
 

 

 

Município de Caminha 
School 4All - Caminha 

Candidatura 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, 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 DIDÁTICO, 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 

O adjudicatário obriga-se a fornecer todos os materiais didáticos, objeto do presente 

contrato e constantes do anexo A, no prazo máximo de 90 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 24 meses, acrescidos de um suplemento de 12 meses, para 

salvaguardar a execução completa do respetivo projeto. 

   

Cláusula 5.ª 

Preço contratual 

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

objeto do presente contrato é de 38.213,14€ (trinta e oito mil, duzentos e treze euros 

e catorze cêntimos). 

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

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

fornecimento e entrega dos referidos materiais, no Município de Caminha. 

 

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 materiais, 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 as partes devem ser escritas, 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 Município de Caminha, no prazo referido na cláusula 4ª, 



 

 

todo o material proposto, de acordo com o mapa de quantidades (ANEXO 

A) e anexo de especificações técnicas (ANEXO B), do presente caderno 

de encargos; 

b) Fornecer os bens, ao Município de Caminha, 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 de 24 meses, acrescidos de 12 meses de 

garantia adicional, responsabilizando-se relativamente à qualidade e 

substituição, em caso de defeito dos bens fornecidos; 

d) Conceder 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 procedimento. 

 

 
Cláusula 13ª 

Conformidade e operacionalidade dos bens 
 

1. 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 correta utilização. 

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

ou discrepância dos bens objeto do contrato. 

 

Cláusula 14ª 

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 e descarga dos bens a fornecer 

são da responsabilidade exclusiva do fornecedor. 

3. O fornecedor obriga-se a especificar as funcionalidades dos materiais, tendo em 

vista a sua correta utilização e a máxima rentabilização. 

 

 

Cláusula 15.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 16.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 17.ª 

Contagem dos prazos 

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

feriados. 

 

                          Cláusula 18.ª 

Dúvidas interpretativas 

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

Câmara Municipal de Caminha. 

 

Cláusula 19.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 materiais, ou seja, durante 2 anos após o 
fornecimento, 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 materiais: 

 
ANEXO A – MAPA DE MATERIAIS DIDÁTICOS A FORNECER 

 
 

MAPA DE QUANTIDADES -  MATERIAL DIDÁTICO 

Referênci
a 

Designação do material QT. 

CR85023 KIT NATUREZA E AMBIENTE 20 

CR18080 KIT DE BIOLOGIA 27 

CR90350 KIT DE QUÍMICA 27 

CR16300 KIT BÁSICO DE CIÊNCIAS GERAIS 27 
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ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 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.  

 

 

 

KIT NATUREZA E AMBIENTE 

MODELO CORNELSEN CR85023 

Conjunto que permite realizar 30 experiências alusivas aos temas “Ambiente” e 

“Natureza”. As atividades experimentais permitem ilustrar, de modo evidente, a 

interação entre plantas, animais, o ser humano e o ecossistema que rodeia.  

Deve ser fornecido com um manual de atividades experimentais, em português, 

com instruções passo-a-passo, ilustrações e ainda informação relacionada com o 

tema. Junto com o manual, o kit deverá incluir ainda um conjunto de fichas 

ilustrativas, para o aluno, com indicações do procedimento experimental, 

usando imagens e esquemas de montagem bastante simples de compreender e 

seguir.  

Cada atividade experimental, descrita no manual, deverá possuir 2 variantes 

diferentes, para o aluno realizar e comparar os resultados obtidos, em cada uma 

das experiências. O Kit deverá permitir o desenvolvimento de atividades 

relativas aos seguintes temas: 

 Sementes e o crescimento de plantas; 

 As plantas crescem em direção à luz; 

 As plantas necessitam de ambientes limpos; 

 Plantas diferentes têm crescimento diferente; 

 As plantas possuem constituições diferentes; 

 A vida por baixo dos nossos pés; 
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 Os animais vivem em qualquer lugar; 

 O subsolo armazena a nossa água; 

 Muitas coisas por baixo de nós; 

 O vento e a meteorologia são importantes; 

 A natureza é um ciclo; 

 Diferentes habitats para diferentes criaturas; 

 Do que é feito o solo; 

 O que é a meteorologia? 

 Como podemos fazer desenvolver as plantas? 

Os componentes do kit deverão ser fornecidos numa caixa de arrumação de 

plástico de 31x42x15 cm, com tampa transparente. O conjunto deverá integrar 

os seguintes elementos: 

 

Designação Quantidade 

Amostrador de plástico para recolha de amostras 1 

Suporte para tubos de ensaio de plástico 2 

Caixa de 100 folhas de papel de filtro circular 1 

Borrifador de plástico 2 

Cotonetes (caixa) 1 

Régua de 30 cm de plástico transparente 1 

Funil de plástico de 80 mm 1 

Copo graduado pequeno, de 125 ml 1 

Copo de plástico transparente com 2 lupas de aumento de 2x e 

3,5x respetivamente. O copo tem 8 cm de altura x 7 cm de 

diâmetro 

4 

Copo graduado de 500 ml 2 

Ecrã de acrílico de 90x90mm 1 

Caixa de escurecimento de amostras 1 

Caixa de 100 estacas de madeira 1 

Jarro graduado de 1000 ml 1 

Conjunto de 5 potes de germinação, de barro 1 

Prensa de plástico para prensar folhas e plantas de 150 x 75 mm 1 
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Tubo de ensaio de plástico, de 152 x 16 mm 6 

