associadas à sua má utilização. 

 

CLÁUSULA 7.ª  

BENFEITORIAS 

1. O cessionário poderá efetuar no edifício a ceder as benfeitorias que se mostrem 

necessárias à instalação e normal funcionamento dos estabelecimentos, desde que 

tenha prévia autorização da CMP. 

2. Quaisquer outras benfeitorias ou obras, designadamente as que, pela sua natureza, 

passem a fazer parte integrante do edifício, alterem a sua estrutura, aspeto 

arquitetónico ou as condições naturais exteriores, só poderão ser levadas a efeito se e 

quando prévia e expressamente autorizadas pela CMP. 

3. A efetivação dessas obras ou benfeitorias por parte do cessionário não lhe 

concede o direito de retenção dos valores das mesmas, ficando integradas no 

património do edifício. 

 

CLÁUSULA 8.ª  

QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO PESSOAL 

1. O cessionário obriga-se a prestar um serviço de qualidade, designadamente no 

que diz respeito ao pessoal, às condições de higiene, segurança ou outras, de acordo 

com a legislação em vigor. 

2. O cessionário obriga-se a dispor de pessoal em número suficiente para garantir o 

funcionamento e prestar um serviço de qualidade, compatível com as características 

do espaço.  

3. O cessionário compromete-se a apresentar garantias bastantes quanto à 

idoneidade profissional do pessoal, além de um responsável qualificado, devendo 
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garantir que todos os empregados, colaboradores ou outras pessoas associadas ao 

cessionário estejam devidamente identificadas. 

4. A CMP não assume, em momento algum, designadamente após o termo do 

contrato de cessão de exploração, quaisquer obrigações em relação ao pessoal e ao 

serviço do cessionário. 

 

CLÁUSULA 9.º 

HORÁRIO E PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 

1. Durante o período de funcionamento das Piscinas Municipais, o cessionário obriga-

se a conservar e manter em funcionamento ininterrupto desde as 10h00m às 00h00m e 

sem encerramento semanal. 

2. O cessionário nos termos do número anterior, apenas poderá proceder ao eventual 

encerramento do estabelecimento em situações excecionais e por curtos períodos de 

tempo, com expressa concordância e autorização da Câmara Municipal. 

 

CLÁUSULA 10.º 

SEGUROS 

1. O cessionário, antes do início de atividade, deverá contratar os seguros destinados 

a assegurar a efetiva garantia e cobertura de todos os prejuízos seguráveis, causados 

à cedente, utentes, ou quaisquer outros terceiros, compreendendo, nomeadamente 

responsabilidade civil de exploração, contratual e extra–contratual, garantindo danos 

patrimoniais e não patrimoniais, danos emergentes e lucros cessantes, causados à 

cedente e terceiros. 

2. O cessionário obriga-se a entregar à cedente cópia da apólice contratada e 

respetivas atualizações, bem como comprovar perante a cedente, sempre que este o 

solicite, a sua vigência. 

3. A contratação dos seguros referidos não exonera ou diminui a responsabilidade do 

cessionário decorrente do contrato ou da lei. 

 

CLÁUSULA 11.º 

SUB-CESSÃO DE EXPLORAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

O cessionário não poderá transmitir o direito de exploração ou ceder a sua posição 

contratual ou qualquer dos direitos e obrigações emergentes do contrato, sem 

autorização expressa da cedente, sob pena de nulidade. 
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CLÁUSULA 12.ª 

RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO 

1. O cessionário responderá, nos termos da lei aplicável, por quaisquer prejuízos 

causados a terceiros no exercício das atividades que constituem o objeto do contrato, 

emergentes de culpa ou risco, incluindo ainda a responsabilidade por prejuízos 

causados por qualquer pessoa ou entidade por si subcontratada ou a cuja 

colaboração recorrer. 

2. O cessionário é responsável, em especial, pelos danos causados na realização das 

suas prestações, nomeadamente pelas perdas, danos materiais ou corporais 

ocasionados a terceiros em geral, em consequência da atividade, bem como da 

ação ou omissão dos seus agentes e colaboradores, subcontratados ou tarefeiros. 

