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PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS 

1 Identificação do procedimento        

1.1 Processo n.º 0204.4.8.023/2016 

1.2 Designação: Prestação de serviços para locação operacional de equipamento de cópia e 

impressão, incluindo, software de gestão, assistência técnica e fornecimento de consumíveis 

2 Objeto do procedimento 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto o fornecimento de prestação de 

serviços para locação operacional de equipamento de cópia e impressão, incluindo, software de 

gestão, assistência técnica e fornecimento de consumíveis, de acordo com as cláusulas técnicas 

definidas na Parte II. 

3 Prazo 

O contrato mantém-se em vigor desde a sua celebração, até que ocorra uma de duas situações: 

3.1 Três (3) anos de vigência, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 440.º do CCP; 

3.2 Montante de 150.000,00 EUR (cento e cinquenta mil euros), acrescido do respetivo IVA. 

4 Preço contratual 

4.1 Pela prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente caderno de encargos, o Município de Palmela, pagará ao 

prestador de serviços até ao montante de 150.000,00 EUR (cento e cinquenta mil euros), 

acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

4.2 O valor referido no número anterior terá que incluir todas as despesas inerentes à prestação de 

serviço, sem exceções; 

4.3 O prestador de serviços poderá aplicar descontos financeiros, que não previstos no contrato, 

devendo os mesmos ser aplicados sobre a faturação mensal e creditados sobre a fatura do 

período a que se referem; 

4.4 O preço dos serviços objeto do contrato não é passível de alteração, exceto de acordo escrito 

entre as partes e desde que o mesmo respeite o preço contratual fixado. 
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O valor máximo admitido para as cópias adicionais é o seguinte: 
  

• Cópia a preto e branco… 0,007 EUR   

• Cópia a cores ……………. 0,06 EUR 

6 Obrigações principais do adjudicatárioSem prejuízo de outras obrigações previstas na 

legislação aplicável, no caderno de encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do 

contrato decorrem para o prestador de serviços as seguintes obrigações principais: 

6.1.1 Obrigação de não alterar as condições da presente prestação de serviço sem prévia 

autorização do município de Palmela; 

6.1.2 Obrigação de prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às 

condições em que a prestação de serviço é prestada, ministrando todos os 

esclarecimentos que se justifiquem no prazo indicado pelo município de Palmela; 

6.1.3 Obrigação de apresentar com periodicidade trimestral relatório com a evolução de todas 

as operações decorrentes do contrato, relativamente ao cumprimento das mesmas. O 

relatório deve também incluir uma análise dos custos e consequente proposta de 

otimização dos custos face às necessidades do município de Palmela; 

6.1.4 Obrigação de apresentar, no final da execução do contrato, um relatório discriminando 

os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execução do 

contrato; 

6.1.5 Obrigação de não ceder a sua posição contratual; 

6.1.6 Obrigação de comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato, 

que altere a sua denominação social, os seus representantes legais, com relevância 

para a prestação dos serviços e para a execução contratual; 

6.1.7 Obrigação de disponibilizar e proceder à instalação e configuração, nos locais definidos 

pelo Município de Palmela, dos equipamentos de cópia e impressão que satisfaçam os 

requisitos técnicos e características específicas definidas no Anexo I do presente 

Caderno de Encargos; 

6.1.8 Obrigação de disponibilizar e instalar um software de gestão do parque de cópia e 

impressão, bem como a configuração dos equipamentos, assegurando nomeadamente 

um sistema de controlo de custos, conforme requisitos técnicos e funcionais constantes 

da Parte II deste caderno de encargos; 
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6.1.9 Obrigação de assegurar a formação dos utilizadores, no que concerne à utilização dos 

equipamentos e software de gestão; 

6.1.10 Obrigação de assegurar a assistência técnica a todos os equipamentos colocados no 

âmbito do presente procedimento; 

6.1.11 Obrigação de assegurar a gestão dos consumíveis, com exceção do papel e outros 

suportes de impressão; 

6.1.12 Garantir as condições para a execução de um volume global mensal de cópia/impressão 

pré-definido;  

6.1.13 Obrigação de comunicar ao município de Palmela a nomeação do gestor de serviços 

responsável pelo contrato e quaisquer alterações relativamente ao mesmo; 

6.2 O adjudicatário é responsável por todos os danos ou prejuízos causados à entidade adjudicante 

decorrentes de quaisquer erros ou omissões da prestação dos serviços. 