Termómetro de -25 a 60 ºC de álcool corado e com graduação 

gravada em placa metálica angular de modo a proteger o 

termómetro 

2 

Disco de Petri de plástico transparente de 16 x 80 mm 6 

Colher metálica de 136 mm  1 

Conta-gotas de plástico de 20 ml 3 

Pipeta de plástico, de 0,5 ml e comprimento de 70 mm 6 

Lupa de tripla lente de aumento de 3x, 6x, 10x, de plástico. 

Dimensões: 100 x 50 mm 

3 

Saco de plástico 18x26 cm 5 

Rolha de borracha de 15/11 mm 6 

Braçadeiras de plástico, vermelhas 4 

Elásticos 1 

Tabuleiros de germinação de plástico de 95 x 60 x 20 mm 6 

Sementes para realizar as culturas (feijão, agrião, tomate, milho e 

de flores da época) 

 

 

Além da caixa de arrumação, para guardar todos os elementos que constituem o 

kit, deverão ainda ser incluídas 2 caixas de plástico transparente de 105 x 90 x 

50 mm, para arrumar as peças de menores dimensões. 

 

 

 

KIT DE BIOLOGIA 

MODELO CORNELSEN CR18080 

Este kit deve permitir aos alunos elaborar 17 atividades experimentais 

diferentes, de modo simples e seguro, quer em sala de aula, quer em trabalho 

de campo. 

O kit incluirá material suficiente, para 15 grupos de trabalho, nos seguintes 

temas gerais: 

• Observação de amostras, com ajuda de diferentes meios de ampliação; 
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• Técnicas de recolha, seleção e observação de amostras vivas (insetos, 

pequenos animais, peixes, etc.); 

• Preparação de amostras, para observação ao microscópio ou através de 

projetor de preparações definitivas.. 

O kit tem de incluir todo o material necessário para 15 grupos de 2 alunos. 

O manual de atividades experimentais incluirá procedimentos para o aluno 

realizar, em função de cada componente fornecido com o kit. Ou seja, cada 

componente incluído deverá possuir um conjunto de possibilidades diferentes, 

para realizar várias atividades experimentais ou apenas simples observações.  

Para além do projetor de preparações definitivas, deverão ainda ser fornecidos 

os seguintes componentes: 

 

Quant. Descrição 

30 Tubos de ensaio, plástico, de 152 mm de altura e 16 mm diâmetro 

10 Componentes para montar uma prensa de folhas ou flores 

1 Bobine de cordel 

300 Lâminas de cobertura para lamelas 

15 Micrótomo 

16 Conjuntos de disco duplo (discos de Petri) de plástico de 80 mm 

1 Recipiente de óleo vegetal 

15 Pinças de aço inox de 105 mm  

15 Agulha de dissecação, 140 mm 

25 Lupa tripla com ampliações de 3x, 6x e 10x 

15 Faca, de aço inox 

15 Conta-gotas 

10 Tesoura de aço inox de 115 mm 

15 Suporte para tubo de ensaio 
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1 Escovilhão para tubo de ensaio 

100 Lamelas para microscópio 

1 Balança com prato removível  

5 Pote 

1 Pacote de adesivos 

2 Pano 

 

Os componentes do kit deverão ser fornecidos numa mala de plástico resistente, 

de 540x450x150 mm, e cada componente individual fornecido no kit tem de 

possuir uma inserção própria para arrumação, evitando assim que os 

componentes estejam soltos dentro da mala. A mala deverá permitir o bloqueio 

através de cadeado. 

 

KIT DE QUÍMICA 

MODELO CORNELSEN CR90350 

 

Este Kit deverá permitir aos alunos a realização de uma série de atividades 

experimentais, com diferentes condições ou variantes, através da dissolução de 

diversas substâncias na água, por forma a compararem similaridades ou 

diferenças.  

Este kit deverá favorecer o estudo de diversos temas, tais como: 

- Solubilidade em água; 

- Condições que influenciam a solubilidade; 

- Reverter o processo de solubilidade através de cristalização; 

- Alterações térmicas causadas pela dissolução de substâncias em água; 

- Alterações da viscosidade causadas pela dissolução de substâncias em água; 

- Formação de gases durante a dissolução de substâncias em água. 

 

O material virá acompanhado de um manual de atividades experimentais, em 

Português, incluindo uma parte descritiva e informativa inicial, diversas 
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considerações técnicas dirigidas ao professor e indicações da metodologia a ter, 

para realizar as experiências com os alunos. 

As atividades experimentais deverão ainda incluir uma série de questões e 

afirmações, para o aluno responder e discutir, em sala de aula, junto com os 

colegas.  

