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1 IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1.1 Processo n.º 0204.4.8.019/2016; 

1.2 Designação: “Aquisição de PC’s e Memórias”; 

2 INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1 Entidade adjudicante: Município de Palmela – Câmara Municipal; 

2.2 Procedimento autorizado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, no exercício de 
competências próprias ou delegadas pela Câmara Municipal por deliberação tomada na 
reunião de 21 de outubro de 2013. 

3 OBJETO DO PROCEDIMENTO 

Este procedimento tem por objeto a aquisição de 120 (cento e vinte) computadores sem monitor, 2 (duas) 
Workstation e 70 (setenta) memórias. 

4 PRAZO 

O contrato mantém-se em vigor até à entrega dos bens ao contraente público 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. 

5 PREÇO BASE 

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 47.º do CCP, o preço base para a “Aquisição de PC’s e 
Memórias” objeto deste procedimento é de 40.850,00 € (quarenta mil, oitocentos e cinquenta euros) e dividido 
em dois (2) lotes, em conformidade com o quadro abaixo discriminado. 

 

Lotes 

 

Designação 

 

       Valor Base 

 

1 

 

Computadores sem monitor e Workstation 

 

 

38.200,00€ 

 

 

 

   

2 Memórias DDR2 2.650,00€ 

O concorrente deverá anexar um documento com indicação da marca, modelo e preço unitário de todos os 
equipamentos propostos. 
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6 PREÇO ANORMALMENTE BAIXO 

No âmbito do presente concurso público a Câmara Municipal considera que o preço total resultante de uma 
proposta é anormalmente baixo, quando, de acordo com o art.º 71.º n.º1 alínea b) do CCP, for 50% inferior 
ao montante referido no ponto 5 do caderno de encargos. 

7 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

Sem prejuízo das outras obrigações previstas na legislação aplicável no presente caderno de encargos, ou nas 
cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o fornecedor as seguintes obrigações 
contratuais: 

7.1 Obrigação de entrega e dos bens, identificados na sua proposta; 

7.2 Obrigação de garantia dos bens; 

7.3 Obrigação da continuidade de fabrico. 

8 CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS 

8.1 O fornecedor obriga-se a entregar ao contraente público os bens objeto do contrato, com 
as características, especificações e requisitos técnicos previstos no anexo III ao presente 
caderno de encargos, que dele faz parte integrante; 

8.2 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 entrada em funcionamento; 

8.3 É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos 
relativos à venda de bens de consumo das garantias a ela relativas, no que respeita à 
conformidade dos bens. 

9 ENTREGA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO 

9.1 Os bens objeto do contrato devem ser entregues nas instalações da Câmara Municipal de 
Palmela, na Rua General Amílcar Mota, N.º 3, 2950-212 Palmela; 

9.2 O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente, com a entrega dos bens objeto 
do contrato, todos os documentos em língua portuguesa que sejam necessários para a boa 
e integral utilização ou funcionamento daqueles; 

9.3 Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetiva 
documentação, para o local de entrega com a respetiva instalação são da responsabilidade 
do fornecedor. 

10 GARANTIA TÉCNICA 

10.1 Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens 
de consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do 
contrato, pelo prazo mínimo de (2) dois anos a contar da data da assinatura do auto de 
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receção, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com 
características, especificações e requisitos técnicos definidos no anexo III ao presente 
caderno de encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação do bem; 

10.2 A garantia prevista no número anterior abrange: 

10.2.1 O fornecimento, montagem ou a integração de quaisquer peças ou componentes em falta; 

10.2.2 A desmontagem de peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes; 

10.2.3 A reparação ou substituição de peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes; 

10.2.4 O fornecimento, a montagem ou instalação das peças, componentes ou bem reparados ou 
substituídos; 

10.2.5 O transporte do bem ou das peças ou componentes defeituosos ou discrepantes para o 
local da sua reparação ou substituição e a devolução daqueles bens ou a entrega das peças 
ou componentes em falta, reparados ou substituídos; 

10.2.6 A mão-de-obra. 

10.3 A reparação ou substituição previstas na presente cláusula devem ser realizadas dentro de 
um prazo razoável fixado pela Câmara Municipal de Palmela e sem grave inconveniente 
para este último, tendo em conta a natureza do bem e o fim a que se destina. 

