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CAPÍTULO I 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 1ª - Objecto 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a 

celebrar, na sequência do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal o 
aluguer de equipamentos de cópia e impressão, incluindo fornecimento de 
consumíveis, assistência técnica e software de gestão das impressões para os 
serviços do município de Faro e para as Escolas Básicas do 1º ciclo do concelho de 
Faro, para um período de 60 meses (5 anos). 
 

Cláusula 2ª – Partes integrantes do contrato e regras de interpretação 
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados 

pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente 

aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

c) O presente Caderno de Encargos;  

d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a 

respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do 

contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos 

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos 
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Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse 

mesmo diploma legal.  

 
Cláusula 3ª – Alterações do contrato 

Quaisquer alterações que haja necessidade de introduzir no contrato, no decurso da 

sua execução, devem estar de acordo com o estabelecido no artº 99.º do CCP. 

 

Cláusula 4ª – Local e modo da prestação de serviços 

1 - O adjudicatário deverá entregar, instalar e configurar os equipamentos nos diversos 

serviços do município de Faro e nas escolas básicas do 1º ciclo do concelho de Faro 

(descritos na cláusula 29ª no capítulo II do presente Caderno de Encargos) dentro do 

prazo previsto na sua proposta. 

2 – Será da responsabilidade do adjudicatário a planificação e coordenação das acções 

necessárias tendentes à instalação, configuração e boa disponibilização dos 

equipamentos, devendo ser descrito em sede de proposta, o respectivo Plano de 

Trabalhos a adotar. 

3 – A conclusão do projeto de implementação não poderá ultrapassar 60 dias, após a 

data de assinatura do contrato. 

 

Cláusula 5ª – Vigência do contrato 
 
1 - O contrato vigorará pelo período de 5 anos (60 meses), a partir da data de emissão 

da declaração de aceitação do equipamento e software referida na cláusula 10ª, sem 

prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além desse prazo. 

 

2 - O prazo de vigência do contrato é justificado pela natureza dos equipamentos em 

causa e pelo facto dos bens do ativo imobilizado ficarem sujeitos a amortizações 

técnicas que deverão traduzir a depreciação sofrida durante a sua vida útil estimada, 

derivada da sua utilização operacional, funcional ou dominial. 
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3 - Apurou-se que a amortização técnica decorrente da atividade operacional da 

maioria dos bens associados a este contrato (fotocopiadoras/multifuncionais), é 

calculada segundo o método das quotas constantes e estende-se durante 60 meses 

(cinco anos), sujeitas a uma taxa de amortização anual de 20%. 

 

4 - Ponderadas as diversas hipóteses de contratação, face ao período de vida útil 

estimado dos bens a afetar, concluiu-se que a solução economicamente mais vantajosa 

para celebrar um contrato desta natureza será por um período mínimo de 60 meses. 

 

 

 
Cláusula 6ª - Obrigações principais do adjudicatário 

1 - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente 

Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato 

decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações principais:  

a) Obrigação de disponibilizar os equipamentos prontos a funcionar (incluindo a sua 

instalação e configuração nos locais) de acordo com as características propostas, as 

quais devem satisfazer as características técnicas definidas no capítulo II do presente 

Caderno de Encargos, no local e do modo definido na cláusula 4ª do Caderno de 

Encargos e num prazo que esteja de acordo com a sua proposta o qual não poderá ser 

superior a 60 dias, a contar da data de celebração do contrato;  

b) Avisar com uma antecedência mínima de 48 horas, a data para início da entrega dos 

equipamentos objeto do presente procedimento; 

c) Suportar as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e 

respetivos documentos para o local de entrega bem como os custos relativos à 

desmontagem e levantamento, se for caso disso, dos equipamentos após o término do 

contrato; 
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d) Obrigação de assegurar a formação dos utilizadores na utilização de todos os 

equipamentos; 

e) Obrigação de assegurar a formação técnica da solução a 4 elementos da Divisão de 

Sistemas de Informação e Comunicações; 

f) Obrigação de assegurar a assistência técnica a todos os equipamentos durante a 

vigência do contrato (incluindo na guilhotina as afinações periódicas a manutenção das 

laminas, etc.; e no software todas as atualizações e manutenções sugeridas pelo 

respetivo fabricante); 

g) Obrigação de assegurar a gestão e fornecimento dos consumíveis, com exceção do 

papel e outros suportes de impressão e agrafos, em tempo útil e de forma a que não 

se verifique inatividade dos equipamentos por essa razão, durante a vigência do 

contrato; 

h) Disponibilizar um recipiente para recolha das embalagens e dos consumíveis 

existentes nas instalações do contraente público, e proceder à remoção e tratamento 

dos mesmos (através de reutilização, reciclagem ou eliminação) nos termos da 

legislação em vigor; 

i) Disponibilizar à entidade adjudicante relatórios mensais relativos aos consumos 

(cópias e impressão, a preto e a cores) por equipamento e local; 

2 - O adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios 

humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do 

serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita 

e completa execução das tarefas a seu cargo. 

3 - O adjudicatário obriga-se a fornecer manuais em língua portuguesa com instruções 

sobre a operação e manutenção dos equipamentos, incluindo todos os equipamentos 

acessórios. 

4 - O adjudicatário entregará à entidade adjudicante, aquando da entrega dos 

equipamentos, os seguintes documentos: 

a) Manuais e catálogos dos equipamentos; 
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b) Lista com identificação (modelo, marca, nº de série) e localização dos 

equipamentos instalados. 

5 – A entidade adjudicante poderá, para seu uso exclusivo, proceder à reprodução de 

todos os documentos referidos no número anterior. 

