
 
 
 

 

 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 

CONCURSO PÚBLICO 
Fornecimento de solução integrada de comunicações de voz e dados e de centro 
de contacto, com gestão e manutenção. 
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ndependente
ndemnizar p
enalidade ca

V

E
V
V
A
p

POR PARTE D

em prejuízo 
almela pode 
erviços viola
cumbem, de

.1. Incump
contrat

.2. Prestaç

.3. Não ap

.4. Incump
mínimo

.5. Prestaç

direito de 
nviada ao pr
ealizadas. 

POR PARTE D

em prejuízo d
unicípio de 
cumbem pe
ara o efeito 
aderno de en

aso seja fun
eceção da res
m dívida já v
m atraso, no 

ETENTE 

de todos os 
trativo e Fisc

emente dess
por parte do
alculada da s

VP = VC x A/1

m que: 
VP é o valor d
VC é o preço 
A é o núme
restação. 

DO MUNICÍPI

de outros fu
resolver o co
r de forma 

esignadament

primento das
to; 

ção de falsas

presentação d

primento do
os previstos n

ção de serviç

resolução re
restador de 

DO ADJUDICAT

de outros fun
Palmela, d

rmite ao ad
transmitir a

ncargos; 

ndamentada, 
spetiva notif
vencidos e n
prazo dos 3

litígios dec
al de Almada

se cumprime
o adjudicatá
seguinte form

1250 

da penalidad
contratual d
ero de hora

IO DE PALMEL

undamentos 
ontrato, a tít
grave ou 

te nos segui

s datas e pra

s declarações

dos relatórios

os requisitos
no presente 

ços que não c

eferido no 
serviços e n

TÁRIO 

ndamentos p
e forma gr

djudicatário 
a sua decisã

a resolução
ficação, salvo
neste caso a
0 dias. 

correntes do 
a, com expre

ento tardio 
ário, poderá 
ma: 

e, 
a prestação 
as em atras

LA 

de resolução
tulo sanciona
reiterada qu
ntes casos:

azos de entr

s; 

s de faturaçã

técnicos e
caderno de e

constem do p

n.º anterior 
não determin

previstos na 
rave ou reit
proceder à 
ão por escrit

o do contrat
o se o incum
a entidade ad

contrato fic
essa renúncia

e do corre
a entidade

do serviço   
so no cump

o previstos n
atório, no ca
ualquer das 

ega dos elem

ão; 

funcionais 
encargos; 

presente con

exerce-se 
na a repetiçã

lei, o incump
terada, das 
resolução d
to, nos term

to produz efe
primento se 
djudicante c

ca estipulad
a a qualquer 

espondente d
e adjudicant

primento int

na lei, o mun
aso de o pres

obrigações 

mentos refer

e níveis de

ntrato. 

mediante de
ão das prest

primento por
obrigações 

do contrato, 
mos do n.º 

feitos 30 dia
 reporte a m

cumpra as ob

da a compet
r outro. 
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dever de 
te aplicar 

tegral da 

nicípio de 
stador de 
que lhe 

rentes ao 

e serviço 

eclaração 
tações já 

r parte do 
que lhe 
devendo 
17 deste 

as após a 
montantes 
brigações 

tência do 



 

Process

16. 

A su
autor

17. 

18. 

O con

so n.º 0204.4.8.01

SUBCONTRA

bcontratação
rização da en

COMUNICAÇ

17.1. To
pa
co
fo

17.2. Qu
qu

LEGISLAÇÃO

ntrato é regu

10/2018 

ATAÇÃO E CESS

o ou a cess
ntidade adjud

ÇÕES E NOTIFI

odas as not
artes à outra
ontratual de 
orma a que o

ualquer alte
ue pontual ou

O APLICÁVEL 

ulado pela leg

SÃO DA POSIÇ

são da posi
dicante, nos 

ICAÇÕES 

tificações, in
a parte, deve

cada uma, 
 destinatário

ração das in
u temporária

gislação port

ÇÃO CONTRAT

ição contrat
termos do C

nformações e
erão ser efe
 identificada

o fique ciente

nformações d
a, deverá ser

tuguesa. 

TUAL 

tual pelo pr
Código dos Co

e comunicaç
etuadas por e
as no contra
e da respetiv

de contacto 
r comunicada

estador do 
ontratos Púb

ções a envia
escrito, para
ato, com su
a natureza e

constantes 
a à outra par

serviço dep
blicos. 

ar por qual
a o domicílio
uficiente clar
e conteúdo. 

do contrato
rte. 
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pende da 

quer das 
o ou sede 
reza, por 

o, mesmo 



 

Process

PART

19. 

Para 

so n.º 0204.4.8.01

TE II – CLÁU

DEFINIÇÕES

efeitos do pr

19.1. Ca

19.2. CA

19.3. Di
ch
te

19.4. Eq
da

19.5. In
co
se
de
re
eq
en

19.6. Ní
qu
pr
ad
co

19.7. On

19.8. Of
do

19.9. Po
pe
pr

19.10. Pr
qu

19.11. Se
at
te
 
 
 

10/2018 

USULAS TÉ

S 

resente cade

artão SIM – C

AT – Centro 

isponibilidade
hamadas e/o
ermos de per

quipamento t
a entidade pr

ntraconta – c
om cartão SI
erviço (origem
estino nos ac
ede fixa a 
quipamentos
ntidade prest

ível de serviç
ue especifica
restadora do
djudicante, n
onfidencialida

n-net – comu

ff-net – com
o serviço; 

ortabilidade –
elo ICP – AN
restador do s

rivação de se
ue estão no â

erviço de dad
través de eq
erminal. 