7 Local da prestação de serviços e da entrega dos bens 

7.1 A execução do fornecimento estabelecido no caderno de encargos e nas cláusulas técnicas 

ocorrerá nas diversas instalações da entidade adjudicante, no concelho de Palmela, sem 

prejuízo dos trabalhos que pela sua natureza tenham de ser executados de forma remota pela 

adjudicatária; 

7.2 O fornecimento dos equipamentos constantes no caderno de encargos serão colocados nos 

locais a designar pela entidade adjudicante, no prazo máximo de 30 dias após assinatura de 

contrato. 

8 Sigilo e confidencialidade 

8.1 O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação relativa 

ao Município de Palmela, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a 

execução do contrato; 

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

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

e exclusivamente, à execução do contrato. 



 
 
 

Processo n.º 0204.4.8.023/2016  6 

9 Casos fortuitos ou de força maior 

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

designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as 

obrigações assumidas no contrato; 

9.2 A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais 

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

10 Faturação e condições de pagamento 

10.1 A faturação será mensal e detalhada (entregue também em formato eletrónico); 

10.2 O pagamento das faturas será efetuado no prazo de 60 dias após receção e validação do 

Município de Palmela; 

10.3 Em caso de discordância por parte do Município de Palmela, quanto aos valores indicados nas 

faturas, deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder 

à emissão do documento retificativo da fatura. 

11 Penalidades contratuais 

Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, e por causa imputável ao adjudicatário, o 

Município de Palmela pode exigir do prestador de serviços o pagamento de uma penalidade 

pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, exceto se a situação se 

enquadrar no previsto no ponto 10, nos seguintes termos: 

11.1 Serviços – Por cada dia de incumprimento dos serviços acordados, até 0,25% do preço 

contratual, sem prejuízo do direito de resolução previsto no n.º 13; 

11.2 Níveis de Serviço (SLA) – No caso de mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso no 

fornecimento dos consumíveis e níveis de serviços referidos no anexo III, o município de 

Palmela, exigirá ao adjudicatário a reposição imediata, de forma integral e satisfatória, dos 

mesmos, devendo o adjudicatário suportar todos os danos que decorram na sequência de tais 

atos. 

11.3 Independentemente desse cumprimento tardio e do correspondente dever de indemnizar por 

parte do adjudicatário, poderá a entidade adjudicante aplicar penalidade calculada da seguinte 

forma: 

VP = VC x A/1250 
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Em que: 
VP é o valor da penalidade, 
VC é o preço contratual da prestação do serviço 
A é o número de horas em atraso no cumprimento integral da prestação. 

12 Resolução por parte do município de Palmela 

12.1 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 nos seguintes 

casos: 

12.2 Incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes ao contrato; 

12.2.1 Prestação de falsas declarações; 

12.2.2 Não apresentação dos relatórios de faturação; 

12.2.3 Incumprimento dos requisitos técnicos e funcionais e níveis de serviço mínimos 

previstos no presente caderno de encargos; 

12.2.4 Prestação de serviços que não constem do presente contrato; 

12.3 O direito de resolução referido no n.º anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços e não determina a repetição das prestações já realizadas. 

13 Resolução por parte do adjudicatário 

13.1 Sem prejuízo de outros fundamentos previstos na lei, o incumprimento por parte do Município 

de Palmela, de forma grave ou reiterada, das obrigações que lhe incumbem permite ao 

Adjudicatário proceder à resolução do contrato, devendo para o efeito transmitir a sua decisão 

por escrito, nos termos do n.º 17 deste caderno de encargos; 

13.2 Caso seja fundamentada, a resolução do contrato produz efeitos 60 dias após a receção da 

respetiva notificação. 

14 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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15 Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação ou a cessão da posição contratual pelo prestador do serviço depende da autorização 

da entidade adjudicante, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

16 Comunicações e notificações 

16.1 Todas as notificações, informações e comunicações a enviar por qualquer das partes à outra 

parte, deverão ser efetuadas por escrito, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 

identificadas no contrato, com suficiente clareza, por forma a que o destinatário fique ciente da 

respetiva natureza e conteúdo. 

16.2 Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato, mesmo que pontual 

ou temporária, deverá ser comunicada à outra parte. 

17 Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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PARTE II – CLÁUSULAS TÉCNICAS 

1 Serviços incluídos na prestação de serviço 

Os serviços a adquirir no âmbito do presente Caderno de Encargos incluem:  

1.1 Equipamento de cópia, impressão e digitalização em regime de locação operacional;  

1.2 Software de gestão da atividade de cópia e impressão; 

1.3 Assistência e manutenção preventiva e corretiva; 

1.4 Todos os consumíveis necessários ao correto funcionamento dos equipamentos disponibilizados, 

com exceção de papel e demais suportes de impressão. 