6 – O adjudicatário será o responsável pela gestão do processo de mudança, quer seja 

na planificação, coordenação de ações, como na comunicação com os utilizadores, 

devendo ser descrito na proposta, o respetivo planeamento (macro) e metodologia a 

adotar no projeto de implementação e mudança. 

7 – O adjudicatário será responsável, no término do contrato, a proceder à recolha dos 

equipamentos objeto do contrato (com a exceção da guilhotina e do software, que 

após o término do contrato, devem passar para a posse da entidade adjudicante, sem 

custos adicionais), num prazo máximo de 15 dias, salvo se explicitamente acordado de 

forma diferente com a entidade adjudicante.  

 

 

Cláusula 7ª - Conformidade e operacionalidade dos bens 

1 ― O adjudicatário obriga-se a disponibilizar ao contraente público os equipamentos 

objecto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos 

previstos no capítulo II do presente Caderno de Encargos, que dele faz parte 

integrante.  

2 ― Os equipamentos objecto do contrato devem ser disponibilizados em estado novo 

e 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. 

3 ― É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os 

aspectos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que 

respeita à conformidade dos bens.  
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4 ― O adjudicatário é responsável perante a entidade adjudicante por qualquer defeito 

ou discrepância dos bens objecto do contrato que existam no momento em que os 

bens lhe são entregues. 

 

Cláusula 8ª - Dever de sigilo 

1 ― O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, 

técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Faro, de que possa 

ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

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

transmitidas a terceiros, nem objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que 

não o destinado directa e exclusivamente à execução do contrato.  

3 ― Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respectiva obtenção pelo adjudicatário 

ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial 

ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas 

competentes. 

 

 

Cláusula 9ª - Preço contratual 

1 – O preço base estabelecido para o presente procedimento é o referido na cláusula 

20ª do presente Caderno de Encargos. 

2 – O valor total do contrato traduzir-se-á num valor fixo mensal que deverá incluir 

todos os custos associados ao aluguer dos equipamentos de cópia e impressão, à 

assistência técnica, ao software de gestão e ao fornecimento de todos os consumíveis 

tendo em conta o volume de páginas estimado. O valor total do contrato deverá ser 

calculado conforme descrito na cláusula 28ª do Capítulo II do presente Caderno de 

Encargos.  
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3 – Sem prejuízo do referido no número anterior para efeitos de cálculo do valor global 

do contrato e, com base neste, do cálculo do valor da renda fixa mensal (60 

mensalidades para a vigência dos 5 anos de contrato), no final de cada 6 meses da 

execução do contrato deverá ser feito um encontro de contas entre o adjudicatário e o 

adjudicante com base na efetiva atividade de impressão. O cálculo do valor a cobrar ou 

a creditar deverá ser feito com base no número de cópias/impressões atingidas por 

excesso ou por defeito, em relação à quantidade incluída no contrato e com base nos 

preços unitários definidos na proposta. 

4 ― Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das 

demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Faro 

deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.  

5 ― O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas 

cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, 

nomeadamente os relativos a despesas de alojamento, alimentação e deslocação de 

meios humanos, ao transporte dos bens, incluindo os consumíveis, objeto do contrato 

para o respectivo local de entrega, instalação, configuração, testes, formação e 

desmontagem bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas 

registadas, patentes ou licenças. 

 

 

Cláusula 10ª – Aceitação dos equipamentos e software 

 

1 - No prazo de 15 dias úteis, a contar da entrega dos elementos referentes à 

execução do contrato, designadamente a instalação e configuração dos equipamentos 

e do software, o Município de Faro procede à respetiva análise, com vista a verificar se 

os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos no 
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presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos 

exigidos por lei. 

2 - Na análise a que se refere o número anterior, o prestador de serviços deve prestar 

ao Município de Faro toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários ou 

solicitados. 

3 - No caso da análise, a que se refere o n.º1, não comprovar a conformidade dos 

elementos entregues com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias 

com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente 

Caderno de Encargos, o Município de Faro deve, de imediato, informar por escrito, o 

prestador de serviços. 

4 - No caso previsto no número anterior, o prestador de serviços deve proceder, sem 

acréscimo de custos e num prazo razoável a acordar com Município de Faro, às 

alterações e complementos necessários para garantir o cumprimento das exigências 

legais e das características, especificações e requisitos técnicos exigidos. 

5 - Após a realização das alterações e complementos necessários, pelo prestador de 

serviços no respetivo prazo, o Município de Faro procede a nova análise, nos termos do 

n.º1. 

6 - Caso a análise, a que se refere o n.º1, comprove a conformidade dos elementos 

entregues pelo prestador de serviços com as exigências legais, características, 

especificações e requisitos técnicos definidos no presente caderno de encargos, deverá 

ser emitida, num prazo máximo de 15 dias a contar do termo dessa análise, declaração 

de aceitação do equipamento e software pelo Município de Faro. 

7 - A emissão da declaração a que se refere o número anterior não implica a aceitação 

de eventuais discrepâncias com as exigências legais ou com as características, 

especificações e requisitos técnicos previstos no presente Caderno de Encargos. 
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Cláusula 11ª - Condições de pagamento 

1 – Os pagamentos serão efetuados em prestações fixas mensais, de acordo com a 

remuneração acordada, devidamente confirmados pela entidade adjudicante, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da receção das respetivas faturas. 

2 – Cada fatura será enviada à entidade adjudicante após o final do mês a que 

respeita. 

3 – De acordo com o referido no ponto 3 da cláusula 9ª, no final de cada semestre de 

execução do contrato, deverá ser emitida fatura ou nota de crédito conforme nesse 

período se tenha excedido ou não o número de cópias/impressões previstas. No caso 

de haver lugar a emissão de fatura relativa ao valor excedente, esta deverá ser emitida 

em separado e anexando um resumo discriminado das cópias efetuadas por 

equipamento e por local, para ser realizado por ajuste direto, cujo pagamento será 

efetuado após confirmação da mesma pela entidade adjudicante. 

