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PARTE I.ª - CLÁUSULAS JURÍDICAS 
 

CLÁUSULA 1.ª  

OBJETO 

 

1 - O objeto do contrato consiste na aquisição de equipamento informático, nomeadamente, de 

computadores com monitores, placas gráficas e sistema operativo, por lotes, de acordo com as 

cláusulas técnicas descritas, na parte II.ª, deste Caderno de Encargos, 

2 - Aos concorrentes é permitida a apresentação de propostas relativas à totalidade de 1 (um) ou 

mais lotes, mas não a parte de um lote. 

3 - Nos termos do número anterior é permitida a apresentação de propostas de acordo com os 

seguintes lotes: 

3.1 - LOTE 1 – integra o fornecimento de: 

• 42 (quarenta e dois) computadores (desktop; Thin Client; Mini-Pc; All-in-One); 

• 8 (oito) placas gráficas com capacidade mínima de 4gb, compatíveis com placas mãe 

fornecidas; 

 Como alternativa: 34 computadores + 8 computadores já com placa gráfica 4gb 

(capacidade mínima dedicada). 

 

3.2 - LOTE 2 – integra o fornecimento de: 

• 42 (quarenta e dois) monitores LED 21,5 polegadas, com colunas de som incorporadas. 

 

3.3 - LOTE 3 – integra o fornecimento de: 

• 51 (cinquenta e uma) Licenças de Windows 10 Pro 64 Bits PT, ou equivalente. 

 

CLÁUSULA 2.ª 

PREÇO BASE 

 

1 - O preço base (“preço máximo”) que o Município se dispõe a pagar é de € 33.417.34, acrescido 

do IVA, à taxa legal em vigor). 

2 - O preço base estabelecido no número anterior é decomposto do seguinte modo: 

2.1 - Para o Lote 1 – o preço base é de € 21.028,85 (vinte e um mil, vinte e oito euros e oitenta 

e cinco cêntimos), ao qual acresce o IVA, à taxa legal em vigor; 
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2.2 - Para o Lote 2 – o preço base é de € 4.783,88 (quatro mil, setecentos e oitenta e três euros 

e oitenta e oito cêntimos), ao qual acresce o IVA, à taxa legal em vigor; 

2.3 - Para o Lote 3 – o preço base é de € 7.604,61 (sete mil, seiscentos e quatro euros e 

sessenta e um cêntimos), ao qual acresce o IVA, à taxa legal em vigor. 

 

CLÁUSULA 3.ª 

LOCAL DE ENTREGA 

 

Os bens objeto do contrato serão entregues no Município da Moimenta da Beira. 

 

CLÁUSULA 4.ª  

ENTREGA DOS BENS 

 

1 – A aquisição a realizar no âmbito do contrato, deverá ser integralmente executado no prazo 

fixado na proposta, a contar da data da assinatura do contrato. 

2 – A aquisição será realizada de acordo com o programa de fornecimentos apresentado pelo 

adjudicatário, em estrito respeito, pelo prazo de entrega contratado. 

 

CLÁUSULA 5.ª  

PRAZO 

 

1 – O fornecedor está obrigado a entregar todos os bens objeto do contrato em conformidade com 

os termos no mesmo estabelecido, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias a contar da data da 

celebração do contrato. 

2 – O contrato mantém-se em vigor até à conclusão do fornecimento dos equipamentos em 

conformidade com os respetivos termos e condições e o disposto na Lei, sem prejuízo das 

obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

 

 

CLÁUSULA 6.ª  

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE / ACEITAÇÃO 

 

1 – Caso os testes a que se refere a Cláusula 2.ª, da Parte II – Cláusulas Técnicas, do presente 

Caderno de Encargos, comprovem a toral operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como 
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a sua conformidade com as exigências legais, e nele não sejam detetados quaisquer defeitos ou 

discrepâncias com as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos definidos, deve ser emitido, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do final dos testes, um auto de receção, assinado pelos 

representantes do Município de Moimenta da Beira e do Adjudicatário. 