 

CLÁUSULA 13.ª 

FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA 

A CMP exercerá um poder de fiscalização e vigilância sobre o funcionamento das 

instalações e serviços, reconhecendo o cessionário o direito de aquela intervir sempre 

que considere que o funcionamento não se adequa ao caráter de utilização pública 

a que se destina. 

 

CLÁUSULA 14.ª 

RESCISÃO DO CONTRATO 

1. O incumprimento por qualquer das partes dos deveres resultantes do contrato, 

designadamente a utilização do imóvel para fins diferentes do previsto ou a falta de 

pagamento de qualquer mensalidade em devido tempo, confere à outra parte o 

direito de rescindir o contrato, sem prejuízo de eventuais indemnizações legais. 

2. Sempre que razões de interesse público o exijam, a CMP tem direito a reaver os 

bens concedidos, sem prejuízo de eventual indemnização ao cessionário. 

 

CLÁUSULA 15.ª 

PARCERIAS EVENTUAIS 

1. O cessionário poderá estabelecer as parcerias que entender como benéficas para 

o desenvolvimento da sua atividade, desde que previamente comunicadas e após 

autorização pelo Presidente da CMP. 

2. A segurança específica do Restaurante e Bar das Piscinas Municipais deverá ser 

assegurada pelo cessionário. 
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CLÁUSULA 16.ª 

 CAUÇÃO 

1. No início do contrato deverá o cessionário constituir caução para garantia do 

exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, a qual será restituída no 

final do período da cessão, depois de saldadas todas as contas com o CMP. 

2. O montante da caução corresponderá ao valor de 2 (duas) prestações mensais. 

3. A caução poderá ser prestada através de depósito à ordem do Município de 

Penamacor ou de garantia bancária de igual valor. 

 

CLÁUSULA 17.ª 

OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO 

São ainda obrigações do cessionário: 

1. Incluir, sempre que possível, pratos da gastronomia local e regional nas ementas do 

restaurante. 

 

CLÁUSULA 18.ª 

FORO COMPETENTE 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal Judicial 

da Comarca de Castelo Branco. 

 

 
 

Paços do Concelho, 14 de junho de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. António Luís Beites Soares 
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ANEXO I 
 

  Lista de Equiapamento Existente no Bar/Restaurante da Piscina 
Municipal 

  
Designação de Equipamento 

Quantidade 
(un) 

Tapete, em "fibra de coco" 1 

Sistema Videovigilância - CCTV 1 

EQUIPAMENTO SANITÁRIO   

Dispensador de papel higiénico, em aço inox escovado. 
5 

Porta piaçaba de solo em aço inox escovado . 
5 

Doseador de sabão vertical em aço inox escovado . 
4 

Dispensador de toalhas de papel , em aço inox escovado. 
4 

Papeleira de pedal com 5L, em aço inox escovado. 
8 

Cacifo metálico 1 

Espelho nas instalações sanitárias (1,20x0,60m) 4 

Espelho nas instalações sanitárias (1,10x0,45m) 2 

ARRUMOS   

Captador de Insectos - Estrutura em chapa de aço pintada a 
epoxy branco;Equipado com uma lampada de 18W UV de 
elevada radiação; Placas adesivas com feromona atraente aos 
insectos. 1 

Armário Frig. Cons. Congelados  - Interiores e exteriores em aço 
inoxidável;Painel traseiro em chapa galvanizada;Sistema de 
refrigeração ventilado;Descongelação automática;Controlador 
digital;Portas com fecho magnético e vedante de fácil 
substituição;Iluminação interior; Pés em ABS 
ajustáveis.Equipado com uma porta;Com 3 prateleiras com 
650x530mm  por porta;Capacidade 500 litros;Temperatura de 
funcionamento:   de 0 a 5ºC;Dimensões: 680x890x2220mm. 1 
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Armário Frig. Cons. Refrigerados - Interiores e exteriores em aço 
inoxidável; Painel traseiro em chapa galvanizada; Sistema de 
refrigeração ventilado; Descongelação automática;Controlador 
digital; Portas com fecho magnético e vedante de fácil 
substituição;Iluminação interior; Pés em ABS ajustáveis. 
Equipado com uma porta;Com 3 prateleiras com 650x530mm  
por porta; Capacidade 500 litros;Temperatura de 
funcionamento:   de -20 a -15ºC; Dimensões: 680x890x2220mm. 2 

