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Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar que tem por objeto 

principal a Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, Incluindo os Softwares e Respetivos 

Serviços Associados para o Município de Caminha, de acordo com as cláusulas técnicas do caderno de 

encargos. 

 

Cláusula 2.ª 

Contrato 

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

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

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, 

desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a 

decisão de contratar;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

c) O presente Caderno de Encargos;  

d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º 

do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse 

mesmo diploma legal.  

 

Cláusula 3.ª 

Obrigações principais do prestador de serviços  

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou nas 

Cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o prestador de serviços as seguintes 

obrigações principais: 

a. Obrigação de colocação dos bens identificados na sua proposta; 

b. Obrigação de serviços de manutenção, reparações, peças, mão-de-obra, deslocações, helpdesk, 

bem como consumíveis dos bens (exceto papel); 

2. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os 

meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do serviço, bem 

como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a 

seu cargo.  

 

Cláusula 4.ª 

Prazo de execução 

O contrato terá a duração de 36 meses, a contar do início efetivo da prestação do serviço (data de assinatura 

do contrato).  
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Cláusula 5.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 Município de Caminha deverá pagar ao adjudicatário o preço 

constante da proposta adjudicada, o qual não pode exceder o valor total de € 74.880,00 (setenta e quatro mil 

oitocentos e oitenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

2. O preço referido no ponto anterior, incluirá todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 

não esteja expressamente atribuída ao contraente público (incluindo deslocações dos técnicos envolvidos, 

despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como, quaisquer 

encargos decorrentes da utilização de marcas registadas ou patentes). 

 

Cláusula 6.ª 

Condições de pagamento 

1. A quantia devida pelo Município de Caminha nos termos da cláusula anterior, deverá ser paga num prazo 

de 60 dias após a receção, pelo contraente público, das respetivas faturas que deverão ser emitidas 

mensalmente. 

2. Em caso de discordância por parte do Município de Caminha, quanto ao valor indicado na fatura, deverá 

este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de 

serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

3. Desde que devidamente emitida a fatura e observado o disposto no n.º 1, o pagamento será efetuado por 

transferência bancária. 

 

Cláusula 7.ª 

Garantia técnica 

1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e 

das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato pelo período de vigência do 

presente contrato, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com características, 

especificações e requisitos técnicos definidos nas especificações técnicas, anexas ao presente Caderno de 

Encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação do bem.  

2. A garantia prevista no número anterior abrange:  

a) O fornecimento, a montagem ou a integração de quaisquer peças ou componentes em falta;  

b) A desmontagem de peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;  

c) A reparação ou a substituição das peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;  

d) O fornecimento, a montagem ou instalação das peças, componentes ou bens reparados ou 

substituídos;  

e) O transporte do bem ou das peças ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da 

sua reparação ou substituição e a devolução daqueles bens ou a entrega das peças ou componentes 

em falta, reparados ou substituídos;  

f) A deslocação ao local da instalação ou de entrega;  

g) A mão-de-obra.  
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Cláusula 8.ª 

Penalidades Contratuais  

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Caminha pode exigir do 

prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 

incumprimento calculada consoante as datas e prazos da prestação do serviço referente do contrato segundo 

a seguinte fórmula: 

M=50xD 

            Sendo M o montante da penalidade e D o número de dias/horas em atraso. 

 

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o Município de Caminha 

pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até ao valor contratual.  

3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 

prestador de serviços ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva 

conclusão tenha determinado a resolução do contrato.  

4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Caminha tem em conta, nomeadamente, 

a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador de serviços e as consequências 

do incumprimento.  

5. O Município de Caminha pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas 

pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.  

6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Caminha exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 

 

Cláusula 9.ª  

Foro competente 

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

Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 

Cláusula 10.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual  

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende 

da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.  

 

Cláusula 11.ª 

Comunicações e notificações  

1. Na fase de formação do contrato todas as comunicações devem ser escritas e redigidas em português e 

efetuadas através de plataforma eletrónica. 

2. Na fase de execução as comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser escritas e redigidas em 

português e efetuadas por via postal, por meio de carta registada com aviso de receção, salvo outra indicação 

da entidade adjudicante.  
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Cláusula 12.ª 

Contagem dos prazos  

Os prazos mencionados são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados. 
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Cláusulas técnicas 

1. Tipologias e Quantidades 
 

Na tabela abaixo, estão identificados os equipamentos e respetivas quantidades, a alugar: 

 

Tipo Tipologia Unid. 

Tipo A Multifuncional A3 a cores 55 Páginas minuto 1 

Tipo B Multifuncional A3 a Cores 30 Páginas minuto 1 

Tipo C Multifuncional A3 a Preto 30 Páginas minuto 1 

Tipo D Impressora A4 a Preto 47 Páginas minuto 2 

   

 

As caraterísticas estão expressas no mapa anexo A, apenso a este caderno de encargos. 

 

Os equipamentos existentes no Município de Caminha para impressão, cópia e manutenção a realizar no 

âmbito da presente prestação de serviços, são os seguintes: 
 

Tipo Tipologia Equipamento Unid. 

