
 

 

 

Município de Caminha 
School 4All - Caminha 

Candidatura 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO, NO 
ÂMBITO DO PLANO DE COMBATE AO 
INSUCESSO ESCOLAR 

 

  

 

 

 Norte2020 
Programa Operacional Regional do Norte 

  
 Eixo Prioritário 8 

Educação e aprendizagem ao longo da vida 
  
 Investir na educação, na formação, 

nomeadamente profissional, nas competências e 
na aprendizagem, ao longo da vida (FSE) 

  
 Redução do abandono escolar 
  
 NORTE-66-2016-28 / NORTE-66-2016-29 
 

 

 



 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir, no contrato a 

celebrar, na sequência do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal a 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO, NO ÂMBITO DO PLANO DE COMBATE AO 

INSUCESSO ESCOLAR- SCHOOL4ALL-CAMINHA. 

 

 

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. As obrigações para o prestador de serviços estão previstas nas cláusulas técnicas do 

caderno de encargos. 



 

 

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 contratual 

Sem prejuízo das obrigações acessórias, que devam perdurar, para além da cessação do 

contrato, o adjudicatário obriga-se a fornecer, instalar e configurar todo o equipamento 

informático, objeto do presente contrato e constante do anexo A, no prazo de 30 dias 

após a adjudicação. Após a sua aceitação pelo Município, sem prejuízo das obrigações 

acessórias, que devam perdurar, para além da cessação do contrato, obriga-se a prestar 

a assistência necessária, pelo período de 36 meses. 

   

Cláusula 5.ª 

Preço contratual 

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelos equipamentos 

objeto do presente contrato é de 16.220,00€ (dezasseis mil, duzentos e vinte euros). 

Ao preço estimado acresce o IVA à taxa legal em vigor, se aplicável. 

Os preços referidos incluem todos os custos, encargos e despesas inerentes ao 

fornecimento, instalação e otimização dos referidos equipamentos. 

 

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. 

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 

Penalidades contratuais 

 

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

pode exigir, do fornecedor dos equipamentos, o pagamento de uma pena pecuniária, de 

montante a fixar, em função da gravidade do incumprimento. Essa pena será calculada, 

tendo em consideração as datas e prazos da prestação do serviço, de acordo com 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 até ao montante do valor 

contratual.  

3. Ao valor da pena pecuniária, prevista no número anterior, são deduzidas as 

importâncias pagas pelo prestador de serviços, 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 8.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 9.ª 

Subcontratação e cessação 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 10.ª 

Comunicações e notificações 

1. Na fase de estabelecimento do contrato, todas as comunicações entre os contraentes 

devem ser escritas e redigidas em português e efetuadas através de endereço 

eletrónico. 

2. Na fase de execução, as comunicações entre 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.  

 

Cláusula 11.ª 

Contagem de prazos 

Os prazos mencionados são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e 

feriados. 

 

 
Cláusulas Técnicas 

 

Cláusula 12.ª 

Especificação dos serviços a prestar 

 

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 

fornecedor as seguintes obrigações principais: 

a) Entregar, no prazo referido na cláusula 2ª, todo o material proposto, de 

acordo com o anexo de especificações técnicas do presente caderno de 

encargos; 



 

 

b) Fornecer e instalar os bens, nos locais de instalação, conforme 

caraterísticas técnicas mínimas, prazos de entrega e requisitos de 

fornecimento definidos, neste Caderno de Encargos e demais 

documentos contratuais;  

c) Facultar uma garantia técnica, responsabilizando-se relativamente à 

qualidade e substituição, em caso de defeito dos bens fornecidos; 

d) Conceder garantia e assistência técnica dos bens fornecidos, pelo 

período de 2 anos, suplementados em mais 1 ano, sem qualquer custo 

acrescido para a entidade adjudicante, por forma a corresponder ao 

período contratual; 

e) Prestar, de forma correta e fidedigna, as informações referentes às 

condições em que são fornecidos os bens, assim como ministrar todos os 

esclarecimentos que se justifiquem, de acordo com as circunstâncias;  

f) Manter sigilo e confidencialidade;  

g) Cumprir todos os requisitos legais à boa execução do projeto. 

