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Âmbito Este documento constitui a proposta da Edigma ao procedimento Consulta Prévia n.º 

31/2020_CPR, lançado pelo município de Caminha, onde é objeto a “Instalação de 

estação de promoção turística do património histórico e cultural associado ao 

itinerário cronológico “Alto Minho 4D – Viagem no Tempo” – Fornecimento de 

Maquete e Equipamentos de Projeção e vídeo para a Estação do Tempo de Caminha, 

no âmbito do projeto “Alto Minho 4D – Viagem no Tempo”.

Neste documento pode ser encontrada informação sobre os elementos a fornecer, a 

proposta financeira, condições de pagamento, prazo de entrega bem como as  

condições e termos da proposta. 
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Atividades a 
desenvolver

• Instalação de maquete;

• Fornecimento de equipamentos de projeção e vídeo.
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Entregáveis Levantamento tridimensional de recursos históricos através de método de

fotogrametria com auxílio de drone (nos casos necessários para levantamento de

coberturas ou superfícies horizontais elevadas) incluindo tratamento de dados para

execução de modelo tridimensional com qualidade fotográfica, pronto a ser

integrado na animação a desenvolver no software de interação.

Os levantamentos a executar são os abaixo descritos: 
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Entregáveis CONCELHO RECURSOS

ARCOS VALDEVEZ Núcleo Megalítico do Mezio/ Área Arqueológica Mezio/Gião

CAMINHA Dólmen da Barrosa

CAMINHA Lage das Fogaças e Chã das Carvalheiras

MELGAÇO Conjunto Megalítico e de Arte Rupestre do Planalto de Castro

Laboreiro

MONÇÃO Gravuras Rupestres do Monte da N. Sr.ª da Assunção

MONÇÃO Gravuras Rupestres no Monte de São Caetano

PAREDES DE COURA Núcleo Megalítico de Chã de Lamas

PONTE DA BARCA Penedo do Encanto

PONTE DA BARCA Gravuras do Núcleo Megalítico da Serra Amarela - Chã da

Rapada

PONTE DE LIMA Penedo do Cavalinho – Monte de Santo Ovídio – Arcozelo

VALENÇA Gravura do Monte dos Fortes, na freguesia de Taião

VIANA DO CASTELO Laje da Churra e Gravuras Rupestres da Praia de Fornelos

VNCERVEIRA Gravuras da Serra da Gávea
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Entregáveis • Fornecimento e montagem de maquete holográfica para visualização

tridimensional animada de conteúdos temáticos levantados, incluindo todos os

acessórios (ferragens, fixações, ligações, cabos, etc.) necessários para uma correta

instalação, de acordo com as normas dos fabricantes e desenhos de projeto,

constituída por:

• Pirâmide de vidro com película holográfica;

• 2 x Ecrã 29’’ Led FULL HD com formato 21:9;

• Estrutura de suporte em perfis metálicos;

• Ecrã táctil com 22’’ Led FULL HD formato de 16:9; 

• Acabamento exterior em painéis MDF revestidos a chapa de latão; 

• MINI PC com placa gráfica 3 saídas HDMI, CPU i7 8th gen, 8 Gb de RAM 

(mínimo) e 500 GB SSD (mínimo).
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Entregáveis • Fornecimento, instalação e calibração de software de visualização holográfica

dinâmica dos recursos levantados (sem criação de conteúdos para além dos

modelos levantados) com interação através de interface de natureza táctil com

representação gráfica da localização geográfica de cada recurso no território do

Alto Minho (normas gráficas a serem fornecidas).
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Entregáveis Fornecimento de equipamentos de projeção e vídeo:

• Fornecimento e montagem de 3 projetores a laser do tipo PANASONIC PC PT-

RZ570BEJ para zona de projeção ou equivalente;

• Fornecimento e montagem de 1 MINI PC com placa gráfica com 3 saídas HDMI CPU

i7 8th gen.; 8 Gb de ram (mínimo) e 500 Gb SSD (mínimo);

• Fornecimento e aplicação de Cabo USB tipo Cable Matters SuperSpeed USB 3.0 ou

equivalente, Cabo HDMI, Cabo Ethernet, Cabo áudio, Extensão elétrica, base

múltipla 6 tomadas com supressão de picos e Router Switch;