4 ― Em caso de discordância por parte do Município de Faro, quanto aos valores 

indicados nas faturas ou notas de crédito, caso estas últimas venham a ocorrer, deve 

este comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este 

obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova 

fatura ou nota de crédito devidamente corrigida. 

5 - Pela retoma dos equipamentos, o adjudicatário entregará à entidade adjudicante, 

na data de vencimento da primeira fatura, o valor proposto (Vret), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor 

 

Cláusula 12ª - Penalidades contratuais 

1 ― Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Faro 

pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar 

em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:  
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a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega e operacionalização dos bens 

objeto do contrato, até 1000€ por cada dia de atraso; 

b) Pelo incumprimento das datas e prazos de recolha dos bens objeto do contrato, no 

término do mesmo, até 1000€ por cada dia de atraso; 

c) Pelo incumprimento dos prazos definidos para reparação de avarias, reposição da 

qualidade de serviço e obrigação de assistência técnica, €300 por cada dia de atraso, 

por equipamento afetado; 

d) Pelo incumprimento do fornecimento dos consumíveis de forma a evitar paragens 

dos equipamentos na impressão e cópia, €300 por cada dia de paragem, por 

equipamento parado. 

2 ― Em caso de resolução do contrato por incumprimento do adjudicatário, o 

Município de Faro pode exigir-lhe uma pena pecuniária, de até 20% do valor 

contratual. 

3 ― Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as 

importâncias pagas pelo adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente 

aos bens objeto do contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva 

resolução. 

4 ― Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Faro tem em 

conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 

culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.  

5 ― O Município de Faro pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do 

contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.  

6 ― As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município 

de Faro exija uma indemnização pelo seu dano excedente. 

 

Cláusula 13ª - Força maior 

1 ― Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de 
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qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as 

circunstâncias que impossibilitem a respectiva realização, alheias à vontade da parte 

afectada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e 

cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2 ― Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias (prova através 

de comprovativo médico), sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, 

actos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou 

administrativas injuntivas.  

3 ― Não constituem força maior, designadamente:  

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

adjudicatário, na parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades 

dos seus subcontratados;  

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de 

deveres ou ónus que sobre ele recaíam;  

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas 

legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento 

de normas de segurança;  

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a 

sabotagem;  

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4 ― A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior 

deve ser imediatamente comunicada à outra parte.  
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5 ― A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. 

 

Cláusula 14ª - Resolução por parte do contraente público 

1 ― Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato e de outros 

previstos na lei e do direito de indemnização nos termos gerais, o Município de Faro 

pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de 

forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente 

nos seguintes casos:  

a) Atraso, total ou parcial, na entrega, operacionalização, reparação, manutenção 

e entrega de consumíveis relativamente aos bens objecto do contrato, por 

período superior a três meses ou declaração escrita do adjudicatário de que o 

atraso em determinada entrega excederá esse prazo. 

2 ― O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração 

enviada ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a 

menos que tal seja determinado pelo Município de Faro.  

 

Cláusula 15ª - Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a 

competência do Tribunal da Comarca de Faro/Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, 

em razão da matéria, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 

Cláusula 16ª - Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo adjudicatário e a cessão da posição contratual por qualquer das 

partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 
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Cláusula 17ª - Comunicações e notificações 

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 

Código dos Contratos Públicos, para a sede de cada uma. 

2 ― Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 

 

Cláusula 18ª - Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no presente procedimento são contínuos, correndo em sábados, 

domingos e dias feriados. 

 

Cláusula 19ª - Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente procedimento aplica-se o 

regime previsto no Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual, e demais 

legislação aplicável. 

 

Cláusula 20ª – Preço base 

O preço base, correspondente ao preço máximo que o Município de Faro se dispõe a 

pagar pelo objeto do presente procedimento é de € 300.000,00 (Trezentos mil euros), 

acrescido do IVA à taxa legal em vigor.  

 
 

Cláusula 21ª – Caução 
 
1 - A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 

Contrato, nos termos do Programa do Procedimento, pode ser executada pelo 

contraente público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para 

satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, 

incumprimento definitivo pelo fornecedor de obrigações contratuais ou legais, incluindo 
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o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente 

previstos no Contrato ou na lei. 

2 - A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o 

fornecedor na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa 

mesma execução, no prazo de 15 dias após a notificação do contraente público para 

esse efeito. 

3 - A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 

295.º do Código dos Contratos Públicos. 

 
 

Cláusula 22ª – Seguros 

1 - É da responsabilidade do fornecedor a cobertura, através de contrato de seguro, 

dos riscos inerentes às atividades a executar pelo fornecedor para o cumprimento 

pontual das suas obrigações. 

 

2 – O Município de Faro não terá qualquer responsabilidade de cobertura, através de 

contratos de seguro, sobre os equipamentos objecto do contrato. 

 

3 – O Município de Faro não será responsabilizado por dados causados ao 

equipamento objecto de contrato, por incêndios, cheias, terramotos ou outras causas 

naturais. 

 

4 – Caso o adjudicatário entenda necessário, cabe-lhe a cobertura, através de 

contratos de seguro, dos riscos que entender. 