Estanteria modular IMP.1480+2630(1480+1180)X370X2000MM 
5 PRAT - Prumos em alumínio anodizado anti-corrosão; 5 
prateleiras em grelha em polietileno de alta densidade, laváveis; 
Para temperaturas de -30ºc a +70ºc; Capacidade por prateleira 
120Kg; Dimensões: 1480+2630(1480+1180)x370x2000mm; 3 

Carro Transporte de Cargas Inox OL Carrinho 200 - Construção 
em Aço inoxidável; Estrutura em tubo redondo; Rodas com 
diâmetro de 100 mm; Fornecido desmontado; 1 
prateleira;Dimensões: 900x550x870mm 1 

Bascula completa EUROP.MC 40 50 150Kg - Proteção 
IP65;Display de peso com 6 digitos de 25mm;Teclado 
multifunções de 7 teclas;Destaramento automático e 
acumulativo;Fixação de tara;Função Peso-Tara e conta 
peças;Saída RS 232/422;Possibilidade de ligação a bateria 
externa 1 

COZINHA   
 

Armário mural  - Integralmente construida em aço 
inoxidável;Equipado com uma prateleira interior regulável em 
altura;Portas de correr frontais;Dimensões: 1200x400x600mm 

 

1 

Mesa de Lavagem uma cuba - Integralmente construida em aço 
inoxidável; Tampo recto; Pés reguláveis em altura; Pernas em 
tubo de aço inox 40x40mm; Uma cuba de 400x400x300mm; 
Prateleira de fundo lisa; Espaço para balde de detritos; Alçado 
posterior de 85mm; Alçado direito de 85mm; Porta batente 
frontal; 2 laterais fechados; 2 cavaletes extra; Dimensões: 
1200x600x900mm 1 
 

Misturadora bancada comando Cotovelo TC - Material de alta 
qualidade em concordância com as regras internacionais 
aplicáveis; Comando de cotovelo;  

 

1 

Mesa de Lavagem uma cuba  - integralmente construida em aço 
inoxidável; Tampo recto; Pés reguláveis em altura; Pernas em 
tubo de aço inox 40x40mm; Uma cuba de 400x400x300mm; 
Prateleira de fundo lisa; Espaço para balde de detritos; Alçado 
posterior de 85mm; Porta batente frontal; 2 laterais fechados; 2 
cavaletes extra; Dimensões: 1200x600x900mm 1 
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Misturadora bancada comando Cotovelo TC - Material de alta 
qualidade em concordância com as regras internacionais 
aplicáveis; Comando de cotovelo;  1 

Mesa de Lavagem uma cuba - Integralmente construida em aço 
inoxidável; Tampo recto; Pés reguláveis em altura; Pernas em 
tubo de aço inox 40x40mm; Uma cuba de 400x400x300mm; 
Prateleira de fundo lisa; Alçado posterior e esquerdo de 85mm; 
Espaço para balde de detritos; Uma porta batente; 2 laterais 
fechados; 2 cavaletes extra; Dimensões: 1300x600x900mm 1 

Misturadora bancada comando Cotovelo TC - Material de alta 
qualidade em concordância com as regras internacionais 
aplicáveis; Comando de cotovelo;  1 

Triturador/Batedor  - Indicado para trabalhar em caldeiros até 
60 litros de capacidade; Velocidade variável de 1500 a 9000rpm; 
Velocidade braço triturador de 1500 a 9000rpm, braço batedor 
de130 a 1500rpm; Fabricado em materiais muito resistentes e 
de primeira qualidade; Braço triturador: para preparar purés 
(verduras, batatas, sopas, etc.), cremes (cebola, pimentos, 
tomate, pasteleira, etc.) e todo o tipo de molhos;Braço batedor: 
para bater nata, preparar merengues, chantilly, maionese 
genovesa, omeletes, crepes, souffles, etc; Braços fabricados 
totalmente em inoxidável; Colocação e desmontagem dos 
braços simples e instantâneo, sem necessidade de utilizar 
ferramentas; Desenho ergonómico; Funcionamento simples e 
fácil de limpar; Inclui bloco de motor velocidade variável, braço 
triturador BN e braço batedorBB-350; Tensão de alimentação 
230V;Potência eléctrica 350W; Comprimento do braço triturador 
420mm;C omprimento do braço batedor 396mm 1 