O Kit deverá integrar os seguintes componentes: 

 

Quant. Descrição 

100 Varetas de madeira de 200 mm 

6 Espátulas de 185 x 9 mm 

6 Termómetros -3 a 103 ºC de álcool corado 

6 Velas com base de metal 

6 Suporte para as velas 

6 Discos metálicos 

6 Colheres de 138 mm 

1 Óculos de proteção 

12 Pipetas conta-gotas de 0,5 ml 

50 Tubos de ensaio 130 x 16 mm 

6 Suportes 

12 Copos graduados, de vidro, 50 ml 

12 Copos de 280 ml 

12 Pares de óculos de proteção para aluno 

6 Suportes de tubos de ensaio 

12 Copos graduados de plástico, 100 ml, com tampa de rosca 

2 Recipientes de plástico de 105 x 90 x 50 mm 

4 Conta-gotas, 50 ml 

6 Esguicho, 250 ml 

1 Tubo de plástico 

1 Caixa de arrumação 
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Os componentes do kit deverão ser fornecidos em 2 malas de arrumação, de 

plástico robusto. Uma das malas deverá possuir inserções individuais para cada 

componente do kit, apresentando a possibilidade de fechar com cadeado.  

A outra mala deve apresentar as dimensões de 312x427x75 mm, permitindo 

guardar os componentes de maior volume.  

 

 

KIT BÁSICO DE CIÊNCIAS GERAIS 

MODELO CORNELSEN CR16300 

 

Este kit deverá incluir materiais para realizar até 100 atividades experimentais 

diferentes, nas seguintes áreas: 

• Meteorologia; 

• Circuitos elétricos; 

• Calor; 

• O ar; 

• Sons; 

• Imanes e bússolas; 

• Química; 

• Purificação da água; 

• Luz e sombras; 

• Balanças e equilíbrios; 

• E ainda algumas sugestões experimentais de Biologia, que incluam ainda 

zoologia e botânica. 

 

Juntamente com o material, deverá ser fornecido um manual de atividades 

experimentais, para cada tema de estudo. O material a fornecer para 1 grupo de 

3 ou 4 alunos é o seguinte: 

 

Quant. Descrição 

  

1 Vareta de suporte 

1 Tina de plástico 
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2 Caixa de ressonância 

1 Copo graduado de 500ml, de plástico 

1 Base de sustentação 

1 Tubo de borracha, largo 7/10 mm 

1 Suporte para lamparina 

1 Lamparina de álcool, metálica, de 60 ml 

1 Alavanca com cursor 

1 Roda de 8 pás, de 105 x 23 mm 

1 Seringa de 30ml, de plástico 

2 Prato de balança com suporte 

1 Dinamómetro 

1 Braço de alavanca 

1 Termómetro de -10 a 110 ºC comprimento de 260 mm de álcool corado 

1 Tubo de ensaio, 160 mm 

1 Tubo de vidro 200mm, 8 mm de diâmetro 

1 Baqueta 

1 Roldana de 58 mm 

1 Roldana com gancho 

1 Carrinho 

1 Superfície para PR22 

1 Lanterna 155 x 30 mm, 2,2 V/0,47 A 

1 Funil de 60 mm, de plástico 

1 Balão Erlenmeyer de vidro, 100 ml 

1 Copo graduado, de vidro, de 100 ml 

1 Copo graduado, de plástico, 100 ml 

1 Pinça de madeira, para tubos de ensaio 

1 Lente f=+50mm 

2 Lâmina de vidro 

1 Placa de plástico 

1 Folha  de alumínio 
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1 Espelho plano 

1 Velas em suporte metálico 

1 Rolha de borracha com orifício 

1 Rolha de borracha com dois orifícios 

1 Corante 

1 Cordel 

1 Arame aquecível 

1 Chapa da rosa-dos-ventos 

1 Esfera de plástico 

1 Suporte para lanterna 

10 Elásticos 

3 Balões 

1 Válvula para balão 

2 Suportes 

1 Diapasão 

1 Eixo de metal 60mm 

1 Eixo de metal 110mm 

4 Anilha de aperto 5 

1 Pipeta de vidro 

1 Roldana com gancho 

1 Esfera de vidro 

3 Ficha de encaixe 

3 Mola 

1 Garfo 

1 Interruptor de alavanca 

1 Conector 

2 Pesos de latão 

1 Caixinha de plástico 

1 Agulha magnética 
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2 Haste de íman 

1 Interruptor de alavanca 

2 Suporte para lâmpada 

1 Suporte para agulha magnética 

1 Suporte para pilhas 

  2 Carrinho 

5 Cabo examinador 

1 Conjunto de 5 pregos pequenos 

1 Caixinha de plástico 

4 Pilha Mignon 1.5V AA 

 

Os componentes do kit deverão ser fornecidos numa robusta mala de plástico, de 

540x450x150 mm, e cada componente individual fornecido no kit deverá possuir 

uma inserção própria para arrumação, evitando assim que os componentes 

estejam soltos dentro da mala. A mala deverá permitir o bloqueio, através de 

cadeado. 

 

 

Caminha, 4 de julho de 2018 