 

5 - O contraente público pode exigir prova documental da celebração dos contratos de 

seguro devendo o fornecedor apresentá-la no prazo que lhe for estipulado, nunca 

inferior a cinco dias. 
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CAPÍTULO II 
 

DISPOSIÇÕES TÉCNICAS 
 
Os principais objetivos do presente procedimento passam por modernizar, racionar e 

otimizar o parque de cópia e impressão dos serviços do município e das 19 escolas 

básicas do 1º ciclo do concelho de Faro, dotando-as de soluções integradas (cópia, 

impressão e digitalização) que permita controlar efetivamente os gastos em 

consumíveis e papel, e as quantidades de cópia e/ou impressão. Pretende-se também 

eliminar eventuais faltas de consumíveis, através de uma gestão e controlo preventivo, 

que deverá ser o mais automatizado possível, bem como obter um elevado nível de 

assistência técnica sempre que necessário. 

Assim, a solução a adotar passa pela disponibilização de 28 equipamentos multifunções 

A3 laser policromáticos e 36 equipamentos multifunções A4 laser policromáticos, com 

capacidade de se ligar em rede e que permitiam, entre outras funcionalidades, a 

impressão a partir de qualquer computador ligado à rede informática. Além destes 

equipamentos está também comtemplado o fornecimento e configuração de uma 

solução global de gestão de todo o sistema, e, de uma guilhotina elétrica de forma a 

possibilitar a finalização de alguns trabalhos específicos. 

Os serviços municipais estão todos ligados à mesma rede municipal de dados, sendo 

que existem Pcs clientes com o Windows 7, Windows XP e Windows 8.1. Estas redes 

são suportadas por uma Active Directory (AD) da Microsoft, esta rede tem cerca de 

470 utilizadores, podendo este número sofrer alterações ao longo do tempo. 

As escolas estão todas dotadas de rede informática (LAN), com computadores em 

todas as salas de aula (pelo menos um por sala), e dependendo das escolas, com 

computadores em salas dos professores, bibliotecas escolares e salas de apoio 

administrativo e/ou da coordenação da escola. Os computadores, na sua quase 
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totalidade, têm o Windows 7 profissional ou o Windows 8.1 como sistema operativo. 

As redes escolares compreendem no total, cerca de 200 Pcs atualmente com 

utilizadores locais por PC. Nas redes informáticas das escolas básicas do 1º ciclo não 

existem domínios de rede criados nem servidores. Gradualmente pretendemos inserir 

estas LANs na rede municipal de dados e com servidores, mas com um domínio 

diferente (estes servidores podem ser Windows ou Linux-SAMBA4). Assim a solução a 

implementar deve suportar multidomínio (mesmo que sem relações de confiança entre 

eles), e servidores tanto Windows (AD nativa) como Linux (Domínios implementados 

pelo SAMBA4), mas com gestão e reporting centralizado. Deve também contemplar a 

reconfiguração dos equipamentos multifuncionais e dos Pcs clientes para a nova 

realidade técnica assim que estas ocorrerem, durante a vigência do contrato. O 

licenciamento para a solução de software deve permitir utilizadores ilimitados (ou num 

numero que salvaguarde a evolução possível durante os 5 anos de contrato, nunca 

inferior a 2.000 utilizadores, possibilitando assim a eventual inclusão dos alunos como 

utilizadores). 

A solução de impressão deve assentar sobre um cluster ativo-ativo com failover e 

balanceamento de carga, isto para a rede municipal. Para as escolas quando existirem 

as condições referidas (servidor), deverá ser configurado um printserver (em Windows 

ou Linux) que funcionará como cache de utilizadores, retenção de trabalhos follow-me 

e envio de estatísticas para o servidor principal que agregará todas as estatísticas para 

efeito de reporting. Nas escolas isoladas (antes da migração para a rede municipal), a 

solução deve ser configurada para gestão de cópias/impressões, por utilizadores 

criados diretamente nos equipamentos e com estatísticas locais. A solução deve incluir 

todo o licenciamento (mesmo de terceiros) necessário à implementação da solução. 

Durante a vigência do contrato a entidade adjudicante poderá solicitar ao adjudicatário 

a mudança de local dos equipamentos instalados e/ou alterações de configuração, isto 

sem custos adicionais aos já previstos. 
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Cláusula 23ª – Condições gerais 

1 – O adjudicatário será responsável por manter a solução operacional, assumindo a 

gestão e coordenação dos serviços de manutenção, suporte e fornecimento de 

consumíveis. 

2 – Para uma melhor gestão dos equipamentos e utilização por parte dos 

intervenientes, os equipamentos a propor deverão apresentar uniformização de 

caraterísticas técnicas e funcionais. 

3 – O adjudicatário deverá ter serviços de monitorização remota para a automatização 

da logística de substituição de consumíveis e manutenção, sem intervenção de 

qualquer elemento da entidade adjudicante e de forma a garantir que não há qualquer 

interrupção do serviço. A solução técnica a implementar, deverá ser definida em 

concordância com as politicas se segurança da entidade adjudicante. A entidade 

adjudicante deve ter acesso online a todos os incidentes (avarias, degradação de 

serviço, etc.) e pedidos de serviço (requisição de consumíveis, etc.), de forma a 

conseguir efetuar uma detalhada avaliação do cumprimento dos tempos de resposta e 

resolução por parte do adjudicatário. Sempre que seja registado um incidente ou 

pedido de serviço, a entidade adjudicante deve ser informada também por email. 

4 – No ato da instalação e configuração dos equipamentos, o adjudicatário é obrigado 

a entregar manuais de utilização dos equipamentos, em formato eletrónico e em língua 

portuguesa, bem como os drivers de cada modelo de equipamento. 

5 – O serviço de instalação e configuração dos equipamentos e software de gestão é 

da responsabilidade do adjudicatário e inclui, entre outros, todos os serviços de 

instalação e configuração de software (como drivers) nos PC’s e servidores de forma a 

que estes possam imprimir nos novos equipamentos bem como a criação de 

utilizadores e seus perfis, configuração de relatórios e automatismos, quando 

necessário. 