2 – Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da posse da 

propriedade dos bens objeto do contrato para o Município de Moimenta da Beira, sem prejuízo das 

obrigações de garantia que impõem sobre o adjudicatário. 

3 – Com a assinatura do auto 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 na presente aquisição.  

 

 

CLÁUSULA 7.ª 

PREÇO CONTRATUAL 

 

Pela aquisição objeto do contrato, bem como pelo cumprimento, das demais obrigações constantes 

do presente Caderno de Encargos, o Município de Moimenta da Beira pagará o preço resultante da 

proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa Legal em vigor. 

 

CLÁUSULA 8.ª 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

1 - O concorrente fixará na sua proposta as condições de pagamento, sendo que serão deduzidos nos 

pagamentos parciais a efetuar à entidade cocontratante, os descontos e as penalidades que lhe 

tenham sido aplicados. 

2 - Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes não podem ser propostos 

adiantamentos por conta da presente aquisição de serviços. 

3 - Nos termos do n.º 4, do artigo 299.º, do CCP, o prazo de pagamento não deverá exceder em 

qualquer caso, os 60 (sessenta) dias. 

 

CLÁUSULA 9.ª 

SIGILO 
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O cocontratante garantirá o sigilo quanto a informações que os seus técnicos venham a ter 

conhecimento relacionadas com a atividade do contraente público. 

 

CLÁUSULA 10.ª 

CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

 

O cocontratante não poderá ceder a sua posição contratual ou quaisquer dos direitos e obrigações 

decorrentes do contrato. 

 

CLÁUSULA 11.ª 

PENALIDADES 

 

 1 - No caso em que injustificadamente o cocontratante se atrase ou recuse a fornecer os bens, 

deverá aplicar-se o seguinte regime de penalidades: 

1.1 - Por cada dia de incumprimento das obrigações fixadas no caderno de encargos, o 

cocontratante ficará sujeito ao pagamento de multa correspondente a 1% sobre o preço total do 

fornecimento. 

 

CLÁUSULA 12ª 

CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 

 

1 - Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade, se por caso fortuito ou de força maior, 

designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, forem impedidas de cumprir as 

obrigações decorrentes do contrato. 

2 - A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações 

à outra parte, bem como, informar o prazo previsível para restabelecer a situação. 

 

CLÁUSULA 13.ª 

PATENTES, LICENÇAS E MARCAS REGISTADAS 

 

1 - São da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilização, na 

execução da presente aquisição de bens, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

2 - Caso o contraente público venha a ser demandado por ter infringido, na execução do contrato, 

qualquer dos direitos referidos no número anterior, o cocontratante indemnizá-lo-á de todas as 
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despesas que, em consequência, tenha de suportar e de todas e quaisquer quantias que tenha de 

pagar, seja a que título for. 

 

CLÁUSULA 14.ª 

GARANTIA 

 

1 – O adjudicatário garantirá, sem quaisquer encargos para a entidade adjudicante, os bens 

fornecidos, pelo prazo indicado na sua proposta, nunca sendo este inferior a dois anos. 

2 – O prazo de garantia referido no número anterior conta-se a partir da data do auto de aceitação, a 

lavrar nos termos da cláusula 6, do presente Caderno de Encargos. 

 

CLÁUSULA 15.ª 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO CONTRAENTE PÚBLICO 

 

Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o contraente público 

pode resolver o contrato quando se verifique o fornecimento de um dos três lotes indicados na 

cláusula 1.ª, deste caderno de encargos em desconformidade com o previsto nas cláusulas técnicas, 

da Parte II.ª, deste caderno de encargos. 

 

CLÁUSULA 16.ª 

OUTROS ENCARGOS 

 

As despesas e encargos inerentes à celebração do contrato escrito são da inteira responsabilidade do 

cocontratante. 