 

 
Cláusula 13ª 

Conformidade e operacionalidade dos bens 
 

1. O Adjudicatário obriga-se a entregar ao contraente público os bens e serviços 

objeto do contrato, com as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos 

previstos no Anexo A (Especificações Técnicas e Quantidades) e Anexo B 

(Requisitos dos Bens e Serviços a Fornecer), que integram o presente caderno de 

encargos. 

2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues, em perfeitas condições de serem 

utilizados, para os fins a que se destinam, e dotados de todo o material de apoio 

necessário à sua entrada em funcionamento. 

3. O adjudicatário é responsável, perante o contraente público, por qualquer defeito 

ou discrepância dos bens objeto do contrato. 

4.  

 



 

 

Cláusula 14.ª 

Calendarização de fornecimento e instalação dos bens 
 

1. Os bens objeto do contrato devem ser entregues e instalados nos locais do seu uso, 

no prazo indicado na proposta e em consonância com a calendarização que vier a 

ser acordada entre o Município e o Adjudicatário. 

2.  A instalação do equipamento informático deverá ser acordada entre Adjudicatário 

e Município, tendo como pressuposto base a minimização do impacto, no normal 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino. 

 

 

Cláusula 15ª 

Condições de entrega 

1. Os bens a fornecer deverão incorporar todas as peças necessárias e ser 

acompanhados de certificados de garantia e das instruções técnicas de 

manutenção, necessárias para garantir o seu funcionamento em condições normais 

de uso. 

2. Os riscos originados na fase de carga, transporte, descarga e montagem dos bens a 

fornecer são da responsabilidade exclusiva do fornecedor. 

3. O fornecedor obriga-se a especificar aos Técnicos da Câmara Municipal e aos 

Responsáveis do Agrupamento de Escolas as funcionalidades dos equipamentos, 

tendo em vista a sua correta utilização e a máxima rentabilização. 

 

 

Cláusula 16ª 

Inspeção e testes 

1. Efetuada a entrega e instalação dos bens objeto do contrato, o contraente 

público, por si ou através de terceiro por ele designado, procede, no prazo de 30 

dias, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, 

respetivamente, se os mesmos reúnem as características, especificações e 

requisitos técnicos e operacionais definidos, no presente Caderno de Encargos e na 

proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei. 

 



 

 

 Cláusula 17ª 

Inoperacionalidade, defeitos e discrepâncias 

 

1. No caso de os testes a realizar não comprovarem a total operacionalidade dos bens 

objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no 

caso de existirem defeitos ou discrepâncias com as caraterísticas, especificações e 

requisitos técnicos, definidos no anexo ao presente Caderno de Encargos, o 

Contraente Público deve disso informar, por escrito, o adjudicatário. 

2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e 

no prazo razoável que for determinado pelo Contraente Público, às reparações ou 

substituições necessárias, para garantir a operacionalidade dos bens e o 

cumprimento das exigências legais e das características, especificações e 

requisitos técnicos exigidos. 

3. Após a realização das reparações ou substituições necessárias pelo adjudicatário, 

no prazo respetivo, o contraente público procede à realização de novos testes de 

aceitação, nos termos da cláusula anterior. 

 

Cláusula 18ª 

Aceitação dos bens 

 

1. Caso a verificação a que se refere a inspeção e testes comprovem a total 

operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com 

as exigências legais, e neles não sejam detetados quaisquer defeitos ou 

discrepâncias com as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos, definidos 

no anexo ao presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo máximo de 

10 dias, a contar do final da verificação, uma guia de receção, assinada pelos 

representantes do Adjudicatário e Contraente Público. 