6 - O adjudicatário introduzirá nos equipamentos, ao longo da execução do contrato, 

todas as novas versões de firmware que venham a ser disponibilizadas pelo fabricante 
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para os modelos instalados, a fim de os atualizar com as versões tecnologicamente 

mais desenvolvidas dos mesmos modelos. Também o software central de gestão deve 

ser atualizado de acordo com as versões/atualizações disponibilizadas pelo fabricante, 

ao longo da execução do contrato. 

7 – Depois da instalação e configuração dos equipamentos, e, em estreita colaboração 

com o(a) coordenador(a) de cada local deverá ser dada formação aos utilizadores dos 

equipamentos (funcionários, professores e demais pessoal administrativo). Também 

deverá ser dada formação de âmbito mais técnico, a um grupo mais restrito de 

utilizadores a indicar pela C. M. de Faro, para operações de gestão dos equipamentos 

como criação de utilizadores, alteração de perfis, consulta de consumos por perfil, etc..   

8 – No período de vigência do contrato, caso seja necessária a substituição de algum 

equipamento, pelo adjudicatário, o mesmo deverá garantir as especificações técnicas e 

funcionalidades dos novos equipamentos, iguais ou superiores aos adjudicados, sem 

acréscimo de custo ao contrato inicial. 

9 – A proposta deve prever a possibilidade de que sejam integrados, no decorrer do 

contrato, equipamentos adicionais semelhantes aos adjudicados, ficando estes 

submetidos às mesmas condições dispostas pelo presente caderno de encargos e pela 

proposta do adjudicatário, nomeadamente quanto às tipologias dos equipamentos e 

seus valores unitários bem como aos valores unitários definidos para as 

cópias/impressões a cores e a preto. No caso de a proposta nada referir a este 

respeito, considera-se que a mesma aceita sem condições o disposto no presente 

número. 

10 – O adjudicatário deverá ser reconhecido pelo fabricante dos equipamentos 

multifuncionais a disponibilizar, como parceiro certificado, para a execução do projeto 

do presente concurso, atestável através de declaração emitida pelo próprio fabricante. 

11 - A Proposta deverá incluir o valor atribuído aos equipamentos da propriedade do 

contraente público que sejam objeto de retoma pelo fornecedor, correndo por conta 

deste todos os custos inerentes ao respetivo levantamento e transporte. Os 
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equipamentos objeto de retoma estão listados em anexo I. O valor mínimo aceite por 

equipamento é de 1€. O adjudicatário deverá entregar uma lista com os equipamentos 

recolhidos, indicando para cada um deles, a data da recolha (que deverá ser acordada 

previamente com o contraente público) e o valor dos contadores (cópias P/B e cor) 

quando tecnicamente possível, à data da recolha. As recolhas devem ser efetuadas na 

presença de um representante indicado pela entidade adjudicante. 

12 – As recolhas dos equipamentos objeto de retoma, devem ser efetuadas num prazo 

de até 90 dias a partir da data de assinatura do contrato. Este prazo pode ser alterado, 

apenas se explicitamente solicitado pela entidade adjudicante. 

 

 

Cláusula 24ª – Volume e contagem de impressões, digitalizações e cópias 

1 - O presente contrato prevê um volume global de impressão e cópia, para todos os 

equipamentos multifunções, de 7.000.000 (sete milhões) de páginas A4 para todo o 

seu período de vigência que é de 5 anos. Do total do volume, estima-se que 80% 

serão impressões e cópias a preto e 20% a cores. Estas quantidades serão utilizadas 

para efeitos do cálculo do valor total do contrato e da renda fixa mensal, 

independentemente dos acertos de contas que deverão ser feitos no final de cada 6 

meses de vigência do contrato nos termos da clausula 9ª do presente caderno de 

encargos.   

2 - As digitalizações, nos equipamentos que o permitam, não podem contar para 

efeitos de contabilização do volume de cópias e impressão, uma vez que não deverão 

ter qualquer encargo para a entidade adjudicante. 

3 – Para efeitos de contagem, as impressões e cópias em formato diferente do A4, são 

consideradas como se de um formato A4 se tratasse (neste caso, por exemplo, o A3 

deve ser contabilizado como A4). 

4 – A contabilização das impressões e cópias deverá ser à página e não à revelação. 

5 – As impressões e cópias em frente e verso, deverão ser contabilizadas como 2. 
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6 – O custo unitário por impressão e cópia, a preto e a cor, apresentado na proposta 

deverá ser igual para qualquer equipamento e será utilizado nos acertos de contas 

semestrais. 

7 – O valor máximo que a entidade adjudicante aceita pagar por impressão/cópia a 

preto é de 0,007€, e por impressão/cópia a cor é de 0,06€. 

8 - Não haverá revisão de preços ao longo da duração do contrato. 

 

 

Cláusula 25ª – Assistência técnica e níveis de serviço 

1 – Deve ser garantida pelo adjudicatário a assistência técnica dos equipamentos a 

instalar (todos incluindo a guilhotina), nas vertentes de manutenção preventiva e 

corretiva. 

2 – Consideram-se assim incluídos no contrato: 

a) Todos os serviços de manutenção preventiva 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 caraterísticas a um nível semelhante ao das iniciais; 

b) Os serviços de manutenção corretiva realizados com a finalidade de repor o 

equipamento em condições normais de funcionamento, sempre que ocorram 

quebras ou avarias. 

3 – Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão englobar, entre outras, 

as seguintes operações: 

a) Análise e reparação de quebras e avarias; 

b) Revisões, limpezas e afinações; 

c) Instalação e fornecimento das peças necessárias ao bom desempenho dos 

equipamentos; 

d) Todos os encargos de transporte e/ou deslocação de pessoal e equipamento e 

respetivos riscos. 
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4 – A assistência técnica deverá ser prestada durante o horário normal de 

funcionamento em vigor nos respetivos serviços da entidade adjudicante onde se 

localizem os equipamentos. 