Tipo 1 Multifunções A4 a Preto 40 Páginas minuto Bizhub 4050 9 

Tipo 2 Impressora A4 a Preto 40 Páginas minuto Bizhub 4000P 4 

Total 
13 

 
Segue abaixo o número de série, modelo, localização e contagens a esta data. 
 

Identificação Número Série Modelo Localização Contagens 

PS-112766 A6VF021010221 bizhub 
4050_Ver30 

Presidencia 72 358 

PS-109838 A6VF021004760 bizhub 
4050_Ver30 

Front Office Piso 0 72 210 

PS-106978 A6VF021001350 bizhub 
4050_Ver30 

Posto Atendimento 55 366 

PS-112762 A6VF021010232 bizhub 
4050_Ver30 

Biblioteca Piso 1 32 047 

PS-112657 A63R021133860 [DCA]bizhub 4000P Biblioteca Piso 2 31 325 

PS-112765 A6VF021010224 bizhub 
4050_Ver30 

Ludoteca/Biblioteca 29 795 

PS-112764 A6VF021010226 bizhub 
4050_Ver30 

Estaleiro Caminha 25 749 
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PS-120021 A6VF021036914 bizhub 
4050_Ver30 

 23 479 

PS-120019 A63R021158523 [DCA]bizhub 4000P  22 817 

PS-112761 A6VF021010242 bizhub 
4050_Ver30 

Arquivo Piso 2 12 102 

PS-112763 A6VF021010228 bizhub 
4050_Ver30 

Estaleiro 
V.P.Ancora 

9 512 

PS-112669 A63R021133876 [DCA]bizhub 4000P Turismo V.P.Ancora 8 760 

PS-112671 A63R021133945 [DCA]bizhub 4000P Turismo Caminha 5 788 

 Multifuncional A0 KIP 770   

 

 

Condições Financeiras 

O valor mensal deve incluir: 

- 60.000 Páginas a Preto e 10.000 Páginas a Cores; 

- Todos os serviços de manutenção, reparações, peças, mão-de-obra, deslocações, Helpdesk, bem como 

consumíveis (exceto papel e agrafos). 

- Custos associado ao transporte e colocação do equipamento nos locais propostos. 

- Não há lugar a faturação relativa a páginas excedentes. 
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Anexo documento de equipamentos atualmente existentes: 

Machine 

Name Meter Read Date 

Closing 

Day S/N Product Protocol Department TotalCounter 

PS-109348 1/15/2018 1:08:16 PM 25 A5C2021018372 C284e_5th DCA Only Open Space Piso 1 809 637  

PS-112760 01/11/2018 18:27 25 A5C0021028470 C454e_5th DCA Only Cultura Piso 0 740 398  

PS-106736 01/02/2018 15:03 25 A61G021000651 284e_4th DCA Only Obras Contabilidade 462 103  

PS-112658 01/11/2018 15:36 25 A63R021133837 [DCA]bizhub 4000P DCA Only Tesouraria 118 959  

PS-112670 01/10/2018 16:02 25 A63R021133880 [DCA]bizhub 4000P DCA Only SAA 94 017  

PS-112766 01/09/2018 06:25 25 A6VF021010221 bizhub 4050_Ver30 DCA Only Presidencia 72 358  

PS-109838 01/05/2018 12:58 25 A6VF021004760 bizhub 4050_Ver30 DCA Only Front Office Piso 0 72 210  

PS-106978 01/09/2018 07:56 25 A6VF021001350 bizhub 4050_Ver30 DCA Only Posto Atendimento 55 366  

PS-112762 01/09/2018 06:38 25 A6VF021010232 bizhub 4050_Ver30 DCA Only Biblioteca Piso 1 32 047  

PS-112657 01/12/2018 11:20 25 A63R021133860 [DCA]bizhub 4000P DCA Only Biblioteca Piso 2 31 325  

PS-112765 01/10/2018 06:53 25 A6VF021010224 bizhub 4050_Ver30 DCA Only Ludoteca/Biblioteca 29 795  



CONSULTA PRÉVIA 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

Página 1 de 8 
 

PS-112764 01/09/2018 06:47 25 A6VF021010226 bizhub 4050_Ver30 DCA Only Estaleiro Caminha 25 749  

PS-120021 01/09/2018 07:21 25 A6VF021036914 bizhub 4050_Ver30 DCA Only   23 479  

PS-120019            01/16/2018 8:30 25 A63R021158523 [DCA]bizhub 4000P DCA Only   22 817  

PS-112761 11/07/2017 12:40 25 A6VF021010242 bizhub 4050_Ver30 DCA Only Arquivo Piso 2 12 102  

PS-112763 01/09/2018 06:30 25 A6VF021010228 bizhub 4050_Ver30 DCA Only Estaleiro V.P.Ancora 9 512  

PS-112669 01/04/2018 10:15 25 A63R021133876 [DCA]bizhub 4000P DCA Only Turismo V.P.Ancora 8 760  

PS-112671 01/09/2018 06:38 25 A63R021133945 [DCA]bizhub 4000P DCA Only Turismo Caminha 5 788  

 

 

 