Placa de corte - verde 21014 - Construção em polietileno de 
qualidade alimentar; Dimensões: 500x400x15mm 1 

Placa de corte  - vermelha 21014 - Construção em polietileno de 
qualidade alimentar; Dimensões: 500x400x15mm 1 

Placa de corte - azul 21014 - Construção em polietileno de 
qualidade alimentar; Dimensões: 500x400x15mm 1 

Balde de detritos com rodas com pedal 50 litros - Integralmente 
construida em aço inoxidável  com acabamento esmerilado; 
Capacidade 50 litros; Equipado com 2 rodas em borracha e 2 
pés; Accionamento da tampa através de pedal; Dimensões: 
Ø390x580mm; 5 

Captador de Insectos - Estrutura em chapa de aço pintada a 
epoxy branco;Equipado com uma lampada de 18W UV de 
elevada radiação; Placas adesivas com feromona atraente aos 
insectos. 1 
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Fritadeira Eletrica 12LTS EF-161V 1615P c/torneira - Corpo em 
aço inoxidável; Equipada com contactor; Termostato de 
segurança regulado a 210ºC; Termostato ajustável de 100 a 
180ºC; Cuba em aço inoxidável com tampa; Pés ajustáveis; 
Tensão de alimentação 400V;Potência 4,5Kw; Capacidade da 
cuba 12Lts; Dimensões da cesta 120x250x230mm; Dimensões: 
340x530x340mm 1 

Mesa de Apoio a fritadeira - Integralmente construida em aço 
inoxidável; Tampo recto; Pés reguláveis em altura; Pernas em 
tubo de aço inox 40x40mm; Dimensões: 340X730X600mm 

1 

Grelhador a gás com deflectores  - Integralmente construida em 
aço inoxidável; Equipado com piloto e dois queimadores 
tubulares em aço inox que distribuiu o calor uniformemente; 
Dispositivo de acendimento por piezoeléctrico; Equipado com 
quatro filiais de chama por queimador; Dispositivo de detecção 
de chama termopar; Tabuleiro para recolha de gorduras com 
sistema de esvaziamento prático e rápido; Deflectores em aço 
inox refractário de elevado rendimento evitam contacto da 
chama com os alimentos; Preparado para funcionar a gás 
Butano ou Propano; Potencia total 9+9Kw; Dimensões: 
800X730X900mm; 1 

Fogão 4 queimadores sobre Forno  - Painel frontal e laterais 
construído em aço inox para permitir o aumento da 
durabilidade, robustez, fiabilidade e facilidade de limpeza; Mesa 
de trabalho, painel de comandos, pingadeiras, chaminé, 
tabuleiro de limpeza, porta e corrediças do forno em aço inox; 4 
queimadores com dupla coroa em latão, totalmente equipados 
com válvulas de segurança termopar; Queimadores com 
potências de 4,5 , 8 e 2x6Kw respectivamente; Pés em aço inox 
reguláveis em altura; Grelhas robustas em ferro fundido que 
permitem acomodar tachos e panelas com grande dimensão; 
Equipado com pingadeiras e tabuleiro para recolha de 
gorduras;Sobre base neutra aberta; Potencia total 24,50Kw; 
Dimensões: 800X730X900mm;  1 

Hotte mural aspirante indutora compensada  - Integralmente 
construida em aço inoxidável esmerilado; Com calhas para 
suporte de 3 filtros de retenção de gorduras; Indutora, 
compensada; Dimensões: 1950x930x800mm; 1 