5 – Todas as ações de manutenção deverão ter lugar no local de funcionamento do 

equipamento em causa, exceto em casos que manifestamente se verifique ser 

impossível a resolução do problema no local. 

6 – No caso de avaria (incluindo a degradação de qualidade de serviço) dos 

equipamentos a assistência técnica terá um prazo máximo até ao dia útil seguinte para 

resolução do problema. A contagem de tempo tem início no momento que o 

adjudicatário teve conhecimento da avaria, sendo preferencialmente iniciado de forma 

automática pelo sistema de monitorização, ou por informação da entidade adjudicante 

(email, telefone, etc.). A entidade adjudicante deve ter acesso, online, a toda a 

informação relativa à gestão de incidentes e pedidos de serviço (com pelo menos o 

detalhe da data de criação do incidente/pedido e da respetiva data de resolução). A 

entidade adjudicante deve ser também informada por email, sempre que seja 

registado novo incidente ou pedido de serviço. 

7 – Sempre que houver necessidade de reparação de equipamento que tenha duração 

superior a 24 horas, fora do local de instalação do mesmo, deverá o adjudicatário 

garantir a colocação de um equipamento em substituição idêntico ao removido, pelo 

período de reparação e até à data da sua reposição em perfeitas condições de 

funcionamento. Mesmo nestas condições a reposição de serviço deve ser garantida até 

ao dia útil seguinte, após o conhecimento da avaria. 

8 – Sempre que houver intervenção técnica, deverá ser entregue/disponibilizado 

relatório da mesma, com descrição da análise e resolução do problema, componentes 

eventualmente substituídos e tempos de resolução. 

9 – O adjudicatário deverá garantir a disponibilização atempada e antecipada de 

consumíveis de forma a que não existam paragens dos equipamentos. 
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10 – O adjudicatário deverá disponibilizar um centro de atendimento telefónico para 

esclarecimento de dúvidas e solicitações de assistência técnica. 

 

Cláusula 26ª – Testes e demonstrações 

Para verificar a adequação, qualidade e eficácia dos equipamentos e soluções 

propostas, a entidade adjudicante poderá solicitar aos concorrentes a realização de 

testes ou demonstrações que entender por convenientes.  

 

Cláusula 27ª – Quantidades, caraterísticas e funcionalidades dos equipamentos 

Na presente cláusula são especificados os requisitos mínimos, caraterísticas e 

funcionalidades, que os diversos tipos de equipamentos e soluções são obrigados a 

cumprir, sob pena de exclusão da proposta. 

 

A proposta deve considerar a disponibilização de equipamentos e soluções de acordo 

com as tipologias e quantidades descritas na tabela 1 (Cada tipologia está detalhada 

em termos de caraterísticas e requisitos mínimos, na tabela 2): 

 

Tabela 1 – Mapas de quantidades e tipologias dos equipamentos 
Tipo de Equipamento Quantidade e requisitos mínimos Quantidade 

Tipo 1 Multifunções a cores A3 26 
Tipo 2 Multifunções a cores A3 1 
Tipo 3 Multifunções a cores A3 1 
Tipo 4 Multifunções a cores A4 36 
Tipo 5 Guilhotina Elétrica 1 
Tipo 6 Software de gestão 1 

 

Os equipamentos e soluções a fornecer, Tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, devem cumprir as 

especificações mínimas constantes na tabela 2 e serem fornecidos em estado novo. 
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Os equipamentos multifunções (tipo 1, 2, 3 e 4) a disponibilizar terão obrigatoriamente 

de possibilitar as funcionalidades a seguir elencadas. A proposta deve descrever de 

que forma os equipamentos respondem a cada uma dessas funcionalidades:  

 

1 – Interagir com o sistema central de gestão de impressão e de utilizadores que 

deverá estar ligado (ou ser sincronizado de forma automática) a várias Active 

Directories (ADs) da Microsoft em produção na rede do município, mesmo que sem 

relações de confiança entre elas. Deve no entanto permitir também a criação de 

utilizadores diretamente em cada uma das máquinas, cada um com a sua própria 

senha ou código; 

2 - Permitir a criação de perfis de utilizadores (no sistema central e isoladamente caso 

seja necessário), nomeadamente quanto aos plafonds de cópias e impressões, 

possibilidade ou não de imprimir ou fazer copias a cores, etc.; 

3 - Permitir configurar que as impressões fiquem em fila de espera/spool até serem 

reclamadas/libertadas pelo utilizador que as gerou após a inserção do código ou senha, 

isto em qualquer máquina da rede do município (follow-me), ou seja, o utilizador não 

envia a impressão para uma máquina específica. Deve no entanto permitir exceções 

por exemplo para os serviços de atendimento, com possibilidade de impressão direta; 

4 - Permitir que as impressões que fiquem em fila de espera/spool e não sejam 

reclamadas/libertadas até a um determinado período de tempo sejam 

automaticamente eliminadas (ou seja, capacidade de definição de tempo de vida dos 

trabalhos em fila de espera/spool), isto tanto para as máquinas da rede do município, 

como para as máquinas isoladas nas redes das escolas; 

5 - gerar e-mails de forma automática de forma a enviar ao adjudicatário e ao 

adjudicante os contadores mensais, por máquina, bem como alertas de necessidades 

de consumíveis ou de assistência técnica; 
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6 – Contabilização do número de impressões/cópias, por utilizador, fazendo a distinção 

entre trabalhos a cor e preto e branco e possibilidade de exportar esses dados para 

ficheiro ou e-mail; 

7 – Inibição de acesso às configurações via painel de comando, através de senha ou 

password. 