1.5 Um volume mensal global de cópia e impressão. 

2 Descrição, características e funcionalidades dos equipamentos a fornecer 

2.1 O quadro referente aos equipamentos a fornecer por edifício, constam do Anexo I ao presente 

Caderno de Encargos; 

2.2 Os requisitos técnicos e funcionais dos equipamentos de cópia, impressão e digitalização,  

constam do anexo II ao presente Caderno de Encargos;  

2.3 Os equipamentos de cópia, impressão e digitalização a propor deverão apresentar 

uniformização de características técnicas e funcionais, assegurando a fácil e rápida integração 

do processo de instalação, bem como da utilização dos equipamentos nos diversos serviços 

municipais; 

2.4 Os equipamentos de cópia, impressão e digitalização, deverão ser propostos de forma a 

permitirem o seu funcionamento sem qualquer restrição no âmbito do software de gestão 

proposto; 

2.5 Durante a vigência do contrato, o adjudicatário poderá proceder à substituição de 

equipamentos, desde que garanta que as especificações técnicas e funcionais dos novos 

equipamentos são idênticas ou superiores às dos equipamentos a substituir, não podendo 

configurar incrementos aos valores contratados; 

2.6 Todos os equipamentos a instalar deverão encontrar-se em estado “Novo”; 

2.7 A instalação dos equipamentos deverá ser efetuada em colaboração com o GOSI – Gabinete de 

Organização e Sistemas de Informação, a quem compete a verificação do cumprimento do 

objeto nesta vertente; 
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2.8 A instalação do software de gestão deverá ser acompanhada por um técnico especialista, 

acerca do qual deverá ser ministrada formação aos técnicos do GOSI; 

2.9 Todo o software ou equipamentos fornecidos para a solução poderão ficar, no final do contrato, 

na posse do Município de Palmela mediante opção de compra.  

3 Especificação do serviço de gestão de cópias/impressão 

A proposta deverá apresentar um sistema de gestão de cópias e impressões que responda às 

seguintes necessidades: 

3.1 Gestão de plafonds por utilizador, através de código ou dispositivo de autenticação para a 

utilização em todos os equipamentos constantes do contrato; 

3.2 Controlo de custos da organização e do utilizador e por cento de custos; 

3.3 Segurança ao nível da confidencialidade dos documentos do utilizador (o equipamento deverá 

imprimir após ordem de imprimir do respetivo utilizador; 

3.4 Libertação do trabalho em qualquer equipamento do parque, após autenticação do utilizador; 

3.5 Ligação da aplicação com Active Directory existente no Município para sincronização dos 

utilizadores; 

3.6 Contabilização correta de documentos a preto e a cores; 

3.7 Contabilização por tamanho de página; 

3.8 Gerar relatório de atividade em sumário e/ou detalhados, por utilizador, por grupo de 

utilizadores, por dispositivo e por centro de custos/subcentro de custos, fazendo a distinção 

clara entre o número de trabalhos a cor, a preto, mistos, duplex e diferentes formatos; 

3.9 Exportar dados estatísticos para ficheiro ou para e-mail em formato PDF, texto ou CDV; 

3.10 Digitalização para pasta ou e-mail para o utilizador autenticado no dispositivo multifuncional; 

3.11 Configuração dos equipamentos via WEB; 

3.12 Possibilidade de envio automático ao fornecedor de contagens, alertas de avarias via correio 

eletrónico e visualização de alarmísticas de avarias e consumíveis; 

3.13 Aplicação cliente e servidor de língua portuguesa. 

4 Substituição de equipamentos 

O Município de Palmela poderá solicitar, por escrito, a substituição de qualquer equipamento desde 

que o mesmo não esteja a cumprir os níveis de serviço definidos. 
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5 Gestão de assistência técnica 

5.1 Deve ser garantida pelo adjudicatário a assistência técnica dos equipamentos a instalar, nas 

vertentes de manutenção preventiva e corretiva. Consideram-se, assim, incluídos no contrato 

de assistência técnica: 

5.1.1 Os serviços de manutenção preventiva, que deverão ser realizados com a regularidade 

necessária para reduzir os riscos de avaria do equipamento ou de degradação do 

serviço prestado de forma a garantir, durante a vigência do contrato, as respetivas 

características a um nível semelhante ao das inicias; 

5.1.2 Os serviços de manutenção corretiva, que têm como finalidade repor o equipamento 

em condições normais de funcionamento sempre que ocorram falhas ou avarias. 