Exaustor de cobertura - Ventilador centrifugo de simples 
aspiração; De pás recuadas; Motor directamente acoplado ao 
fluxo do ar; Tensão de funcionamento 230V; Potência eléctrica 
0,37 kW; Caudal de aspiração 4500 m3/h; Dimensões: 
600x600x617mm 1 

Esterilizador de facas  
1 

Cortadora legumes  
1 

Disco de rodelas 1mm FC-1+ 
1 
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Disco de rodelas 2mm FC-2+ 
1 

Disco de rodelas 6mm FC-6+ 
1 

Disco de rodelas 8mm FC-8+ 
1 

Disco de rodelas 10mm FC-10+ 
1 

Disco Ralador 2mm FR-2+ 
1 

Disco palito 8mm FFC-8+ 
1 

Grelha cubos 8x8mm FMC-8+ 
1 

Grelha cubos 10x10mm FMC-10+ 
1 

Descascadora de batatas  
1 

Mesa de apoio à descascadora c/ gaveta de fécula 
1 

Lava mãos com pedal de pé misturador 
1 

Cortadora carnes frias  
1 

Armário mural, 800x400x600mm 
1 

Base forno c/10 guias, 850x730x750mm 
1 

Forno convector Misto  
1 

COPA SUJA   

Mesa de Lavagens 1 CUBA - Integralmente construida em aço 
inoxidável; Tampo recto; Equipada com 1 cuba 500x400x300mm  
com rebaixo; Pés reguláveis em altura; Pernas em tubo de aço 
inox 40x40mm; Prateleira de fundo lisa; Alçado posterior e 
direito de 85mm; Lateral fechado; Saia tapa cuba; Espaço para 
balde de detritos; Dimensões: 1950x600x900mm; 1 

Misturadora de bancada Monofuro bica e duche. 1 

Alçado mural para cestos de loiça, em aço inoxidável. 
Dimensões: 600x550x550mm; 1 

Mesa de Apoio em aço inoxidável;Tampo recto;Pés 

reguláveis em altura;Pernas em tubo de aço inox 
40x40mm;Prateleira de fundo lisa;Dimensões: 
600x600x550mm 1 
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Máquina de lavar loiça, em aço inox;Produção horária 420 
pratos por hora;Duração do ciclo de lavagem 3 
minutos;Dimensões do cesto 500x500mm;Altura máxima da 
loiça 320mm;Consumo de água 2,5 litros por cesto;Doseador de 
abrilhantador de série;Máximo de temperatura de água de 
alimentação 55ºc;Tensão de alimentação 400V;Potência 
3400W;Dimensões: 515x550x825mm 1 

Captador de Insectos - Estrutura em chapa de aço pintada a 
epoxy branco;Equipado com uma lampada de 18W UV de 
elevada radiação; Placas adesivas com feromona atraente aos 
insectos. 1 

BAR 
  

Mesa de lavagem 1 cuba, em aço inoxidável;Tampo recto; 
Equipada com 1 cuba 330x330x150mm  com rebaixo;Pés 
reguláveis em altura;Pernas em tubo de aço inox 
40x40mm;Prateleira de fundo lisa;Alçado posterior e lateral 
direito de 85mm;Com espaço para máquina de lavar copos;Porta 
frontal batente;Com 2 cavaletes extra;Espaço para balde de 
detritos. Dimensões: 1500x600x900mm;  1 

Máquina de lavar copos, em aço inox; Produção horária 30 
cestos por hora; 1 ciclo de lavagem com duração de 120 
segundos; Dimensões do cesto 350x350mm; Altura máxima 
copos 195mm; Consumo de água 1,4 litros por cesto; 
Capacidade da cuba 9,5 litros; Capacidade da caldeira 2,5 litros; 
Doseador de abrilhantador de série; Máximo de temperatura de 
água de alimentação 55ºc; Tensão de alimentação 230V; 
Potência 2600W; Dimensões: 400X495X585mm; 1 

Bancada de Apoio, em aço inoxidável; Tampo recto; Pés 
reguláveis em altura; Pernas em tubo de aço inox 40x40mm; 
Prateleira de fundo e intermédia lisas; Equipada com 4 gavetas; 
Equipada com tulha de borras; Alçado posterior de 85mm;4 
cavaletes extra; Portas de correr frontais; Dimensões: 
2000x600x900mm; 1 