CNICAS 

erno de enca

Cartão identi

de apoio téc

e da rede –
ou enviar da
centagem so

terminal – d
restadora do

comunicações
IM contratad
m na rede m
cessos primá
partir dos 
terminais c

tadora do se

ço – utilizado
a os níveis d
o serviço se
nomeadamen
ade, seguran

unicações re

municações re

– serviço de 
NACOM a um
serviço; 

erviço – indis
âmbito do ob

dos - serviço 
quipamento 

rgos apresen

ificador do s

cnico da entid

– tempo du
ados entre 
obre o tempo

dispositivo ele
o serviço; 

s de voz e s
dos pela ent
móvel e dest
rios da rede 
acessos pr

com cartão S
rviço; 

o para desig
de serviços o
e comprome
nte, a dispo
nça dos dado

ealizadas den

ealizadas par

rede que pe
m dado prest

sponibilidade
bjeto do cont

 de transpor
apropriado, 

ntam-se e ad

ubscritor do 

dade prestad

urante o qu
dois equipa

o total consid

etrónico para

ms’s realizad
tidade adjud
ino na rede 
fixa) ou com
imários con
SIM contrata

gnar Service 
ou standards
ete a presta
nibilidade da

os, etc; 

ntro da rede d

ra outras red

ermite que um
ador do serv

e de rede que
trato; 

rte de dados,
enviar e r

dotam-se as 

serviço; 

dora do servi

al é possíve
mentos term
derado; 

a acesso à in

das entre equ
dicante à ent
móvel e orig

municações d
ntratados co
ados pela en

Level Agree
de desemp

ar a uma d
a infraestrut

do prestador

des externas

m número or
viço seja tran

e impeça a u

, permitindo 
eceber dado

seguintes de

iço; 

el efetuar e
minais, calcu

nfraestrutura

uipamentos 
tidade prest
gem na rede
de voz com o
om destino 
ntidade adjud

ment (SLA):
penho que a 
eterminada 

tura e comu

r do serviço; 

s à rede do p

riginalmente 
nsportado pa

utilização dos

a qualquer u
os para out
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efinições: 

e receber 
ulada em 

a de rede 

terminais 
adora do 

e móvel e 
origem na 

para os 
dicante à 

 contrato 
entidade 
entidade 
nicações, 

prestador 

atribuído 
ara outro 

s serviços 

utilizador, 
tro ponto 



 

Process

20. 

Para 
segui

21. 

O pre
das c

so n.º 0204.4.8.01

DESCRIÇÃO 

o fornecime
intes pontos:

20.1. Os

20.2. Os

20.3. Os
ta

20.4. A 
7 
do

20.5. A 
na
co
pr
in
a 

20.6. In
ta
au

20.7. Fo
da

20.8. In

20.9. In
in

20.9

20.10. To
co

20.11. A 

20.12. A 
de

20.13. Qu
es
e 

REQUISITOS

estador de se
comunicaçõe

10/2018 

DO FORNECIM

ento dos serv
: 

s acessos tel

s acessos int

s circuitos d
bela 3; 

expetativa d
e 10, que p

os serviços p

gestão e m
as tabelas 
onservação e
roblemas, inc
cluído o tem
pedido da en

nstalação de 
bela 11 e c

utarquia; 

ornecimento 
a solução da 

nstalação de 

nstalação de
stalação nos

.1. O forne
que est

odas as soluç
onfigurados p

gestão e con

gestão da 
eve ser partil

ualquer soft
specífica de o
sem qualque

S GERAIS 

erviços dever
s eletrónicas

MENTO 

viços de voz 

efónicos des

ternet dentro

dedicados ne

de consumos
poderá sofre
ertencentes 

anutenção d
5 e 6 qu

e níveis de 
cluindo a re
po para solic
ntidade adjud

solução de 
ompatível co

de formação
responsabili

serviço de fa

 serviço co
s locais referi

ecedor deve 
tejam dispon

ções / equipa
pelo mesmo;

nfiguração da

configuração
lhada, caso s

ware ou eq
operador, fic
er custo finan

rá cumprir os
s (Lei n.º 5/2

e dados, fix

scritos na tab

o de Pacotes 

ecessários à 

s de minutos
er alterações
ao município

dos equipam
ue integre 
serviço (SL

eposição de 
citações de c
dicante; 

centro de c
om a soluçã

o para a solu
dade do mu

ax online par

om as carac
idos na tabel

especificar o
níveis para co

amentos forn
; 

a estrutura d

o das extens
seja tecnicam

uipamento f
ca, no final d
nceiro adicio

s requisitos f
2004, de 10 

xo e móvel, 

bela 2; 

TV/NET/VOZ

interligação 

 de chamada
 em resultad
o; 

entos de red
operaciona

LA) (ver tab
equipamento

configuraçõe

ontacto com
o de servido

ução descrita
nicípio; 

ra 20 número

cterísticas de
la 4.  

o valor unitár
ontratar à alt

necidos pelo 

de rede é tot

sões e func
mente possív

fornecido qu
o contrato, n
nal para este

funcionais e 
de fevereiro

a proposta d

Z descritos n

dos locais r

as por rede, 
do de maior

de ativos do
lidade, mon

bela 8) de r
os. Na gestã
s de equipam

m as funciona
or de comun

a no ponto 2

os; 

e Pacote de

rio do pacote
tura da consu

operador se

talmente feita

ionalidades 
el; 

ue não faça 
na posse do 
e.  