• Fornecimento e montagem de 1 UPS profissional;

• Fornecimento e montagem de 2 colunas do tipo KRK RP6 RoKit G3 Bundle ou

equivalente;

• Fornecimento e montagem de Interface de seleção de línguas;

• Fornecimento e montagem de sensor de movimento;

• Desenvolvimento, fornecimento e montagem de software de gestão de energia;

• Fornecimento e montagem de Monitor LCD 55' Ultra HD 4K para móvel de

informação complementar;
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Proposta 
financeira

Designação Quantidade Valor Unitário Valor Total

Levantamento tridimensional de recursos históricos através 
de método de fotogrametria com auxílio de drone (nos casos 
necessários para levantamento de coberturas ou superfícies 
horizontais elevadas) incluindo tratamento de dados para 
execução de modelo tridimensional com qualidade 
fotográfica, pronto a ser integrado na animação a 
desenvolver no software de interação. 

13 810,00 € 10 530,00 € 

Fornecimento e montagem de maquete holográfica para 
visualização tridimensional animada de conteúdos temáticos 
levantados, incluindo todos os acessórios (ferragens, fixações, 
ligações, cabos, etc.) necessários para uma correta instalação, 
de acordo com as normas dos fabricantes e desenhos de 
projeto, constituída por:
Pirâmide de vidro com película holográfica;
2 x Ecrã 29’’ Led FULL HD com formato 21:9;
Estrutura de suporte em perfis metálicos;
Ecrã táctil com 22’’ Led FULL HD formato de 16:9; 
Acabamento exterior em painéis MDF revestidos a chapa de 
latão; 
MINI PC com placa gráfica 3 saídas HDMI, CPU i7 8th gen, 8 
Gb de RAM (mínimo) e 500 GB SSD (mínimo).

1 8 575,00 € 8 575,00 € 
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Proposta 
financeira

Fornecimento, instalação e calibração de software de 
visualização holográfica dinâmica dos recursos levantados 
(sem criação de conteúdos para além dos modelos 
levantados) com interação através de interface de natureza 
táctil com representação gráfica da localização geográfica de 
cada recurso no território do Alto Minho (normas gráficas a 
serem fornecidas).

1 1 624,00 € 1 624,00 € 

Fornecimento e montagem de 3 projetores a laser do tipo 
PANASONIC PC PT-RZ570BEJ ou equivalente;

3 2 598,00 € 7 794,00 € 

Fornecimento e montagem de 1 MINI PC com placa gráfica 
com 3 saídas HDMI CPU i7 8th gen.; 8 Gb de ram (mínimo) e 
500 Gb SSD (mínimo);

1 1 085,00 € 1 085,00 € 

Fornecimento e aplicação de Cabo USB tipo Cable Matters 
SuperSpeed USB 3.0, Cabo HDMI, Cabo Ethernet, Cabo áudio, 
Extensão elétrica, base múltipla 6 tomadas com supressão de 
picos e Router Switch;

1 499,00 € 499,00 € 

Designação Quantidade Valor Unitário Valor Total



11

Proposta 
financeira

Fornecimento e montagem de 1 UPS profissional; 1 220,00 € 220,00 € 

Fornecimento e montagem de 2 colunas do tipo KRK RP6 
RoKit G3 Bundle ou equivalente;

2 665,00 € 1 330,00 € 

Fornecimento e montagem de Interface de seleção de 
línguas;

1 293,00 € 293,00 € 

Fornecimento e montagem de sensor de movimento; 1 200,00 € 200,00 € 

Desenvolvimento, fornecimento e montagem de software de 
gestão de energia;

1 650,00 € 650,00 € 

Fornecimento e montagem de Monitor LCD 55' Ultra HD 4K 
para móvel de informação complementar;

1 899,00 € 899,00 € 

Valor total 33 699,00 € 

Designação Quantidade Valor Unitário Valor Total

O valor total da proposta é de 33 699,00 € (trinta e três mil seiscentos e noventa e 

nove euros), valor ao qual acresce IVA a 23%.
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Prazo de 
Execução

Em respeito pelo Caderno de Encargos, cláusula 4ª, os serviços e bens objeto deste

procedimento serão prestados no prazo máximo de 60 dias, após assinatura do

contrato.
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Condições de 
Pagamento

De acordo com o definido no Caderno de Encargos na cláusula 6ª.
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Termos e 
condições

1. Responsabilidades

• O cliente é responsável pela atribuição de um

responsável por assegurar a comunicação

durante o projeto.