Máquina de café semi-automática, Controlo manual das doses; 
Bloco de entrada de água automático; Grupo para pré-infusão 
suave; Haste de vapor de grande caudal em aço inoxidável; De 
fácil manutenção; 2 grupos; Capacidade da caldeira 11 litros;1 
torneira de água e 2 de vapor; Tensão de alimentação 230V; 
Potencia elétrica 3700W; Dimensões: 665x563x530mm 1 

Moinho de café automático, com doseador automático;Calcador 
incorporado e contador de doses;Capacidade da tremonha 1Kg; 
Mós com 58mm de diametro;Velocidade 1400rpm;Tensão de 
alimentação 230V;Potencia elétrica 250W;Dimensões: 
190x310x505mm; 1 

Torradeira dupla - com temporizador, em Aço 
Inoxidável;Resistências em Tubo de Sílica;Grelha Amovível com 
Pega;Grelhas de Protecção das Resistências ;Tabuleiro Aparador 
de Migalhas;Tensão 230V;Potência: 3600W;Para 2x6 
fatias;Dimensões: 535x275x365mm; 1 
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Tostadeira dupla - Escova de Limpeza Incluída;Luz Indicadora de 
Aquecimento;Interruptor de Luz Ligar/Desligar;Tabuleiro para 
Recolha de Gordura;Termostato Ajustável de 50°C a 
300°C;Grelhadores Robustos Feitos de Aço InoxidávelGrelhas de 
Ferro Fundido Ideal para transferência de CalorPotência: 
3600W;Tensão 230V;Dimensões grelha superior: 
2x(215x215)mm;Dimensões grelha inferior: 
470x230mm;Dimensões: 570x395x210mm 1 

Bancada de apoio, em aço inoxidável;Tampo recto ;Pés 
reguláveis em altura;Pernas em tubo de aço inox 
40x40mm;Prateleira de fundo e intermédia lisas;Espaço para 
máquina de gelo;Dimensões: 1150x600x900mm; 1 

Máquina de gelo, em aço inoxidável; Porta em aço inoxidável, 
com abertura para dentro;Sistema de ventilação 
frontal;Interruptor externo ON/OFF;Sistema de injetores 
flexíveis para um melhor comportamento em águas com 
calcário;Gás refrigerante R404A;Entrada de água 
3/4";Capacidade de produção 22Kg/24 horas;Tensão de 
alimentação: 230V;Potencia elétrica 340W;Dimensões: 
350x470x590mm 1 

Balcão refrigerado sem decoração - Fundo da câmara 

arredondado para facilitar a limpeza;Isolamento obtido por 
injecção de poliuretano de alta densidade;Pés de 
nivelamento;Refrigeração estática;Evaporação automática 
das águas de descongelação;Equipada com 6 portas e 
espaço de equipamento frigorifico;Temperatura de 
exercício +3ºc a +6ºc;Capacidade 1059 litros;Tensão de 
funcionamento 230V;Potência eletrica 1048W;Dimensões: 
3500x800x1150mm 1 

Extintores de pó-quimico ABC de 6kg 2 

Extintor de neve carbónica de 2 kg 1 

Extintor de água pressurizada ABF de 6L 1 

Manta ignífugas 2 

Ar condicionado mono split, do tipo mural, funcionamento 
inverter com gás R32, comando incluido por infravermelhos 2 

Ar condicionado mono split, do tipo cassete de 4 vias, 600x600, 
funcionamento inverter com gás R32, comando incluido por 
infravermelhos. 1 

EXTERIOR 
  

Fornecimento e montagem de Churrasqueira Estática Carvão 
Vegetal Grelhaço Ventilada 032 602 002 com 1500x600. 1 

Hotte Aspirante Pariental 1600x800x800mm, em aço inoxidável, 
com torneira de descarga de gorduras, e 3 filtros churrasqueira 
500x500x40mm HFC com 500x500x40mm 1 
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