técnicos mín
o, com as alt

deverá conte

na tabela 4; 

remotos refe

referidas na
r ou menor 

o município, 
nitorização, 
resposta a e
ão, deve ain
mentos e/ou 

alidades indi
nicações inst

20.6, ficando 

e TV em Fi

e e de outros
ulta. 

erão impleme

a pelo opera

da central t

parte duma
município de

nimos definid
terações intr
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emplar os 

eridos na 

as tabelas 
utilização 

descritos 
suporte, 

eventuais 
nda estar 
serviços, 

cadas na 
talado na 

a gestão 

bra para 

s pacotes 

entados e 

ador; 

telefónica 

a solução 
e Palmela 

dos na Lei 
roduzidas 



 

Process

pela 
legisla
 

22. 

so n.º 0204.4.8.01

Lei nº 51/20
ação aplicáv

REQUISITOS

22.1. O 
co
se

22.2. A 
Mó

22.3. A 
Mó

22.4. Os
de
su
eq

22.5. O 
fu

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

10/2018 

011, de 13 
el. 

S DE COMUNIC

prestador d
omponentes 
erviços móve

tarifação no
óvel ou Fixa)

tarifação no
óvel) é de 0,

s equipamen
everão ser d
ua proposta, 
quipamentos

prestador d
ncionais mín

.1. Discrim
recebid
zonas g

.2. Garanti
univers

.3. Garanti
encargo

.4. Faturaç

.5. Unidad

.6. Garanti
máximo
atribuir
para vo

.7. Garanti

.8. Os plaf
adjudic

.9. Garanti
atingido
subseq
sejam e
para qu

de setembro

CAÇÕES MÓVE

de serviços n
fixas, desig
l de voz ou s

o tráfego de v
) é de 0,00 €

tráfego de s
,00 €; 

ntos e serv
isponibilizad
sendo esse 
indicado pa

de serviços 
nimos: 

minar nos p
das, mensag
geográficas;

ir a portabilid
so da entidad

ir o acesso
os; 

ção de voz ao

e de faturaçã

ir a possibi
o mensal de
r a cada utiliz
oz); 

ir a possibilid

fonds podem
cante sempre

ir a possibilid
o o valor m
uentes sere
estabelecido
ue o adjudica

o), Regulame

EIS DE VOZ, D

não pode, e
gnadamente 
sms a presta

voz “intracon
€; 

sms “intraco

viços necess
os à entidad
mesmo valo

ra o efeito n

obriga-se a

planos de p
gens enviada

dade de num
de adjudicant

o aos serviç

o segundo a

ão de dados

ilidade da e
e comunicaçõ
zador e sem 

dade de plafo

m ser atribuíd
e que esta en

dade de, po
máximo a q
em suportad
s contratos d
atário possa 

ento Geral d

DADOS E SMS

m caso algu
a título de 

ar; 

nta” (Origem

nta” (Origem

ários para u
de adjudican
or na sua to
o ponto 4 da

cumprir os

preços as c
as e recebid

meração para
te sem qualq

ços discrimin

partir do 1º

: máximo – 

entidade ad
ões de voz (
consumos m

onds de voz 

dos ou retirad
ntender; 

r opção da e
que se refe
dos pelo ut
diretos entre
faturar diret

de Proteção 

um, estabele
assinaturas

m Rede Móve

m Rede Móve

utilização do
nte ao preço 
otalidade sub
a tabela 1; 

s seguintes 

chamadas d
das e transm

a todos os s
quer custo; 

nados no p

minuto; 

100 KB; 

judicante es
(plafond), em

mínimos obrig

com planos d

dos aos utiliz

entidade adju
re a alínea 
tilizador, per
e o adjudicat
amente o co

de Dados  

ecer o pagam
s, para qual

el – Termina

el – Termina

o serviço co
máximo ind

btraído ao pl

requisitos té

de voz efet
missão de d

serviços exist

presente cad

stabelecer u
m múltiplos 
gatórios (fixo

de tráfego il

zadores pela 

udicante, ap
anterior, o

rmitindo ass
tário e os ut
onsumo efetu
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e demais 

mento de 
quer dos 

ção Rede 

ção Rede 

ontratado 
dicado na 
lafond de 

écnicos e 

tuadas e 
ados por 

tentes no 

derno de 

um valor 
de 5€, a 

o e móvel 

imitados;  

entidade 

pós se ter 
os custos 
sim, que 
ilizadores 
uado; 



 

Processso n.º 0204.4.8.01

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.6. O 
m

10/2018 

.10. Não ex
valor m
receber
qualque

.11. Garanti
de voz;

.12. As solu
o valor
está a s

.13. Garanti
mensal
necessi

.14. A solu
interna

.15. Na util
zonas g

.16. Ter d
smartp
modelo
divulga

.17. Dispon
catálog
anterio

.18. Dispon
reserva

.19. Garanti
mensal

.20. Os pac
entidad

.21. Unidad

.22. Garanti
comuni

.23. Caso o
utilizad

.24. Garanti
comuni
entidad

fornecimen
unicípio de P

xistindo cont
máximo indic
r qualquer ch
er outro equ

ir que o tarif
; 

uções devem 
r máximo de
ser atingido. 

ir que a ges
 e ser atu
itar; 