• O cliente é responsável por disponibilizar

condições de acesso e de trabalho aos locais

onde serão instalados os equipamentos, caso

tal venha a ser necessário para a realização dos

serviços propostos;

• A validação de todos os conteúdos, inclusive a

revisão ortográfica dos textos, serão da

responsabilidade do cliente;

• O cliente será responsável por remeter todas

as sugestões de alteração antes da validação

final e a tempo da sua correção antes do fecho

do projeto;

Os presentes termos e condições regem o 

desenvolvimento do projeto e respetiva 

relação com a entidade adjudicante.
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2. Direitos de Autor e Propriedade Intelectual

• A entidade adjudicante é responsável pela revisão ortográfica dos textos

entregues no âmbito da realização deste projeto e pela propriedade

intelectual de todos os conteúdos.

3. Manutenção e Assistência

• O serviço de manutenção e assistência é realizado em horário laboral, das

9h00 às17:00, de segunda a sexta-feira;

• Nas intervenções que sejam realizadas fora do âmbito do contrato de 

manutenção e assistência, os serviços serão cobrados de acordo com a tabela 

de preços em vigor à data da intervenção.

4.   Assistência sem contrato

• As horas são consumidas de acordo com os pedidos de assistência;

• A contagem de horas é feita a partir do momento em que o técnico entra nas 

instalações do cliente ou em caso de acesso remoto a partir do momento que 

se inicia a assistência remota;

• As horas são contabilizadas por técnico afeto à tarefa; 

• Não estão incluídos consumíveis

4.1  Assistência no local

• Custo por técnico onsite: 125 € / hora

• Por Km de deslocação: 0,90 € / km

4.2  Assistência Remota

• Custo por técnico : 75 € / Hora

5.   Assistência com contrato

• Sem limite de horas para assistência e manutenção;

• Engloba um valor para peças de substituição que se verifiquem ser necessárias 

ao longo do contrato;

• Caso seja necessário o cliente adquirir algum tipo de equipamento, o valor 

cobrado pela EDIGMA é inferior ao cobrado no caso da inexistência de 

contrato.

• Após cada intervenção será enviado um relatório e com o saldo de horas 

consumidas

• Não estão incluídos consumíveis

• Para acesso remoto o cliente deverá disponibilizar acesso à internet nos 

respetivos equipamentos bem como instalação de software adequado para 

acesso remoto.
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6. Exclusão de responsabilidade

Em qualquer caso, a EDIGMA nunca será, sob qualquer forma ou a qualquer título, 

responsável pela:

• Manutenção física (backup) da documentação, código fonte ou binários 

produzidos após o término da sua prestação de serviços, ou de alguma forma 

adquiridos a terceiros;

• Manutenção em correto funcionamento de binários ou sistemas construídos 

e/ou modificados após o término da sua prestação de serviços.

7. Garantia

A presente proposta contempla a garantia de 24 meses, contados a partir da data

de instalação, período durante o qual se garantirá que o sistema desenvolvido

estará de acordo com as respetivas especificações. Todos os equipamentos

fornecidos estão cobertos por garantias de 24 meses, salvo:

• A negligente utilização do equipamento, o uso indevido ou a utilização

diferente do fim a que se destina;

• Danos resultantes de condições impróprias do local de utilização;

• Qualquer dano físico ou acidente resultante de desastre e danos resultantes

de mau trato durante a sua utilização;

• Danos resultantes de deficiente instalação elétrica (valores incorretos de

tensão) ou resultantes de causas externas (descargas atmosféricas e outros

fenómenos naturais com influência no bom funcionamento do equipamento);

• Tentativas de reparação, reparações ou modificações por técnicos não

autorizados ou reconhecidos pela EDIGMA;

• Quando se verificarem instalações incorretas de software ou alterações

incorretas à configuração, configuração ou alterações indevidas no sistema

operativo que prejudiquem o normal funcionamento do equipamento;

• O problema no equipamento seja uma resultante de vírus informático ou de

incompatibilidades com software posteriormente instalado;

• Todo e qualquer consumível ou peça de desgaste rápido.
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8. Exclusões

• Excluem-se os equipamentos, componentes ou programas não fornecidos no

âmbito da proposta, ou fora do respetivo contrato. Se as anomalias detetadas

decorrerem de intervenções por parte de entidades externas à EDIGMA, esta

garantia não se aplica.

