
18 de janeiro de 2018

Proposta para ligação em Fibra Óptica
Pontos de Interesse   

Câmara Municipal de Caminha

Parceiro: Município de Caminha



Data: 18/01/2018

Município de Caminha

17RET17

Item Preço[€]

1 53 617,50 €
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Descrição Quant./Previstas

Instalação de uma rede PON em fibra óptica para ligar Pontos de 

Interesse identificados pelo Municipio.

Cliente:

Ref. Proposta: 

1) Objectivo da Proposta

2) Zonas Abrangidas

3) Proposta para Serviços 

28

O presente proposta visa, fornecer uma rede de fibra óptica PON, para ligar 28 Pontos de Interesse identificados
pelo Municipio de Caminha (Caminha - Escola Básica, Terreiro, Posto de Turismo de Caminha, Ferry Boat, Pavilhão de
Caminha, Teatro Valadares, Museu e Biblioteca, Junta de Freguesia; Moledo - Avenida da Praia, Escola Básica e Jardim
de Infânciae Junta de Freguesia;Vila Praia de Âncora - Piscina e Pavilhão Municipal, Praça da República, Gabinete de
Apoio ao Municipe, Ludoteca, Jardim de Infância, Escola EB2/3, Marginal, Posto de Turismo, Teatro AH Bombeiros, Junta
de Freguesia; Âncora - Escola Lage, Jardim de Infância, Junta de Freguesia; Seixas- Escola Básica, Junta de Freguesia,
Cais; Lanhelas-Escola Básica e Junta de Freguesia), através da instalação de cabos de fibra ótica da Minhocom, que
permitem criar as infraestruturas e condições técnicas e tecnológicas, para que estes pontos, passem a dispor de serviços
de comunicações eletrónicas com qualidade e elevada largura de banda. A Minhocom garantirá o investimento no seu
PoP(equipamentos activos) e na sua rede de transporte, nomeadamente com a instalação de equipamentos passivos
para a rede ótica, que permitirão a disponibilização de serviços PON e consequentemente a possibilidade dos
Operadores oferecerem acessos internet assimétricos sobre fibra com condições comerciais competitivas.
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Tempo de Implementação é aproximadamente de 30 dias após obtenção das licenças municipais.

Assistência Técnica 24hx7d.

Cliente:

Ref. Proposta: 

4) Especificações Técnicas

Nos pontos terminais a FO deve terminar em ODF ou tomada  ótica de acordo com as condições de cada 

local.

A propriedade da FO e dos respectivos splitters instalados são propriedade da  C.M. Caminha  durante o 

tempo de vida útil, que não deverá ser inferior a 20 anos.Os restantes FO instaladas poderão ser 

propriedade de outras entidades. Durante o tempo de vida útil do cabo de FO a entidade ajdudicatária, é 

responsável pela manutenção da FO e splitters disponibilizados no âmbito deste projecto.

Tempo de Reposição de serviço é de 12 horas úteis. 

5) Condições Comerciais
Tempo de Implementação é aproximadamente de 30 dias após obtenção das licenças municipais.

A Minhocom não comercializa serviços de comunicações eletrónicas a clientes residenciais, todavia as 

ligações em fibra e os equipamentos da Minhocom serão disponibilizados aos operadores de comunicações 

eletrónicas para que possam fornecer os seus serviços, nomeadamente o acesso à internet com elevada 

qualidade e largura de banda, apenas possível com a utilização das fibras da Minhocom.

A presente proposta tem uma validade de 66 dias.

A presente proposta não serve de referência para outros eventuais fornecimentos.

Prazo de pagamento do serviço conforme acordo com Municipio.

Os preços apresentados nesta proposta estão expressos em euros e são acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor.

A presente proposta tem uma validade de 66 dias.



Gestor de Cliente
António José Trabulo

Mail
antonio.trabulo@dstelecom.pt

Contactos

tlm:(+351) 936666191

tlf : (+351) 253 109 500
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Nome 

Data

Nome 

Data

Pela Minhocom

Assinatura

7) Assinaturas

Pelo Município de Caminha

Assinatura

6) Apoio a Cliente

mailto:antonio.trabulo@dstelecom.pt
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