ção deve p
cionais e Ser

ização em ro
geográficas;

isponível p
hones, table

os e sistemas
dos no merc

ibilizar à en
gos/listas sob
r, com indica

ibilizar à en
ada, para aná

ir a aplicaçã
; 

otes de dado
de adjudicant

e de faturaçã

ir a possibili
icações de vo

o pacote de 
or não pode 

ir que os u
icações de vo
de adjudicant

nto de equi
Palmela, dura

trato direto 
cado no po
hamada, tão
ipamento int

fário seja igu

 fornecer fun
e comunicaç
 O utilizador 

stão de plaf
ualizada pela

permitir a i
rviços de Val

oaming os t

para fornec
ets, etc.) co
s operativos
cado; 

ntidade adju
bre os equi
ação do preç

ntidade adjud
álise detalha

ão de pacote

os podem se
te sempre qu

ão de dados

idade de ac
oz atribuído;

 dados seja
 continuar a 

utilizadores p
oz e do paco
te. 

pamentos d
ante o períod

com determ
onto 22.5.6,
o pouco deixa
traconta; 

ual dentro e 

ncionalidades
ções estabel
deve ser av

fonds possa 
a entidade 

nibição do 
lor Acrescent

tarifários dev

cer, termina
om diversas 
s, atualizados

udicante, co
ipamentos e
ço máximo pa

dicante, via 
da da fatura

es de dados

er atribuídos 
ue esta ente

: máximo 10

rescentar o 
 

a limitado, a
utilizar os da

possam con
ote de voz, ca

deverá ocorr
do de vigênc

minado utiliza
não pode 

ar de comun

fora do plafo

s de limitado
ecido pela e
isado por SM

ser efetuad
adjudicante

serviço de 
tado; 

verão discrim

ais e aces
opções em

s tecnologica

om periodicid
e acessórios 
ara aquisição

plataforma 
ção; 

aos utilizad

ou retirados
nder; 

00 KB; 

pacote de d

após atingir 
ados móveis;

sultar os sa
aso lhes tenh

rer sempre 
ia do contrat

ador, ultrap
o mesmo d

nicar (voz e s

ond de comu

or ou avisado
entidade ad

MS e/ou ema

da com perio
e, sempre q

roaming, c

minar o cons

ssórios (te
m termos de
amente e lar

dade mensa
s referidos n
o; 

web, acess

dores, com v

s aos utilizad

dados ao pl

o limite de
; 

aldos do pla
ha sido atrib

que solicita
to; 
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assado o 
deixar de 
sms) para 

unicações 

or de que 
judicante 
il; 

odicidade 
que esta 

chamadas 

sumo por 

lemóveis, 
 marcas, 
rgamente 

al, novos 
na alínea 

o a área 

valor fixo 

ores pela 

afond de 

efinido, o 

afond de 
buído pela 

ado pelo 



 

Process

23. 

so n.º 0204.4.8.01

22.7. De
ga
eq

REQUISITOS

23.1. O 
fu

23.1

23.1

23.1

23.1

23.1

23.1

23.1

23.1

23.1

23.1

23.2. O 
ca

23.2

23.2

23.2

23.3. Os
de
su
in

10/2018 

everá estar 
ama equival
quipamentos

S DE COMUNIC

prestador d
ncionais mín

.1. Unidad

.2. A soluç
exclusiv

.3. Garanti
encargo

.4. Garanti
máximo

.5. As solu
o valor
está a s

.6.  Na uti
zonas g

.7.  A soluç

.8. Ter dis
etc.) c
operati
mercad

.9. Garanti
acesso;

.10. Dispon
catálog
com ind

serviço de 
asos: 

.1. Num eq

.2. Numa P

.3. Num eq

s equipamen
everão ser d
ua proposta,
dicado para 

contemplad
lente ao re
fornecidos, 

CAÇÕES MÓVE

de serviços 
nimos: 

e de faturaçã

ção deve per
vamente, de 

ir o acesso
os; 

ir a possibi
o mensal de 

uções devem 
r máximo de
ser atingido;

lização em r
geográficas;

ção deve per

sponível par
com diversas
vos, atualiz

do; 

ir a possibilid
; 

ibilizar à en
gos sobre os
dicação do p

comunicaçõ

quipamento 

PEN de band

quipamento 

ntos de band
isponibilizad
 sendo esse
o efeito no p

o o forneci
ecolhido), se
durante perí

EIS EXCLUSIV

obriga-se a

ão: máximo

rmitir a inibiç
e dados; 

o aos serviç

ilidade da e
comunicaçõ

 fornecer fun
e comunicaç
 

roaming os t

rmitir a inibiç

ra fornecer, 
s opções em
zados tecno

dade de cria

ntidade adju
s equipamen
preço máximo

ões móvel d

móvel do tip

da larga 4G c

Router, Hots

da larga nece
os à entidad
e mesmo va
ponto 4 da ta

mento de e
empre que 
íodo de vigên

VAMENTE DE D

cumprir os

100 KB; 

ção do serviç

ços discrimin

entidade ad
es a atribuir 

ncionalidades
ções estabel

tarifários dev

ção do serviç

terminais (t
m termos d
ologicamente

ação de VPN

udicante, co
ntos e acess
o para aquisi

e dados pod

po Tablet; 

com interface

spot ou Mobi

essários para
de adjudican
alor subtraíd
abela 1; 

equipamento 
houver luga
ncia do contr

DADOS 

s seguintes 

o de voz par

nados no p

judicante es
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N’s para criar
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fego seja, 
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pamentos 



 

Process
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co
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REQUISITOS
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24.1

24.1
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24.2. O 
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24.2

24.2
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10/2018 

número an
omunicações 
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reconhe
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er número p
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se aplica a
e dados co
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conectores 
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de voz, inde
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nacionais, po
ão, largura d
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tecnológica 
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er devem ob
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consumo cu
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oz, obriga-se

de da nume
os associado
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rede interna 

ependenteme
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em da Rede
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e ainda a cu
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Numeração (
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e Fixa – Te