5.2 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão englobar, entre outras, as seguintes 

operações: 

5.2.1 Revisões, afinações, limpezas e testes; 

5.2.2 Deteção e reparação de todas as falhas e avarias; 

5.2.3 Fornecimento e colocação em uso de todas as peças necessárias ao bom 

funcionamento dos equipamentos. 

5.3 Todas as ações de manutenção deverão ter lugar no local de funcionamento do equipamento 

em causa, exceto em casos em que manifestamente se verifique ser impossível a resolução do 

problema no local. 

5.4 A assistência técnica é efetuada dentro do horário normal do adjudicatário e da Câmara 

Municipal de Palmela, das 08.30 às 12.00 e das 13.00 às 16.30. 

5.5 Na resolução de eventuais pedidos de assistência técnica nas instalações do Município de 

Palmela, deve ser garantido um prazo máximo de 24 horas ou dia útil seguinte. 

5.6 Devem ser descritas todas as situações cobertas pelas garantias dos equipamentos, bem como 

respetivos prazos. 

5.7 O contrato de assistência técnica deve incluir todas as situações cobertas, bem como possíveis 

exclusões. 

5.8 A entidade adjudicante deverá disponibilizar um centro de atendimento telefónico para 

esclarecimento de eventuais dúvidas e solicitação de assistência técnica. 
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6 Gestão de consumíveis 

6.1 O adjudicatário é responsável pelo fornecimento de todos os consumíveis necessários ao 

correto funcionamento dos equipamentos disponibilizados, com exceção do papel e demais 

suportes de impressão. 

6.2 A entrega de consumíveis deverá efetuar-se num prazo máximo de 24 horas, de modo a que 

não se verifiquem tempos de inatividade dos equipamentos. 

6.3 O adjudicatário terá por responsabilidade disponibilizar um recipiente para recolha das 

embalagens e dos consumíveis já utilizados, nas instalações da entidade adjudicante, e 

proceder à remoção e tratamento dos mesmos (reutilização, reciclagem ou eliminação) de 

acordo com a legislação em vigor. 

7 Volume de cópia e impressão 

7.1 A prestação de serviços deve incluir um volume mensal global de cópia e impressão de: 

1.1.1. 100.000 páginas a preto A4/A3; 

1.1.2. 40.000 páginas a cor A4/A3. 

7.2 Anualmente será aferido o volume global de cópias e impressões efetuadas permitindo avaliar 

se não se alcançou ou se excedeu o volume de cópias contratado. 

7.3 Após a leitura anual, o volume de cópias e impressão, por excesso ou defeito será compensado 

em valor na fatura do ano seguinte. 

7.4 No caso de se exceder o número de cópias e impressões as mesmas serão faturadas pelo 

adjudicatário ao valor referido na sua proposta.   

8 Formação 

A formação presencial de utilização dos equipamentos e software de gestão deve ser assegurada pelo 

adjudicatário, devendo incluir, entre outras matérias julgadas convenientes, a utilização dos 

equipamentos, nomeadamente a explicação detalhada das suas funcionalidades e menus, 

acompanhada de intervenções práticas. 

9 Níveis de serviço 

Sem prejuízo de outros níveis de serviço fixados no presente procedimento o prestador de serviços 

deve cumprir os seguintes níveis de serviço mínimos: 

9.1 Nomeação de um gestor de conta afeto à gestão do contrato; 
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9.2 Apresentação dos relatórios de faturação na periodicidade prevista no presente caderno de 

encargos (5.1.3.); 

9.3 Presença em reuniões periódicas para análise dos relatórios com a entidade adjudicante sempre 

que por esta seja solicitado; 

9.4 Garantir um CAT (Centro de Apoio Técnico) com atendimento geral disponível 24 horas que 

garanta um tempo médio de atendimento inferior a 10 minutos; 

9.5 Disponibilização de equipamento equivalente em caso de avaria dos equipamentos alvo da 

manutenção referidos na Tabelas 1 e sem encargos adicionais, até 24 horas, após a 

comunicação da ocorrência ao CAT; 

9.6 Garantir que o tempo máximo total de privação do serviço contratado não excede as 24 horas 

por ano, a partir da altura em que o adjudicatário recebe a participação de avaria. 

10 Mapa de quantidades e equipamentos a fornecer 

Para o fornecimento de equipamentos, o adjudicatário deverá considerar os equipamentos no quadro 

abaixo, com as seguintes capacidades e características: 

 

Equipamento Configuração dos equipamentos 
e acessórios Descrição equipamento Qt. 