2. A assinatura da guia, a que se refere o n.º 1, não implica a aceitação de eventuais 

defeitos ou de discrepâncias dos equipamentos objeto do contrato, com as 

exigências legais ou com as características, especificações e requisitos técnicos 

previstos no presente Caderno de Encargos. 

 



 

 

 

Cláusula 19ª 

Transferência de propriedade  

 

1. Com a declaração de aceitação, a que se refere a cláusula anterior, ocorre a 

transferência da posse e da propriedade para o Contraente Público, incluindo os 

direitos autorais, sobre todas as criações intelectuais, abrangidas pelos serviços a 

prestar. 

2. Pela cessão dos direitos a que alude o número anterior, não é devida qualquer 

contrapartida, para além do preço a pagar, nos termos do presente Caderno de 

Encargos. 

3. O adjudicatário obriga-se a entregar à Câmara Municipal de Caminha a garantia 

técnica, compreendendo as obrigações do adjudicatário proceder à correção ou 

eliminação dos defeitos, anomalias ou desconformidades, no período contratual. 

4. O adjudicatário será responsável por qualquer defeito ou discrepância dos bens 

objeto do contrato, sendo da sua exclusiva responsabilidade a eliminação de 

eventuais deficiências detetadas. 

 

 

Cláusula 20.ª 

Garantia de continuidade de fabrico 

 

O adjudicatário deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas 

as peças, componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato. 

 

 

Cláusula 21ª 

Forma de prestação do serviço 

 

1. Para o acompanhamento da execução do contrato, o adjudicatário fica obrigado a 

manter, com uma periodicidade trimestral, reuniões de coordenação com os 



 

 

representantes do Contraente Público, das quais deve ser lavrada ata a assinar por 

todos os intervenientes na reunião. 

2. As reuniões, previstas no número anterior, devem ser alvo de uma convocação 

escrita, por parte do prestador de serviços, o qual deve elaborar a agenda prévia 

para cada reunião. 

3. O adjudicatário fica também obrigado a apresentar relatórios, contemplando a 

evolução de todas as operações e o grau de cumprimento de todas as obrigações 

emergentes do contrato. 

4. No final da execução do contrato, o adjudicatário deve ainda elaborar um relatório 

final, discriminando os principais acontecimentos e atividades, ocorridos em cada 

fase de execução do contrato. 

5. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados 

pelo adjudicatário devem ser, integralmente, redigidos em Português Europeu. 

 

Cláusula 22.ª 

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 Contraente 

Público, de que possa ter conhecimento, ao abrigo ou em relação com a execução 

do contrato. 

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

transmitidas a terceiros, nem 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 a informação e a documentação que seja, 

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 23.ª 

Seguros 

1. É da responsabilidade do prestador de serviços a contratação dos seguros que 

forem exigíveis nos termos da lei. 

2. O Contraente Público pode, sempre que entender conveniente, exigir prova 

documental da celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, 

devendo o prestador de serviços fornecê-la, no prazo de 5 dias. 

 

 

Cláusula 24.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 25.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias 

feriados. 

 

                          Cláusula 26.ª 

Dúvidas interpretativas 

As dúvidas interpretativas, ocorridas na execução do contrato, serão resolvidas pela 

Câmara Municipal de Caminha. 

 

Cláusula 27.ª 

Casos omissos 

 

Os casos omissos serão decididos por aplicação do disposto no CCP, em articulação com 

outra legislação aplicável e, se ainda assim não for possível, por acordo entre os 

outorgantes. 

 



 

ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 

QUANTIDADES 

 
 

MANUTENÇÃO E 

SUPORTE 

 

Durante o período de garantia dos equipamentos, ou seja, durante 2 anos após instalação, 
acrescidos de um ano de garantia suplementar, o adjudicatário obriga-se a prestar suporte 
técnico (via telefone ou internet), nos dias úteis, das 9h00m às 18h00m, para comunicação de 
anomalias e esclarecimentos. 