 

13 

co” para 
N. Estes 
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o mínimo, 
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rramento 
; 
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25. 
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26. 
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que s
progr

Alerta
equip
exclu
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propo
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e 
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25.9. Ga
a 
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PREÇO DO S
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10/2018 

SERVIÇO 
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o tempo má
oras, e que e
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HS). 
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mento inferior

cação da oc
ente e sem 
s mencionad
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tido avaria é
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e serviços 
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disponível 
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o CAT, a 
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voz, após 
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to 17 do 
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Art

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

2 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.2 

2.2.1 

3 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

4 

5 

*A sol
Os valo

so n.º 0204.4.8.01
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Pacotes
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Center
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Básico RDIS  
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eis de Dados 
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essos básicos 
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5% 
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5% 

5% 

5% 
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6
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minuto 
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dade 
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so n.º 0204.4.8.01
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s, ADSL, FO 
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mentos de t
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r 
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o a entidade
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nais para a c
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conta os se

XA 
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r; 
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udicatário 

ervidor de 

erviço de 

cuitos de 

restar na 
rviços em 
definidos 



 

Process

TA

 

Av. Bo

Beco 

Beco 

Beco 

Beco 

Beco 

Beco 

Camin

Caste

Caste

Estrad

Estrad

Largo

Largo

Largo

Largo

Largo

Praça 

Praça 

Praça 

Praça 

Praça 

Praça 

Prace

Prace

Quinta

Quinta

Rua A

Rua A

Rua A

Rua D

Rua D

Rua d

Rua d

Rua d

Rua d

Rua d

so n.º 0204.4.8.01

ABELA 2 – AC

ombeiros Volun

do Anastácio, 8

do Anastácio, 8

do Anastácio, 8

do Anastácio, 8

do Anastácio, 8

do Anastácio, 8

nho Municipal 1

lo Palmela 

lo Palmela 

da da Moita, s/n

da do Cemitério

o de S. João nº6

o de S. João nº6

o de S. João nº6

o do Município, S

o do Município, S

 da Independên

 da Independên

 da Independên

 da Independên

 da Independên

 da Independên

ta de Cabo Verd

ta de Cabo Verd

a das Marquesa

a das Marquesa

Afonso de Albuq

Antoine Velge (a

Antoine Velge (a

D. Maria I, s/n, P

D. Maria I, s/n, P

da Escola, 2950-

de Nenhures, s/n

do Castelo 2, 29

do Castelo 2, 29

dos Citrinos, 295
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CESSOS TELEFÓ

Mora
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80, 2950-251 Pa
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80, 2950-251 Pa

80, 2950-251 Pa

80, 2950-251 Pa
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04, CMP, 2955 
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o, SN, 2950-306

6, 2950-248 PAL

6, 2950-248 PAL

6, 2950-248 PAL

S/N, 2950-222 P

S/N, 2950-222 P
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ncia, Mercado P

ncia, Mercado P

ncia, Praça da In

ncia, Praça da In

ncia, Praça da In
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n, 2950-220 

950-221 Palmela

950-221 Palmela

50-33 

ÓNICOS 

ada e Cód. Pos

0-779 Palmela

almela 

almela 

almela 

almela 

almela 

almela 

Pinhal Novo 

LMELA 

LMELA 

LMELA 

Palmela 

Palmela 

120 Pinhal Novo

inhal Novo, 295

inhal Novo, 295

ndependência, n

ndependência, n

ndependência, n

c 2950-483 

2950-483 
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ona Industrial A

0-286 

imária), Aires 29
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do Chafariz de 

do Chafariz de 

a 

a 

stal 

o 

55-120 

55-120 

n.º 47, 2955-12

n.º 47, 2955-12

n.º 47, 2955-12
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950-011 Palmel

950-011 Palmel
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Dona Maria I 29

20 

20 

20 

la 

la 

950-227 PALME

950-227 PALME

Tipo 

POTS (

POTS (

POTS 

POTS 

POTS 

POTS

POTS 

POTS 

POTS (
SIP T

POTS (

POTS 

POTS 

POTS 

POTS (

POTS (

POTS 

POTS 

POTS 

POTS (

POTS

PO

PO

PO

POTS (

B

POTS 

POTS 

POTS 

POTS

POTS (

LA POTS (

LA POTS

POTS 

POTS (

POTS 

POTS 

POTS
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(Alarme) 

(Alarme) 

S (GSM) 

S (GSM) 

S (GSM) 

S (FAX) 

S (GSM) 

S (GSM) 
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(Alarme) 

S (GSM) 

S (GSM) 

S (GSM) 

(Alarme) 

(Alarme) 

S (SIBS) 

S (SIBS) 

S (GSM) 

(Alarme) 

S+ADSL 

OTS 

OTS 

OTS 

(Alarme) 
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S (GSM) 

S (GSM) 

S (GSM) 

S+ADSL 

(Alarme) 

(Alarme) 

S+ADSL 

S (GSM) 

(Alarme) 

S (GSM) 

S (GSM) 

S+ADSL 
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Numeração 

212332024 

212330055 

212331013 

212332125 

212333178 

212351057 

212352144 

212385013 

212332122 

212332577 

212350114 

212352424 

212350115 

212351017 

212351360 

212333756 

212333971 

212383059 

211554558 

211554559 

212360536 

212361152 

212384587 

211544460 

211547184 

212131320 

212131346 

211530014 

212351044 

212353133 

212350391 

212350424 

212351286 

211530010 

210155026 

210166695 

212331011 
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Rua H
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Rua R