Tiragem total 
mensal 

P/B Cor 

MA45 Multifuncional, Laser Preto, A4 Para médias entre 1.001-5.000 cópias. 12 

100.000    40.000 

MA4C5 Multifuncional, Laser Cor A4 Para médias entre 1.001-5.000 cópias. 7 

MA35 Multifuncional, Laser Preto, A3 Para médias entre 1.001-5.000 cópias. 2 

MA3C5 Multifuncional, Laser Cor, A3 Para médias entre 1.001-5.000 cópias. 9 

MA410 Multifuncional, Laser Preto, A4 Para médias entre 5.001-15.000 cópias. 3 

MA4C10 Multifuncional, Laser Cor, A4 Para médias entre 5.001-15.000 cópias. 2 

MA3C10 Multifuncional, Laser Cor, A3 Para médias entre 5.001-15.000 cópias. 2 

Total   37 140 000 
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ANEXO I – Equipamentos a fornecer por Edifício 

 
 

Tipologia 

Características Local/Edifício 

Morada Localidade 
Formato C

or
 

Designação 

MA3c5 A3 Cor Armazéns Gerais - Edifício - Piso 1 Estrada do Cemitério PALMELA 

MA45 A4 PB Armazéns Gerais - Portaria Estrada do Cemitério PALMELA 

MA45 A4 PB Biblioteca Palmela Largo S. João PALMELA 

MA3c5 A3 Cor Biblioteca Palmela Largo S. João PALMELA 

MA45 A4 PB Biblioteca Pinhal Novo Praça da Independência PINHAL NOVO 

MA3c5 A3 Cor Biblioteca Pinhal Novo Praça da Independência PINHAL NOVO 

MA3c5 A3 Cor Castelo de Palmela - Sacristia Castelo PALMELA 

MA35 A3 PB Cinema S. João - Piso 1 Largo S. João PALMELA 

Ma410 A4 PB DAGOT - Loja 1 Av. José Godinho de Matos, 14, lj I, PALMELA 

MA4c5 A4 Cor DAGOT - Loja 2 Av. José Godinho de Matos, 14, lj I, PALMELA 

MA35 A3 PB DAGOT - Loja 3 Av. José Godinho de Matos, 14, lj I, PALMELA 

MA3c10 A3 Cor DAGOT - Loja 4 Av Rainha D Leonor, lote 2 PALMELA 

MA3c5 A3 Cor DEPOP - Loja 1 Av. Bombeiros Voluntários, 18 A, PALMELA 

MA45 A4 PB DEPOP - Loja 2 Av. Bombeiros Voluntários, 18 A, PALMELA 

MA3c5 A3 Cor Edifício Gabinete Centro Histórico Rua Hermenegildo Capelo, 28 A PALMELA 

MA4c5 A4 Cor Edifício Aprovisionamento - Piso 0 Rua Hermenegildo Capelo, 156 PALMELA 

MA4c5 A4 Cor Edifício Biblioteca/Atendimento Quinta do 
Anjo Rua de Olivença, 40 Qt ANJO 

MA3c5 A3 Cor Edifício Comunicação - Piso 0 Rua Jaime Afreixo, 70 PALMELA 

MA45 A4 PB Edifício Comunicação - Piso 1 Rua Jaime Afreixo, 70 PALMELA 

MA3c5 A3 Cor Edifício DAU - Corredor A - piso 0 Av. Bombeiros Voluntários, 4 A, PALMELA 

MA45 A4 PB Edifício DAU - Corredor B - piso 0 Av. Bombeiros Voluntários, 4 A, PALMELA 

MA4c5 A4 Cor Edifício DAU - Corredor C - piso 0 Av. Bombeiros Voluntários, 4 A, PALMELA 

MA45 A3 PB Edifício DAU - Corredor D - cave Av. Bombeiros Voluntários, 4 A, PALMELA 

MA3c5 A3 Cor Edifício do Mercado Municipal Pinhal Novo Praça da Independência PINHAL NOVO 

MA4c10 A4 Cor Edifício Jurídico/Fiscalização - Piso 0 Travessa do Brazão , 4 PALMELA 

MA410 A4 PB Edifício Jurídico/Fiscalização - Piso 1 Travessa do Brazão , 4 PALMELA 

MA4c5 A4 Cor Edifício Paços do Concelho -  Presidência - 
Piso 0 Rua do Castelo PALMELA 

MA45 A4 PB Edifício Paços do Concelho - Piso 0 Largo Município PALMELA 

MA4c10 A4 Cor Edifício Paços do Concelho - Piso 0 Largo Município PALMELA 

MA3c10 A3 Cor Edifício Paços do Concelho - Piso 1 Largo Município PALMELA 

MA45 A4 PB Edifício Paços do Concelho - Piso 2 (Sotão) Largo Município PALMELA 

MA45 A4 PB Edifício Paços do Concelho - Piso 2 (Sotão) Largo Município PALMELA 
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Tipologia 