 

A proposta deve incluir a tabela 2 devidamente preenchida de forma a evidenciar o 

cumprimentos dos seus requisitos mínimos em termos de caraterísticas e 

funcionalidades. 

 

 

 

Tabela 2 – Requisitos mínimos a considerar nos equipamentos a propor 
Características Requisitos 

mínimos/obrigatórios 
Características 

dos equipamentos 
propostos 

 
Equipamento Tipo 1 
 

  
Equipamento 
Tipo 1 
 

Marca e Modelo do equipamento -  
Tecnologia Laser  
Funções Cópia/Scan/Impressão  
P&B / Cor / Formato máximo Cor SRA3  
Velocidade páginas minuto (A4) - P&B ≥ 28 ppm  
Velocidade páginas minuto (A4) - COR ≥ 28 ppm  
Capacidade do Alimentador Multi-proposito (bypass) ≥ 100 folhas  
Alimentador com capacidade de frente e verso automático (Digitalização e 
Cópia) Sim  

Velocidade de digitalização cor (scanner)  ≥ 70 ipm   
Frente e verso automático Sim  
Velocidade saída da 1ª cópia a Preto (seg) ≤ 7 seg  
Velocidade saída da 1ª cópia a cores(seg) ≤ 8,5 seg  
Capacidade mínima de Papel ≥ 1100 folhas  
Número de Bandejas total + bypass (mínimo) 2 + 1 (2 gavetas + Bypass)  
Gramagens ≥ 250 g/m2  



 
DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
E COMUNICAÇÕES 

 
 
 
 

 

 
28 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Sistemas de  
8004-001 Faro, Portugal Informação e Comunicações  
 geral@cm-faro.pt   Tel.: 289 870 853 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt    Rua Domingos Guieiro, 8 Fax: 289 802 326 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8000-311 Faro, Portugal dsic@cm-faro.pt  

 

Painel de utilizador Ecrã Tactil  
Memória standard ≥ 2 GB  
Disco Rígido ≥ 250 GB  
Processador ≥ 800 MHz  
Fax analógico Não obrigatório  
Impressão segura/confidencial Sim  
Linguagens de Impressão PostScript3 , PCL 5e, PCL6  

Conectividade / Protocolos de Rede 10/100/1000 Base - TX 
Ethernet  

 

Qualidade Imagem  ≥ 1200 x 1200 dpi  
Scan para rede - protocolos SMB e FTP Sim  
Scan para Email Sim  
Suporte LDAP Sim  
Formatos suportados JPEG; TIFF; PDF  
Digitalização a cores Sim  
Resolução da Digitalização  ≥ 600 dpi  
Capacidade do Alimentador Automático  ≥ 100 folhas  
SSL Sim  
SNMP Sim  
Disco Rígido c/ encriptação Sim  
Filtro IP Sim  
Registo de Auditoria Sim  
HTTP Sim  
HTTPS Sim  
Impressão segura Sim  
Agrafador integrado Não obrigatório  
Agrafador externo e coleções e separação na saída com dobra(booklet) Não obrigatório  
Suporte de chão com rodas Sim  
Software de gestão centralizada Sim  
 
Equipamento Tipo 2 
 

  
Equipamento 
Tipo 2 
 

Marca e Modelo do equipamento -  
Tecnologia Laser  
Funções Cópia/Scan/Impressão  
P&B / Cor / Formato máximo SRA3  
Velocidade páginas minuto (A4) - P&B ≥ 55 ppm  
Velocidade páginas minuto (A4) - COR ≥ 50 ppm  
Capacidade do Alimentador Multi-proposito (bypass) ≥ 100 folhas  
Alimentador com capacidade de frente e verso automático (Digitalização e 
Cópia) Sim  

Velocidade de digitalização cor (scanner)  ≥ 130 ipm  
Frente e verso automático Sim  
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Velocidade saída da 1ª cópia a Preto (seg) ≤ 6 seg  
Velocidade saída da 1ª cópia a cores(seg) ≤ 7,5 seg  
Capacidade mínima de Papel ≥ 3500 folhas  
Número de Bandejas total + bypass (mínimo) 3 + 1 (3 gavetas + Bypass)  
Gramagens ≥ 300 g/m2  
Painel de utilizador Ecrã Tactil  
Memória standard ≥ 2 GB  
Disco Rígido ≥ 160 GB  
Processador ≥ 800 MHz  
Fax analógico Não obrigatório  
Impressão segura/confidencial Sim  

Linguagens de Impressão PostScript3 , PCL5, PCL6, 
XPS 

 

Conectividade / Protocolos de Rede 10/100/1000 Base - TX 
Ethernet  

 

Qualidade Imagem  ≥ 1200 x 1200 dpi  
Scan para rede - protocolos SMB e FTP Sim  
Scan para Email Sim  
Suporte LDAP Sim  
Formatos suportados PDF, JPEG, TIFF  
Digitalização a cores Sim  
Resolução da Digitalização  ≥ 600 dpi  
Capacidade do Alimentador Automático  ≥ 100 folhas  
SSL Sim  
SNMP Sim  
Disco Rígido c/ encriptação Sim  
Filtro IP Sim  
Registo de Auditoria Sim  
HTTP Sim  
HTTPS Sim  
Impressão segura Sim  
Agrafador integrado Sim  
Agrafador externo e coleções e separação na saída com dobra(booklet) Sim  
Suporte de chão com rodas Sim  
Software de gestão centralizada Sim  
 