Rua R

Rua V

TA

 

Datacente
Datacente
Datacente
DEIS 
Biblioteca 
Biblioteca 
CPCJ 
Atendime

 
 
Nota
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Heliodoro Salgad
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212 Palmela 

1 

1 
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PALMELA 

PALMELA 

PALMELA 
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2
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o) 1

1
1
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POTS 
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POTS (

POTS 
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POTS 

POTS 

POTS 
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ral Amílcar M
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Saramago, Lt
ndependênc
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nes s/ núme

etuadas em 

stão), que te
rnos 
ww.cm-palme

Linha 

(Alarme) 

OTS 

OTS 

S (GSM) 

tra no SIP 
unk) 

IP Trunk) 

OTS 

S (GSM) 

(Alarme) 

S (GSM) 

S (GSM) 

S (GSM) 

S (GSM) 

S (GSM) 

(Alarme) 

S (GSM) 

S (GSM) 

S (FAX) 

S (GSM) 

S (GSM) 

S (GSM) 

Mota, n.º 3 
Mota, n.º 3 
Mota, n.º 3 
t 5 

cia, 47 
cia, 47 
e 7 
ero 

estrela ao D

erminam na 

ela.pt 
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Numeração 

211583634 

212350772 

211530012 

212332049 

211550912 

212336600 

212334251 

212334251 

212330360 

212331588 

212333119 

212350339 

265938317 

211545818 

211530013 

212330135 

212330252 

212330937 

212360683 

212384171 

210992715 

Localidad
Palmela
Palmela
Palmela

Pinhal Nov
Pinhal Nov
Pinhal Nov
Pinhal Nov
Qta. Anjo

atacenter, e

firewall 

de

vo 
vo 
vo 
vo 
o 

m 



 

Process

TABE

 

Bib. M

CRJ (P

CRJ (Q

CRJ (P

Casa 

DPC –

 
* Aces
 
Notas
ter um
Para to
banda,

TA

 

 
 

TA

I

10

CMP_

CMP_

10

10

10

so n.º 0204.4.8.01

LA 4 – ACESS

Local 

Mun. – Pólo Águ

Palmela) 

Qta. Anjo) 

Pinhal Novo) 

FANTASIARTE 

– Reserva Muse

sso em FO (Fibra

s: Estes locais tê
m acesso VPN co
odos os locais d
, dando preferê

ABELA 5 – EQ

ABELA 6 – EQ

ID 

 C

611 C

C

_15001 CIS

_15017 CI

737 C

592 C

594 C

10/2018 

SOS ADSL /4G

L
b

uas Moura 10

1

1

1

ológica 

a Óptica)   

êm acesso inter
om ligação ao D
da tabela 4, deve
ncia ao acesso 

QUIPAMENTOS

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

Cis

TO

QUIPAMENTOS

Marca Mo

CISCO - WS-C29

ISCO - WS-C35

CISCO - WS-C29

SCO - WS - C29

SCO - AIR-AP12

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

G / FIBRA ÓP

Larg. 
banda 

00Mb*  Rua He

1Gb* Alamed

1Gb* Rua Ve

1Gb* Praça d

 Rua do

 Rua An

net e acesso VP
atacenter da au
e ser escolhido 
de Fibra Óptica

S VOIP (TELEF

Equipa

sco CP - 7911G

sco CP - 7912G

sco CP - 7921G

sco CP - 7941G

sco CP - 7942G

sco CP - 7960G

sco CP - 7961G

sco CP - 7962G

OTAL 

S ATIVOS DE R

delo 

60-48PS-L 

60-24PS-S 

60-24PS-L 

950G - 24 EI 

2208G-E-K9 

60-48PS-S 

60-48PS-S 

60-48PS-S 

PTICA  

Mo

eróis do Ultrama

da 25 de Abril, 2

enâncio Costa Li

da Independênc

os Citrinos (antig

ntoine Velge (an

PN da autarquia
utarquia, tal com
o acesso que o
. 

FONES IP) - A

amentos VoIP 

REDE (A CONS

S

Arma

Armazé

Armazén

Assemb

BM

BM

BM P

BM P

rada 

ar, 2965-575 

2950-772 

ima, 1 

cia (Mercado Mu

ga escola primá

ntiga escola prim

a, separadament
mo os circuitos (
ferecer melhor 

A CONSIDERAR

T

SIDERAR PARA

Serviço 

azéns - DCL 

éns - Portaria 

ns - Serralharia

bleia Municipal 

M Palmela 

M Palmela 

Pinhal Novo 

Pinhal Novo 

Lo

Á

P

Q

unicipal) Pin

ria) P

mária) 

te através de ro
(VPN IP), solicita
qualidade de se

R PARA A GES

Total 

453 

12 

5 

55 

5 

1 

1 

4 

536 

A A GESTÃO E

29

29

29

29

29

29

2955

2955

ocalidade 

Águas de 
Moura 

Palmela 

Quinta do 
Anjo 

nhal Novo 

Palmela 

Aires 

outer. Os router
tados na tabela 
erviço e maior la

STÃO E MANUT

E MANUTENÇÃ

Código Posta

950-306 PALME

950-306 PALME

950-306 PALME

950-204 PALME

950-248 PALME

950-248 PALME

5-120 PINHAL N

5-120 PINHAL N
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Observações

TV+NET+V

TV+NET+V

TV+NET+V

TV+NET+V

Acesso 4

Acesso 4

rs deverão 
3. 
argura de 

TENÇÃO 

ÃO) 

al 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

NOVO 

NOVO 

s 

VOZ 

VOZ  

VOZ 

VOZ 

4G 

4G 



 