Características Local/Edifício 

Morada Localidade 
Formato C

or
 

Designação 

MA4c5 A4 Cor Edifício Paços do Concelho - Presidência - 
Piso 1 Rua do Castelo PALMELA 

MA410 A4 PB Edifício Recursos Humanos  Av Aviadores Gago Coutinho S 
Cabral, 39 PALMELA 

MA45 A4 PB Edifício Turismo Economia Local Quinta da Cerca Lt. 4, r/c dt.º PALMELA 

MA45 A4 PB Loja  DEIS Rua José Saramago, 20 r/c A,  PINHAL NOVO 

MA4c5 A4 Cor Loja  DEIS Rua José Saramago, 20 r/c A,  PINHAL NOVO 
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ANEXO II – Mapa de quantidades e especificações técnicas dos equipamentos 

 
 
 

Tipologia MA45 (Quantidade – 12) 
 

 
 

Características mínimas solicitadas 

C
óp

ia
/I

m
pr

es
sã

o 

Formato de Originais A4 - P/b 

Ciclo de Trabalho (Mensal) 1.000 - 5.000 

Velocidade Min. Preto 40 

Velocidade Min Cor  -  

Capacidade Mínima de Alimentação ≥ 650 folhas 

Frente e Verso Automático Sim 

Alimentador de originais 50 

Memoria Standard 2 GB 

Disco Rígido >= 320 Gb 

Linguagem PCL, Postscrip, XPS 

D
ig

it
al

iz
aç

ão
 

Tamanho do original A4 

Destino Correio Eletrónico, rede (SMB e FTP) 

Velocidade preto e branco em A4 (300 dpi) 30 ipm 

Velocidade cor em A4 (300 dpi) 30 ipm 

Formatos TIFF, PDF, PDF/A, JPEG 

Método de Compressão JPG 

Outras OCR, Duplex 

G
er

ai
s 

Interface e protocolo USB 2.0; Ethernet (10/100/1000 BaseTx) 

Ligação LDAP e Active Directory Sim 

Sistemas Operativos Sistema Operativo Windows 32/64 bit 

Integração com sistema de Software de 
gestão de utilizadores Sim 

Tempo de Arranque (max.) 1 minuto 

Protocolos de Administração HTML, SMTP 

Consumo de energia máximo 1,5 kW 

Certificação de Consumo energético Energy Star 
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Tipologia MA4C5 (Quantidade – 7) 

 
 

Características mínimas solicitadas 

C
óp

ia
/I

m
pr

es
sã

o 

Formato de Originais A4 - Cor 

Ciclo de Trabalho (Mensal) 1.000 - 5.000 

Velocidade Min. Preto ≥ 30 

Velocidade Min Cor ≥ 30 

Capacidade Mínima de Alimentação ≥ 650 folhas 

Frente e Verso Automático Sim 

Alimentador de originais 50 

Memoria 2 GB 

Disco Rígido >= 320 Gb 

Linguagem PCL, Postscrip, XPS 

D
ig

it
al

iz
aç

ão
 

Tamanho do original A4 

Destino Correio Eletrónico, rede (SMB e FTP) 

Velocidade preto e branco em A4 (300 dpi) >= 35 ipm 

Velocidade cor em A4 (300 dpi) >= 35 ipm 

Formatos TIFF, PDF, PDF/A, JPEG 

Método de Compressão JPEG 

Outras OCR, Duplex 

G
er

ai
s 

Interface e protocolo USB 2.0; Ethernet (10/100/1000 BaseTx) 

Ligação LDAP e Active Directory Sim 

Sistemas Operativos Sistema Operativo Windows 32/64 bit 

Integração com sistema de Software de 
gestão de utilizadores Sim 

Tempo de Arranque (max.) 1 minuto 

Protocolos de Administração HTML, SMTP 

Consumo de energia máximo 1,5 kW 

Certificação de Consumo energético Energy Star 
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Tipologia MA35 (Quantidade – 2) 

 
 

Características mínimas solicitadas 

C
óp

ia
/I

m
pr

es
sã

o 

Formato de Originais A3 - P/b 

Ciclo de Trabalho (Mensal) 1.000 - 5.000 

Velocidade Min. Preto ≥ 22 ppm 

Velocidade Min Cor  -  

Capacidade Mínima de Alimentação ≥ 650 Folhas 

Frente e Verso Automático Sim 

Alimentador de originais ≥ 50 

Memoria 2 GB 

Disco Rígido >= 320 Gb 

Linguagem PCL, Postscrip, XPS 

D
ig

it
al

iz
aç

ão
 

Tamanho do original A3 - P/b 

Destino Correio Eletrónico, rede (SMB e FTP) 

