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Cláusula 1.ª 

Objeto 

 Viagem 

 Fornecimento de Maquete E Equipamentos de Projeção e Vídeo para a Estação do 

  

 

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 de execução 

O adjudicatário obriga-se a prestar os serviços objeto de contrato com todos os elementos 

referidos no presente caderno de encargos no prazo de 60 dias corridos, após assinatura do 

contrato. 

 

Cláusula 5.ª 

Preço contratual 

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 

55.500 cinquenta e cinco mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, se este for legalmente devido. 

 

1. O preço mencionado no ponto número um, 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 com a seguinte distribuição; 

 Entrega da Maquete - 50% 

 Entrega e montagem dos equipamentos  50% 

 

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 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 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 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 8.ª 

Sigilo e Confidencialidade 

1 - A entidade adjudicante e o prestador de serviços obrigam-se a guardar sigilo e 

confidencialidade sobre todos os assuntos objeto do contrato e tratar como confidenciais todos 

os documentos a que tenham acesso no âmbito do seu desenvolvimento, abrangendo esta 



obrigação aos seus agentes, funcionários ou colaboradores que se encontrem envolvidos no 

procedimento ao qual o mesmo deu origem. 

 

2 - A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiro, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta 

ou exclusivamente à execução do contrato. 

 

3 - Exclui-se do âmbito dos números anteriores toda a informação gerada por força da execução 

do presente contrato, bem como todos os assuntos ou conteúdo de documentos que por força 

de disposição legal tenham de ser publicitados e / ou sejam do conhecimento público. As 

obrigações previstas na presente Cláusula mantêm-se, independentemente da cessação do 

presente contrato por qualquer motivo. 

 

Cláusula 9.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 10.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/plataforma eletrónica de compras 

publicas. 

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 11.ª 

Contagem dos prazos 

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

 

Cláusula 12.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. 



Cláusulas técnicas

1. Objeto 

A presente consulta destina-se à Prestação de Serviços especializados para a Implementação de 

Estação de promoção turística do património histórico e cultural associado ao itinerário 

o Minho 4D   Fornecimento de Maquete e Equipamentos 

de Projeção e Vídeo da Estação do Município de Caminha. 

 

2. Atividades a desenvolver  

Considera-se incluída nesta prestação de serviços, a seguinte tarefa: 

i. Instalação de maquete conforme desenhos técnicos anexos 

ii. Fornecimento de Equipamentos de Projeção e vídeo: 

 

 

3. Entregáveis 

Constituem os entregáveis deste concurso os seguintes elementos: 

- 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:  

 

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  

 

 
- 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 

 ED FULL HD com formato 21:9  

 Estrutura de suporte em perfis metálicos 

 ED 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). 

 
- 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).

 

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; 

 
 
 

 

 

 