Process

10

10

11

10

10

10

11

CMP_

10

CMP_

10

10

11

106

106

105

23

10

107

10

10

10

10

10

CMP_

10

10

10

10

10

10

10

10

10

so n.º 0204.4.8.01

604 C

742 C

596 CIS

591 C

589 C

610 C

246 

_15012 CIS

597 C

C

_15003 CIS

626 

624 

589 CIS

625* CI

622* CI

578* CIS

HUA

498 C

595 C

741* H

 HUA

 HUA

599 C

739 C

588 C

600 

614 C

_15002 CIS

615 C

602 C

590 C

C

C

587 C

619 C

607 C

605 C

617 C

740 C

C

10/2018 

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

SCO - AIR-LAP1

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

CISCO - 877-W

SCO - WS - C29

ISCO - WS-C35

CISCO - WS-C29

SCO - WS - C29

CISCO - 2

CISCO - 2

SCO - AIR-LAP1

FORTIGATE

FORTIGATE

ISCO - MCS-781

ISCO - MCS-782

SCO - MCS-7825

AWEI – S5720-

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

HUAWEI - Quidw

AWEI S5720-52X

AWEI S5720-52X

ISCO - WS-C35

CISCO - WS-C37

ISCO - WS-C35

CISCO - 2960X

ISCO - WS-C35

SCO - WS - C29

CISCO - WS-C29

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

CISCO - WS-C29

CISCO - WS-C29

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

CISCO - WS-C29

60-24PS-S 

60-24PS-S 

242AG-E-K9 

60-48PS-S 

60-48PS-S 

60-24PS-S 

W-G-E-K9 

950G - 24 EI 

60-24PS-S 

60-48PS-L 

950G - 48 EI 

811 

821 

242AG-E-K9 

201E 

201E 

16-H3-CCX1 

25-I3-ECS1 

5I3-K9-CMB2 

56C-PWR-EI 

60-24PS-S 

60-48PS-S 

way S7706  

X-PWR-SI-AC 

X-PWR-SI-AC 

60-24PS-S 

750G-48P 

60-48PS-S 

X-24PS-S 

60-24PS-S 

950G - 24 EI 

60-24PS-L 

60-24PS-S 

60-48PS-S 

60-24PS-L 

60-24PS-L 

60-48PS-S 

60-24PS-S 

60-24PS-S 

60-24PS-S 

60-24PS-S 

60-48PS-S 

60-24PS-L 

BM

Centro Comu

Centr

Centr

Cine

CRJ

CRJ

DAG 

DARSU

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

Armaz

DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

DCD

DCTEL -

DCD

DCDJ - Se

DFA - Ap

GAEPI / Inc

G

M Poceirão 

nitário Águas M

ro Formação 

ro Formação 

ma S. João 

CPCJ 

J Qta Anjo 

J Qta Anjo 

- Qta. Anjo 

DARSU 

U - Jardins01 

TACENTER 

TACENTER 

TACENTER 

TACENTER 

TACENTER 

TACENTER 

TACENTER 

TACENTER 

zéns Portaria 

TACENTER 

TACENTER 

TACENTER 

TACENTER 

TACENTER 

DAU 

DAU 

DAU 

DJ - Castelo 

- Comunicação

DJ - GESOS 

erviço Educativo

DCTEL 

DEIS 

DEPA 

provisionamento

DRH 

DEIS 

ubadora empre

DEPOP 

DEPOP 

GJ/GFM 

GPE 

29

oura 2965-5

29

29

29

2955

29

29

2950-7

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

o 29

29

2955

29

o 29

29

2955

sas 2955

29

29

29

29

965-312 POCEIR

575 ÁGUAS DE 

950-241 PALME

950-241 PALME

950-204 PALME

5-216 PINHAL N

950-602 PALME

950-602 PALME

745 QUINTA DO

950-252 PALME

950-212 PALME

950-212 PALME

950-212 PALME

950-212 PALME

950-212 PALME

950-212 PALME

950-212 PALME

950-212 PALME

950-212 PALME

950-219 PALME

950-212 PALME

950-212 PALME

950-212 PALME

950-212 PALME

950-212 PALME

950-209 PALME

950-209 PALME

950-209 PALME

950-317 PALME

950-266 PALME

950-317 PALME

950-317 PALME

950-203 PALME

5-027 PINHAL N

950-253 PALME

950-234 PALME

950-204 PALME

5-027 PINHAL N

5-027 PINHAL N

950-209 PALME

950-209 PALME

950-219 PALME

950-220 PALME
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RÃO 

MOURA 

ELA 

ELA 

ELA 

NOVO 

ELA 

ELA 

O ANJO 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

NOVO 

ELA 

ELA 

ELA 

NOVO 

NOVO 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 



 

Process

10

12

10

10

10

10

10

10

* COR
 
 

TA
FI

 

 

TA

 

Ativos

Telefo

Switch

Acess

Circui

Fibra 

Pares 

 