Velocidade preto e branco em A4 (300 dpi) ≥ 45 ipm  

Velocidade cor em A4 (300 dpi) ≥ 45 ipm  

Formatos TIFF, PDF, PDF/A, JPEG 

Método de Compressão JPEG 

Outras OCR, Duplex 

G
er

ai
s 

Interface e protocolo USB 2.0; Ethernet (10/100/1000 BaseTx) 

Ligação LDAP e Active Directory Sim 

Sistemas Operativos Sistema Operativo Windows 32/64 bit 

Integração com sistema de Software de 
gestão de utilizadores Sim 

Tempo de Arranque (max.) 1 minuto 

Protocolos de Administração HTML, SMTP 

Consumo de energia máximo 1,5 kW 

Certificação de Consumo energético Energy Star 
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Tipologia MA4C10 (Quantidade – 2) 
 

 

Características mínimas solicitadas 

C
óp

ia
/I

m
pr

es
sã

o 

Formato de Originais A4 - Cor 

Velocidade Min. Preto ≥ 35 

Velocidade Min Cor ≥ 35 

Volume mensal mínimo (A4) 5.000 - 15.000 

Alimentador de papel (DADF) ≥ 100 folhas 

Capacidade de Alimentação A4 - 3000; A3 - 500 

Gramagem do papel ≥ 210g/m2 

Saída de Papel Bandeja de receção 1 +1  

Duplex (frente e verso) 50 

Memoria ≥ 1 GB 

Disco Rígido 500 GB 

Linguagem PCL, Postscrip, XPS 

D
ig

it
al

iz
aç

ão
 

Tamanho do original A4 

Destino Correio Eletrónico, pasta, rede, próprio 
equipamento e dispositivo de memória USB 

Velocidade preto e branco em A4 (300 dpi) ≥ 35 ipm 

Velocidade cor em A4 (300 dpi) ≥ 35 ipm 

Formatos TIFF, PDF, PDF/A, JPEG 

Método de Compressão JPEG 

Outras OCR, Duplex 

G
er

ai
s 

Interface e protocolo USB 2.0; Ethernet (10/100/1000 BaseTx) 

Ligação LDAP e Active Directory Sim 

Controlo de acesso ao equipamento Sim 

Sistemas Operativos Sistema Operativo Windows 32/64 bit 

Protocolos de Administração HTML, SNMP 

Certificação de Consumo energético Energy Star 
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Tipologia MA3C10 (Quantidade – 2) 

 
 

Características mínimas solicitadas 

C
óp

ia
/I

m
pr

es
sã

o 

Formato de Originais A3 - Cor 

Velocidade Min. Preto ≥ 45 

Velocidade Min Cor ≥ 25 

Volume mensal mínimo (A4)  5.000 - 15.000 

Alimentador de papel (DADF) ≥ 100 folhas 

Capacidade mínima de Alimentação A4 - 1000; A3 - 500 

Gramagem do papel ≥ 300g/m2 

Saída de Papel Bandeja de receção 2 +1 

Duplex (frente e verso) ≥ 50 

Memoria ≥ 2 GB 

Disco Rígido 500 GB 

Linguagem PCL, PDF 1.7, Postscrip3, XPS 

D
ig

it
al

iz
aç

ão
 

Tamanho do original A3 - Cor 

Destino Correio Eletrónico, pasta, rede, próprio 
equipamento e dispositivo de memória USB 

Velocidade preto e branco em A4 (300 dpi) ≥ 150 ipm 

Velocidade cor em A4 (300 dpi) ≥ 150 ipm 

Formatos TIFF, PDF, PDF/A, JPG 

Método de Compressão JPG 

Outras OCR, Duplex 

G
er

ai
s 

Interface e protocolo USB 2.0; Ethernet (10/100/1000 BaseTx) 

Ligação LDAP e Active Directory Sim 

Controlo de acesso ao equipamento Sim 

Sistemas Operativos Sistema Operativo Windows 32/64 bit 

Protocolos de Administração HTML, SNMP 

Certificação de Consumo energético Energy Star 
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Tipologia MA3C5 (Quantidade – 9) 

 
 

