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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 p/ Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia”, 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 número anterior, a respetiva prevalência é 
determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  
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 de execução 

O serviço será prestado pelo período de 6 meses, tendo início previsto para o dia 01 de maio de 2020. 
 
Cláusula 5.ª 
Preço base________________________________________________________________________________ 
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 € 70.000,00 (setenta mil euros). 
2. O preço mencionado número anterior, incluirá todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 
não esteja expressamente atribuída ao contraente público (incluindo deslocações dos técnicos envolvidos, 
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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 
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 prestador de serviços 
o preço constante da proposta adjudicada, que não poderá ser superior ao preço máximo fixado no presente 
Caderno de Encargos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 
2. O preço referido no número 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 7.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 após a 
prestação de cada serviço, fazendo sempre referência ao serviço efetuado. 
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 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 do ponto 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.  



CONSULTA PRÉVIA 
CADERNO DE ENCARGOS 

 

Página 3 de 6 
 

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 
Seguros 

1. É da responsabilidade do fornecedor a cobertura, através de contratos de seguro, relativo à prestação de 
serviços, atividade profissional ou fornecimento de bens; 

2. A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração 
dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o adjudicatário fornecê-la no prazo de 8 
dias.  

 
Cláusula 10.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 11.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 12.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 endereço eletrónico. 
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.  
 
Cláusula 13.ª 
Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.  
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Cláusulas técnicas 

O serviço, objeto do presente contrato, compreende as seguintes clausulas: 

 

Cláusula 14.ª 
Âmbito da prestação de serviços 

1. Constitui obrigação do Prestador de Serviços o cumprimento integral de todas as normas e disposições 
legais aplicáveis ao projeto a fornecer, assim como a obtenção, junto das entidades competentes, de todas as 
informações consideradas necessárias para a elaboração dos fornecimentos definidos no objeto deste 
procedimento.  

 

Cláusula 15.ª 
Estudo prévio 

1.  Dos projetos a realizar, com base na solução do apresentado no âmbito do Concurso, deverão constar, 
sem prejuízo de outros elementos considerados adequados pelo Prestador de Serviços, ou constantes de 
regulamentação específica aplicável, nos elementos estabelecidos na Portaria nº 701-H/2008, de 29 de julho.  
2. Os elementos definidos nos artigos mencionados no n.º anterior, deverão ser entregues em 2 (dois) 
conjuntos completos em suporte papel, um original e uma cópia, e 1 (uma) PEN Drive USB contendo a 
totalidade do trabalho em formato digital pdf´s com assinatura digital aposta e dwf´s , bem como processo 
editável (*.dwg, *.xls; *.doc). 

 

Cláusula 16.ª 
Projeto de execução 

1. A elaboração do Projeto de Execução será conforme as disposições constantes da Portaria n.º 701-H/2008, 
de 29 de Julho, e compreende o fornecimento dos elementos dos projetos referidos no ponto n.º2, da 
Cláusula 3ª, da Parte II.  

2. Dos projetos a realizar, deverão constar, sem prejuízo de outros elementos considerados adequados pelo 
Prestador de Serviços, ou constantes de regulamentação específica aplicável, os elementos estabelecidos 
nos da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho.  

3. Todos os projetos deverão ser instruídos com Termo de Responsabilidade, Medições e Orçamentos, 
Cadernos de Encargos e respetivas Especificações Técnicas. Deverá, ainda, ser apresentado um Mapa de 
Medições e Orçamento da Obra.  

4. O Prestador de serviços deverá assumir a responsabilidade pela medição do projeto de execução.  
5. Os elementos referentes ao “Projeto de Execução” deverão integrar os elementos de solução de obra a 

integrar, o caderno de encargos do procedimento de formação de contrato de empreitada de obras 
públicas, de acordo com o estabelecido no artigo 43.º Código dos Contratos Públicos, devendo o Prestador 
de Serviços respeitar, na elaboração das várias peças, o descriminado nas “especificações técnicas” 
definidas no artigo 49.º do mesmo diploma legal.  

6. Os elementos definidos nos artigos mencionados nos n.ºs 1 e 2, deverão ser entregues em 2 (dois) 
conjuntos completos em suporte papel, um original e uma cópia, e 1 (uma) PEN Drive USB contendo a 
totalidade do trabalho em formato digital pdf´s com assinatura digital aposta e dwf´s, bem como processo 
editável (*.dwg, *.xls; *.doc). 
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Cláusula 17.ª 
Programação e coordenação do projeto 

1. Os serviços, objecto do contrato, compreendem a coordenação dos diversos projetos relativos ao Projeto 
de Execução, conforme as disposições constantes da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho. 

2. A Coordenação de Projecto deverá ser assumida por um dos técnicos que integra a equipa de projecto, tal 
como definido na Lei n.º31/2009, de 3 de Julho, na sua atual redação. 

3. A coordenação das actividades dos intervenientes no Projecto tem como objetivo a integração das suas 
diferentes partes num conjunto harmónico, de fácil interpretação e capaz de fornecer todos os elementos 
necessários à execução da obra, garantindo a adequada articulação da equipa de projecto em função das 
características da obra e assegurando a participação dos  técnicos  autores, a compatibilidade entre os 
diversos projetos necessários e o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis a cada 
especialidade, bem como a relação com o Contraente Público ou o seu representante.  

4. A programação do projecto visa o escalonamento das suas diferentes fases e das actividades de cada 
interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao Contrato.  

5. O Coordenador do Provecto deve compatibilizar a sua acção com a do Coordenador de segurança e Saúde 
em fase de projeto, quando este existir.  

  

Cláusula 18.ª 
Assistência técnica 

1. O Prestador de Serviços tem o direito de exigir e a obrigação de garantir a Assistência Técnica necessária à 
boa execução da obra.  

2. A Assistência Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formação do contrato, e até à 
adjudicação da obra, quer durante a execução da obra.  

3. Os serviços de Assistência Técnica compreenderão, nomeadamente, a prestação de informações e 
esclarecimentos, sob forma escrita ou verbal, de acordo com o que for solicitado pelo Contraente Público, 
sobre problemas relativos à interpretação do projecto ou a ambiguidades, omissões ou contradições do 
mesmo.  

4. As atividades relativas à Assistência Técnica são conforme as definidas na Portaria n.º 701-H/2008, de 29 
de Julho, na sua versão atual.  

 
Cláusula 19.ª 
Condicionantes orçamentais 

1. Na conceção do projeto, o Prestador de Serviços deverá ter em consideração o limite financeiro de 
70.000,00 € (setenta mil euros), excluindo o valor do IVA à taxa legal em vigor, respeitante ao valor máximo 
disponibilizado pelo Contraente Público, para a prestação de serviços objeto do presente procedimento. 

2. O orçamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medições e mapas de 
quantidade, a apresentar em fase de projeto de execução, deverá assegurar a compatibilização com o 
orçamento descriminado no número anterior.  
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Cláusula 20.ª 
Manutenção Preventiva 

Deverá o Prestador de Serviços, no desenvolvimento dos projetos, ter em atenção os custos de manutenção 
associados a determinadas opções técnica e construtivas, optando, sempre que possível, por soluções de 
maior grau de sustentabilidade, devendo sempre apresentar para o efeito ter em linha de conta a relação 
custo/beneficio da solução adotada. 