11 CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 

As características técnicas dos equipamentos, são as constantes no anexo III e deverão ser considerados os 
seguintes parâmetros: 

11.1 Não são consideradas propostas de equipamentos de linha branca; 

11.2 Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os cabos de ligação inerentes ao seu 
funcionamento. 

12 PENALIDADES CONTRATUAIS 

Pelo incumprimento das obrigações emergentes do contrato, a Câmara Municipal de Palmela, pode exigir do 
fornecedor o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 
incumprimento, nos seguintes termos: 

12.1 Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens, aplicar-se-á uma multa diária 
no valor de 200€; 

12.2 Pelo incumprimento da obrigação de garantia técnica, nos termos dos n.ºs 10 e 11, aplicar-
se-á uma multa correspondente a 5% do valor de adjudicação do respetivo lote. 

13 FORÇA MAIOR 

13.1 Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior 
for impedida de cumprir as obrigações assumidas no contrato; 
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13.2 Entende-se por caso fortuito ou de força maior qualquer situação ou acontecimento 
imprevisível e excecional, independente da vontade das partes e que não derive de falta ou 
negligência de qualquer delas; 

13.3 A parte que invoque caso fortuito ou de força maior deverá comunicar e justificar tal 
situação à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação; 

13.4 O adjudicatário é responsável pelos danos que possa causar á entidade adjudicante por 
motivo de incumprimento culposo das suas obrigações contratuais; 

13.5 Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos nos números anteriores, 
designadamente greves ou conflitos laborais; 

13.6 A força maior determina ainda a prorrogação dos prazos de incumprimento das obrigações 
contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 
impedimento resultante da força maior. 

14 RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO ADJUDICANTE 

14.1 Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município de Palmela 
pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de 
forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente 
atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a 1 mês ou 
declaração escrita do fornecedor de que o atraso em determinada entrega excederá esse 
prazo; 

14.2 No caso previsto no ponto anterior, o Município aplicará uma multa de montante 
equivalente a 10% do valor de adjudicação.  

14.3 O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada 
ao fornecedor e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal 
seja determinado pela Câmara Municipal; 

15 RESOLUÇÃO POR PARTE DO ADJUDICATÁRIO 

15.1 Sem prejuízos de outros fundamentos previstos na lei, o incumprimento por parte do 
Município de Palmela, de forma grave e reiterada, das obrigações que lhe incumbem 
permite ao adjudicatário transmitir a sua decisão por escrito, nos termos deste caderno de 
encargos; 

15.2 Caso seja fundamentada, a resolução do contrato produz efeitos 30 dias após a notificação, 
salvo se o incumprimento se reporte a montantes em dívida já vencidos e neste caso a 
entidade adjudicante cumpra as obrigações em atraso, no prazo de 30 dias. 

16 FORO COMPETENTE 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal 
administrativo e fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer outro. 
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17 COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

17.1 Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, 
para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificadas no contrato; 

17.2 Quaisquer alterações das informações constantes no contrato devem ser comunicadas á 
outra parte. 

18 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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ANEXO III 

 
Lote 1 – 120 Computadores sem monitor e 2 Workstation 

 
 

Descrição Equipamento 
 

Características mínimas 
 
 
 
 
 
   Computadores sem monitor 
 
 
 
 
 

 
Intel Pentium G 
8 Gb RAM (DDR3) 
250 GB Disco SSD (500 mb/s) 
Placa gráfica 512 Mb (On board) 
Placa som 
Placa rede Gb RJ45 
Tipo instalação - torre 
Gravador DVD 
Sem Sistema Operativo 
Teclado USB – resistente à água e com teclas silenciosas 
Rato óptico USB – Corpo largo e confortável ( 1200 dpi) 

 
            
 
            Workstation  

 
 

 
 
 
 
 
Intel Core i5 
16 Gb RAM DDR4 
500 Gb disco SSD (500 Mb/s) 
Placa gráfica 2 Gb DDR4 
Placa som 
Placa rede Gb RJ45 
Tipo instalação – torre 
Gravador DVD 
Sem sistema operativo 
Teclado USB – resistente água e com teclas silenciosas  
Rato óptico USB – Corpo largo e confortável (1200 dpi) 

 
Lote 2 – 70 Memórias DDR2 

 
 

Descrição Equipamento 
 

Características mínimas 
 
 
       Memórias DDR2 
                

  
Uso em computadores fixos 
Tamanho 2 Gb 
Velocidade 667 Mhz 
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