Características mínimas solicitadas 

C
óp

ia
/I

m
pr

es
sã

o 

Formato de Originais A3 - P/b 

Ciclo de Trabalho (Mensal) 1.000 - 5.000 

Velocidade Min. Preto ≥ 25 

Velocidade Min Cor ≥ 25 

Capacidade de Alimentação 1000 Folhas 

Frente e Verso Automático Sim 

Alimentador de originais ≥ 50 

Memoria ≥ 2 GB 

Disco Rígido >= 250 Gb 

Linguagem PCL, Postscrip 

D
ig

it
al

iz
aç

ão
 

Tamanho do original A3 - P/b 

Destino Correio Eletrónico, rede (SMB e FTP) 

Velocidade preto e branco em A4 (300 dpi) ≥ 80 ipm 

Velocidade cor em A4 (300 dpi) ≥ 80 ipm 

Formatos TIFF, PDF, PDF/A, JPG 

Método de Compressão JPG 

Outras OCR, Duplex 

G
er

ai
s 

Interface e protocolo USB 2.0; Ethernet (10/100/1000 BaseTx) 

Ligação LDAP e Active Directory Sim 

Sistemas Operativos Sistema Operativo Windows 32/64 bit 

Integração com sistema de Software de 
gestão de utilizadores Sim 

Tempo de Arranque (max.) 1 minuto 

Protocolos de Administração HTML, SMTP 

Consumo de energia máximo 1,5 kW 

Certificação de Consumo energético Energy Star 
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Tipologia MA410 (Quantidade – 3) 
 
 

Características mínimas solicitadas 

Có
pi

a/
Im

pr
es

sã
o 

Formato de Originais A4  

Velocidade Min. Preto ≥ 45 ppm 

Velocidade Min Cor - 

Volume mensal mínimo (A4) 5.000 - 15.000 

Alimentador de papel (DADF) ≥ 100 folhas 

Capacidade de Alimentação A4 - 1000;  

Gramagem do papel Ate 300 g/m2 

Saída de Papel Bandeja de receção para 250 folhas  

Duplex (frente e verso) ≥ 50 

Memoria ≥ 2GB 

Disco Rígido ≥ 320 GB 

Linguagem PCL, Postscrip 

D
ig

ita
liz

aç
ão

 

Tamanho do original A4 

Destino 
Correio Eletrónico, pasta, rede (SMB e FTP), 

próprio 
equipamento e dispositivo de memória USB 

Velocidade preto e branco em A4 (300 dpi) ≥ 30 ipm 

Velocidade cor em A4 (300 dpi) ≥ 30 ipm 

Formatos TIFF, PDF, PDF/A, JPG 

Método de Compressão JPG 

Outras OCR, Duplex 

G
er

ai
s 

Interface e protocolo USB 2.0; Ethernet (10/100/1000 BaseTx) 

Ligação LDAP e Active Directory Sim 

Controlo de acesso ao equipamento Sim 

Sistemas Operativos Sistema Operativo Windows 32/64 bit 

Protocolos de Administração HTML, SNMP 

Certificação de Consumo energético Energy Star 
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Anexo III – Níveis de Serviço (SLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação SLA 

Avaria  de equipamento 04 horas 

Substituição de  peças 24 horas 

Reposição de consumíveis 12 horas 



 
 
 

Processo n.º 0204.4.8.023/2016  24 

Anexo IV – Equipamentos para retoma 

 

Local/Edifício Unidade 
Orgânica Área Funcional Modelo Equipamento Nº inventário 

DAGOT - Loja 1 DARSU SGC Konica/Minolta Bizhub 222 68432 

Edifício DAU DAU Administrativos (hall) Konica Minolta Bizhub 250 66204 

Biblioteca Palmela DCDJ Biblioteca - Hall /Público Fotocopiadora Bizhub C350 62194 

Castelo de Palmela DCDJ Património Cultural Konica Minolta DI2510f 62192 

Edifício Comunicação - Piso 0 DCTEL Comunicação Konica Bizhub C250 64686 

Edifício Turismo Economia Local DCTEL Turismo e Economia Local Konica Bizhub 222 SN 

Edifício Recursos Humanos DRH Rec. Humanos e Saúde Ocupacional Minolta 283 SN 

DEPOP - Loja 1 DEPOP DEPOP Konica Minolta Bizhub 250  66204 

Edifício GOSI - Piso 0 GOSI Helpdesk Konica/Minolta Magicolor 5430DL  2466 

Edifício GOSI - Piso 1 GOSI Helpdesk Minolta SN 

Edifício GOSI - Piso 1 GOSI Área administrativa, SIG e Helpdesk OKI 5510 MFP 2850 

Edifício Paços do Concelho- Piso 1 DAG Expediente Konica/Minolta Bizhub C200 67709 

Edifício Paços do Concelho- Piso 0 DFA Contabilidade Konica Minolta Bizhub 250  65985 
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