O equipamento perde direito à Garantia sempre que:

• O selo de garantia de Qualidade EDIGMA esteja danificado sem justificação;

• O equipamento se apresente sem a etiqueta do código de barras e/ou os

elementos de identificação sejam falsificados ou tornados ilegíveis;

• O certificado seja preenchido incorretamente, desajustado da data real da

venda ou contenha rasuras;

• Intervenções fora do período de responsabilidade;

Caso seja solicitado à EDIGMA qualquer tipo de intervenção sobre o produto alvo

da presente proposta, após vencimento da mesma, sem que haja em vigor um

contrato de manutenção, a EDIGMA cobrará por essa intervenção o valor de

acordo com a tabela de preços em vigor à data

A EDIGMA reserva o direito de não-aceitação de solicitações de intervenções fora

do período de responsabilidade, nomeadamente após longas descontinuidades da

renovação do serviço de garantia ou da proposta de serviços de manutenção.

9. Preço e Instalação

• A todos os valores acresce IVA à taxa legal em vigor;

• Custos de instalação e transporte;

• Prevê visitas ao local de instalação, para análise técnica do local e para

instalação do(s) equipamento(s), segundo o descrito no Orçamento;

• Caso se verifique a necessidade de serem efetuadas mais visitas ao local, este

custo será imputado ao cliente mediante a tabela de assistência em vigor;

• Para qualquer equipamento ou material adicional que se revele necessário

para o bom funcionamento dos módulos será apresentado orçamento para a

sua aquisição.

10. Seguro de Instalação

Seguro de Trabalho: todos os colaboradores envolvidos nas instalações,

reparações, testes no cliente estão cobertos por seguros de trabalho.
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Seguro de Equipamentos: Todos os equipamentos estão seguros durante o

período de intervenção por um Seguro de Equipamento Eletrónico onde estão

cobertos:

• Incêndio, Queda de Raio e Explosão;

• Fumo, Fuligem e Gases Corrosivos;

• Desmoronamento ou Assentamento de Edifícios;

• Imperícia, Negligência e Incompetência dos Utilizadores;

• Roubo ou Furto ou Tentativa de tais atos;

• Acidentes que ocorram durante a Montagem, Desmontagem e Transferência

dos bens seguros dentro do local de risco;

• Queda, Choque ou Ocorrências Similares;

• Queda ou Estampido de aviões ou outros engenhos voadores ou objetos deles

caídos ou alijados;

• Danos por Água e Humidade de qualquer espécie;

• Efeitos da Corrente Elétrica, nomeadamente sobre tensão e sobreintensidade,

incluindo os produzidos pela eletricidade atmosférica, curto-circuitos, arcos

voltaicos ou outros fenómenos semelhantes;

• Fenómenos da Natureza, nomeadamente Inundações, Enxurradas, Ciclones,

Furacões ou Tempestades;

• Greves, tumultos e alterações da ordem pública;

• Cobertura de Valor em Novo;

• Perdas e danos verificados em equipamentos móveis e portáteis.

11. Confidencialidade

• Toda a informação constante nesta proposta bem como informação adicional

trocada pela EDIGMA com o cliente e/ou representantes do cliente é

considerada confidencial. No caso de existirem intermediários, estes estão

obrigados a informar o cliente final do carácter confidencial da informação.



Lisboa

Avenida D. João II
Edifício Vip Art’s 51F
1998-028 Lisboa

+351 212 422 916

contact@edigma.com
www.edigma.com

Braga

Rua Soldado Manuel Pinheiro 
Magalhães 68
4710-167 Braga

+351 253 265 506

Gestor de Negócios

José Afonso Fernandes

Telemóvel:

935 534 267

E-mail:

jfernandes@edigma.com
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