 
 

No âmbito do presente procedimento, está previsto o fornecimento dos seguintes bens e 
serviços: 

 

 
ANEXO A - MAPAS DE EQUIPAMENTOS A FORNECER 

 

 
MAPA DE QUANTIDADES -  MATERIAL INFORMÁTICO 

Ref. Designação do Bem ou serviço QT. 
 A Material Informático    
A.01 Tablet hibrido com teclado 56 
A.02 Portátil Hibrido 2 
 Instalação e manutenção dos equipamentos referidos  
 Transmissão das orientações de funcionamento e otimização dos recursos  
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ANEXO B - REQUISITOS DOS BENS E SERVIÇOS 

A FORNECER 
 

Os itens apresentados no quadro seguinte refletem os requisitos dos equipamentos a fornecer, não 
sendo admitidas variantes dos mesmos. Todas as caraterísticas dos equipamentos propostos 
devem ser relacionadas com os requisitos apresentados, através de comprovativo de conformidade 
com as mesmas, sob pena de exclusão da proposta. Todos os requisitos enumerados nos quadros 
anexos são obrigatórios, não sendo admitido o seu não cumprimento. Todos os equipamentos 
devem ser fornecidos, com os respetivos acessórios, necessários para a sua correta e adequada 
instalação, bem como para o seu funcionamento, em condições ideais.  
 
 

MAPA DE REQUISITOS - MATERIAL INFORMÁTICO 
Ref. Designação do Bem ou serviço Doc. 

Comprovativo 

A.01 

Tablet 2 em 1 - Destacável do teclado 
Ecrã: IPS Multi-toque mínimo de 5 pontos 
Tamanho do Ecrã: Mínimo 10’’ 
Resolução do Ecrã: 800x1280 
Leitor de cartões: 1x Micro SD CARD SLOT 
Processador: Intel Atom quad core I.4GHz ou equivalente 
GPU: HD Graphics 
Memória: 2GB DDR3L 
Espaço de Armazenamento: 64 GB 
2 Câmaras: frente – 2M e trás – 2M 
Sensores: TPM, Light sensor, e-compass, G-sensor, gyro 
Audio: 2 stereo speakers, 1xAudio combo jack 
Wifi/REDE: 802.11a/b/g/n/ac 
Teclado: com teclado rígido 
Bluetooth: Bluetooth 4.0 
Ligações: 1x Micro HDMI e 1x Micro USB 2.0 
Bateria: 6300mAh 
Adaptador elétrico: 100-240VAC, 47~63Hz 
Sistema Operativo: Windows 10 ou equivalente 
IP Ratio: Mínimo IP rating:52 
Caneta: caneta stylus sem pilha ou bateria e com possibilidade de 
fixação no tablet. A caneta tem de ficar sempre fixa ao tablet sem 
possibilidade de perda da mesma. 
 
Outras especificações: 
Resistência a Quedas: deve resistir a uma queda de 70cm (mínimo); 
Resistência à Água: tem de ser resistente a derramamento de líquidos 
no tablet e no teclado, sem sofrer perca de funcionalidades ou avariar; 
Acessórios para ciências: deve incluir acessórios para experiências 
científicas: microlente para ampliação ótica, através de encaixe na 
câmara traseira do tablet, permitindo desta forma trabalhar como um 
microscópio, para tarefas cientificas, e sonda térmica, para medições de 
temperatura e deteção de variações de temperatura.  
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A.02 

Portátil Hibrido 
Erã tátil LCD LED de 10,1” e resolução de 1280 x 800 píxeis, 
processador Quad-Core Intel Atom x5-Z8350 a 1,44 GHz (Turbo a 1,92 
GHz), 4 GB de memória RAM, microfone; placa gráfica Intel HD Graphics 
400; conetividade Wi-Fi e Bluetooth 4.1; sistema de som estéreo; disco 
SSD de 64 GB; 2x USB 2.0; USB Type-C; Micro-HDMI; leitor de cartões 
de memória microSD. Garantia de dois anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminha, 28 de maio de 2018 