Intrac

 - Intr
 - Intr

REDE

REDE

Outro

Intern

so n.º 0204.4.8.01

C

618 C

982 

596 C

C

730 C

 C

C

733 C

738 C

608 C

606 C

C

RE com 8 slots

ABELA 7 – EX
XA 

ABELA 8 – NÍV

s de rede (Core 

ones IP, ATA's 

h de rede 

sos internet ADS

tos G.SHDSL 

Ótica 

de cobre 

Redes

conta 

raconta (Fixo-Fi
raconta (Fixo-M

S MÓVEIS 

S FIXAS 

os serviços rede 

nacional 

10/2018 

CISCO - WS-C29

ISCO - WS-C35

CISCO - 88

ISCO - WS-C35

CISCO - WS-C29

CISCO - WS-C37

CISCO - WS-C29

CISCO - WS-C29

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

ISCO - WS-C35

CISCO - WS-C29

s (2 slots 64 F

XPECTATIVAS 

VEIS DE SERV

Designação 

+ Transmissão

SL / 4G / FTTH /

s 

xo)         
óvel) 

fixa (SVA) 

60-24PS-L 

60-24PS-S 

81G 

60-24PS-S 

60-24PS-L 

750-12SFP 

60-24PS-L 

60-24PS-L 

60-48PS-S 

60-48PS-S 

60-24PS-S 

60-24PS-S 

60-24PS-L 

O; 2 slots 96 

DE CONSUMO

VIÇO (FIXO)

) 

/ Fibra Óptica 

Minu

60

50
10

22.5

17.5

2.8

1

Mercad

Mercado P

Mercado P

Paços Co

Paços Co

Paços Co

Paços Co

Paços Co

Paços Co

Pre

V

FE; 2 supervis

O MÉDIO MENS

utos 

00 

00 
00 

500 

500 

800 

10 

GRCH 

o Pinhal Novo 

inhal Novo - DA

inhal Novo - DA

oncelho (Piso 0)

oncelho (Piso 0)

oncelho (Piso 0)

oncelho (Piso 1)

oncelho (Piso 1)

oncelho (Piso 2)

esidência 

SMPC 

Vereação 

sors; 2 slots liv

SAL DE COMU

 

SLA 

04 horas 

24 horas 

12 horas 

12 horas 

12 horas 

04 horas 

04 horas 

29

2955

AG 2955

AG 2955

 29

 29

 29

 29

 29

 29

29

29

29

vres) e 4 fonte

NICAÇÕES CO

950-241 PALME

5-120 PINHAL N

5-120 PINHAL N

5-120 PINHAL N

950-222 PALME

950-222 PALME

950-222 PALME

950-222 PALME

950-222 PALME

950-222 PALME

950-222 PALME

950-221 PALME

950-216 PALME

es alimentaçã

OM ORIGEM N
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ELA 

NOVO 

NOVO 

NOVO 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

ELA 

o 

A REDE 



 

Process

TA

 

Cartõe

Equip

Cartõe

Equip

Equip

 
 
 

TA
MÓ

 

Cham

Cham

Cham

Cham

Cham

Cham

SMS 

SMS 

 
 

28.

Para 


 

TA

Soluçã

Utiliza

Super

Licenç

Comp

Estatí

so n.º 0204.4.8.01

ABELA 9 – MA

es GSM de voz/

pamentos termin

es de dados par

pamentos termin

pamentos termin

ABELA 10 – P
ÓVEL, VOZ E S

Tipolo

madas Intracont

madas Intracont

madas rede móv

madas redes Fix

madas Internaci

madas SVA  

/MMS (unidade

intraconta (unid

 MAPA DE QU

as soluções 
 1 solução

ABELA 11 – R

ão na Cloud (co

adores atendime

rvisores 

ças para 8 utiliz

patível com a so

ísticas em temp

10/2018 

APA DE QUANT

/dados (3G 4G) 

nais (telemóveis

ra terminais de 

nais de banda la

nais de banda la

PERFIL DE TRÁ
SMS’S 

ogia 

ta (fixo) 

ta (móvel) 

vel 

xas 

ionais 

es) 

dades) 

UANTIDADES D

adicionais pr
o de centro d

REQUISITOS MÍ

D

om licenciament

ento 

zadores 

olução de servido

o real 

TIDADES DE S

Serviços / E

para telemóveis

s e/ou smartph

banda larga mó

arga móvel (PEN

arga móvel (Rou

ÁFEGO VALOR

Total m

DE SOLUÇÕES

retendemos:
de contacto (

ÍNIMOS E FUNCI

Descrição 

to) para: 

or de comunica

SERVIÇOS E EQ

quipamentos 

s / smartphones

hones) com com

óvel (4G) 

N’s 4G)  

uter 4G-WIFI c

R MÉDIO MENS

minutos (mensa

50

300

160

50

1

3

20

100

S ADICIONAIS

 
(Tabela 11) 

IONALIDADES D

ções instalado

QUIPAMENTO

s 

municações de v

om ligação RJ4

SAL DOS SERV

al) 

00 

00 

00 

00 

10 

30 

00 

00 

S 

DA SOLUÇÃO DE

OS MÓVEIS 

voz e/ou dados 

45) – Escolas 

VIÇOS COM OR

E CONTACT CEN

Quantidades 

 

6 

2 

8 

 

 

RIGEM NA RE

NTER 
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Qtd 

260 

260 

40 

25 

6 

DE 



 

Process

Gestã

Defini

Gestã

Integr

Histór

Caixa 

Capac

Possib

 
 

so n.º 0204.4.8.01

ão e controlo de

ição de scripts d

ão autónoma do

ração de emails

rico de cliente 

de correio voz 

cidade de gerar 

bilidade de grav

10/2018 

 chamadas, ges

de apoio ao aten

o IVR (mensagen

s 

relatórios de ge

vação de chama

stão filas de esp

ndimento telefó

ns de entrada e

estão e analítica

das 

pera 

ónico 

e outras) 

a  

 

 

 

 

 

1 
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