 

CLÁUSULA 17.ª 

FORO COMPETENTE 

 

O foro competente para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do presente contrato é o do Tribunal 

Administrativo do Círculo de Viseu. 

 

CLÁUSULA 18.ª 

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES ENTRE AS PARTES 
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1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações 

entre as partes, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o 

domicílio ou sede contratual de cada uma das partes, identificadas no contrato. 

2 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deverá, de imediato, ser 

comunicada à outra parte. 

 

CLÁUSULA 19.ª 

CONTAGEM DE PRAZOS 

 

Os prazos previstos para execução do contrato são contínuos, correndo aos sábados, domingos e 

dias feriados. 

 

CLÁUSULA 20.ª 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos, aplicar-se-á o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto. 

 

 

PARTE II.ª – CLAÚSULAS TÉCNICAS 

 

CLÁUSULA 1.ª 

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

O Município da Moimenta da Beira pretende proceder à aquisição de: 

1 - LOTE 1 – COMPUTADORES E PLACAS GRÁFICAS; 

2 - LOTE 2 – MONITORES; 

3 - LOTE 3 – SISTEMA OPERATIVO. 

As caraterísticas técnicas dos bens a adquirir, em função de cada um dos lotes, são: 

  

1. LOTE 1 – COMPUTADORES E PLACAS GRÁFICAS: 
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1.1 Aquisição de 42 (quarenta e dois) computadores (desktop; Thin Client; Mini-Pc; All-

in-One), com as seguintes características mínimas: 

 Processador: Intel® Core™ i5-6400 2.7Ghz; 

 RAM: 8 Gb DDR4; 

 Disco: 240 Gb SSD; 

 Teclado: Smartcard; 

 Rato: Ótico USB; 

 Placa de rede Gigabit; 

 

1.2 Aquisição de 8 (oito) placas gráficas, com as seguintes características mínimas: 

 Memória: 4 Gb compatíveis com placas mãe fornecidas no item anterior. 

 

Como alternativa: 34 computadores de acordo com especificações do ponto 1.1 e oito 

computadores com as mesmas especificações, com placa gráfica dedicada, de acordo com o 

ponto 1.2. 

 

2. LOTE 2 – MONITORES 

 

2.1 Aquisição de 42 (quarenta e dois) monitores, com as seguintes características 

mínimas: 

 Monitores LED de 21,5”, com colunas de som integradas. 

 

3. LOTE 3 – SISTEMA OPERATIVO 

 

3.1 Aquisição de 51 (cinquenta e uma) licenças de Windows 10 Pro 64 bits PT, ou 

equivalente. 

 

CLÁUSULA 2.ª 

INSPEÇÕES E TESTES 

 

1 – Feita a entrega dos bens objeto do contrato, o Município de Moimenta da Beira, por si ou 

através de terceiros por ele designado, procede, no prazo máximo de 10 (dez) dias, à inspeção 

quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos reúnem 
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as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos e operacionais constantes do Caderno de 

Encargos, bem como outros requisitos exigidos por Lei.  

2 - Durante a fase de realização dos testes, o adjudicatário deve prestar ao Município, toada a 

cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a 

realização daqueles através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito. 

3 – Os encargos com a realização dos testes, devidamente comprovados, são da responsabilidade do 

adjudicatário. 

 

CLÁUSULA 3.ª 

INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPÂNCIAS 

 

1 – No caso dos testes previstos na cláusula anterior não comprovem 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 definidos no 

presente Caderno de Encargos, o Município pode 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 Município às reparações ou substituições necessárias para 

garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigências legais e das caraterísticas, 

especificações e requisitos técnicos exigidos. 

3 – Após a realização das reparações ou substituições pelo adjudicatário, no prazo respetivo, o 

Município procede à realização de novos testes de aceitação, nos termos da cláusula anterior. 

 