Equipamento Tipo 3 
 

  
Equipamento 
Tipo 3 
 

Marca e Modelo do equipamento -  
Tecnologia Laser  
Funções Cópia/Scan/Impressão  
P&B / Cor / Formato máximo SRA3  
Velocidade páginas minuto (A4) - P&B ≥ 55 ppm  
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Velocidade páginas minuto (A4) - COR ≥ 50 ppm  
Capacidade do Alimentador Multi-proposito (bypass) ≥ 100 folhas  
Alimentador com capacidade de frente e verso automático (Digitalização e 
Cópia) Sim  

Velocidade de digitalização cor (scanner)  ≥ 130 ipm  
Frente e verso automático Sim  
Velocidade saída da 1ª cópia a Preto (seg) ≤ 6 seg  
Velocidade saída da 1ª cópia a cores(seg) ≤ 7,5 seg  
Capacidade mínima de Papel ≥ 3500 folhas  
Número de Bandejas total + bypass (mínimo) 3 + 1 (3 gavetas + Bypass)  
Gramagens ≥ 300 g/m2  
Painel de utilizador Ecrã Tactil  
Memória standard ≥ 2 GB  
Disco Rígido ≥ 160 GB  
Processador ≥ 800 MHz  
Fax analógico Não obrigatório  
Impressão segura/confidencial Sim  

Linguagens de Impressão PostScript3 , PCL5, PCL6, 
XPS 

 

Conectividade / Protocolos de Rede 10/100/1000 Base - TX 
Ethernet  

 

Qualidade Imagem  ≥ 1200 x 1200 dpi  
Scan para rede - protocolos SMB e FTP Sim  
Scan para Email Sim  
Suporte LDAP Sim  
Formatos suportados PDF, JPEG, TIFF  
Digitalização a cores Sim  
Resolução da Digitalização  ≥ 600 dpi  
Capacidade do Alimentador Automático  ≥ 100 folhas  
SSL Sim  
SNMP Sim  
Disco Rígido c/ encriptação Sim  
Filtro IP Sim  
Registo de Auditoria Sim  
HTTP Sim  
HTTPS Sim  
Impressão segura Sim  
Agrafador integrado Não obrigatório  
Agrafador externo e coleções e separação na saída com dobra(booklet) Não obrigatório  
Suporte de chão com rodas Sim  
Software de gestão centralizada Sim  
 
Equipamento Tipo 4 
 

  
Equipamento 
Tipo 4 
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Marca e Modelo do equipamento -  
Tecnologia Laser  
Funções Cópia/Scan/Impressão  
P&B / Cor / Formato máximo Cor A4  
Velocidade páginas minuto (A4) - P&B ≥ 33 ppm  
Velocidade páginas minuto (A4) - COR ≥ 33 ppm  
Capacidade do Alimentador Multi-proposito (bypass) ≥ 100 folhas  
Alimentador com capacidade de frente e verso automático (Digitalização e 
Cópia) Sim  

Velocidade de digitalização cor (scanner)  ≥ 25 ipm   
Frente e verso automático Sim  
Velocidade saída da 1ª cópia a Preto (seg) ≤ 15 seg  
Velocidade saída da 1ª cópia a cores(seg) ≤ 16 seg  
Capacidade mínima de Papel ≥ 1150 folhas  
Número de Bandejas total + bypass (mínimo) 2 + 1 (1 gaveta + bypass)  
Gramagens ≥ 210g/m2  
Painel de utilizador Ecrã Tactil  
Memória standard ≥ 1 GB  
Disco Rígido ≥ 160 GB  
Processador ≥ 800 MHz  
Fax analógico Não obrigatório  
Impressão segura/confidencial Sim  
Linguagens de Impressão PostScript3 , PCL 5e, PCL6  

Conectividade / Protocolos de Rede 10/100/1000 Base - TX 
Ethernet  

 

Qualidade Imagem  ≥ 1200 x 600 dpi  
Scan para rede - protocolos SMB e FTP Sim  
Scan para Email Sim  
Suporte LDAP Sim  
Formatos suportados PDF, JPEG, TIFF  
Digitalização a cores Sim  
Resolução da Digitalização  ≥ 600 dpi  
Capacidade do Alimentador Automático  ≥ 50 folhas  
SSL Sim  
SNMP Sim  
Disco Rígido c/ encriptação Sim  
Filtro IP Sim  
Registo de Auditoria Sim  
HTTP Sim  
HTTPS Sim  
Impressão segura Sim  
Agrafador integrado Não obrigatório  
Agrafador externo e coleções e separação na saída com dobra(booklet) Não obrigatório  
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Suporte de chão com rodas Sim  
Software de gestão centralizada Sim  
 
Equipamento Tipo 5 (Guilhotina) 
 

  
Equipamento 
Tipo 5 
 

Marca e Modelo do equipamento -  
Elétrica Sim  
Sistema de segurança de Corte Sim  
Botão para paragem automática da faca. Sim  
Mudança da faca com segurança Sim  
Largura de corte ≥ 430 mm  
Altura de corte ≥ 40 mm  
Móvel/mesa de suporte Sim  
 
Solução Tipo 6 (software de gestão) 
 

  
Solução Tipo 6 
 

1 - Autenticação - - 
Aplicações de autenticação através de integração embutida nos 
multifuncionais  Sim   
Vários métodos de autenticação: PIN e username/password 
(combinação entre os 2 métodos)  Sim   
Monitorização de impressoras e equipamentos multifunções 
(impressão, cópia e digitalização);  Sim   
Permitir a inibição de funções - digitalização, cópia e impressão 
por utilizador ou grupo de utilizadores;  Sim   
Integração com LDAP (Active Directory), OpenLDAP e NDS;  Sim   
Permitir o acesso Web aos utilizadores e imposição de regras 
através de politicas de domínio;  Sim   
Permitir integração com múltiplas ADs (Active Directory) Sim  
2 – Follow-me Print - - 
Fila de impressão directa; Sim  
Fila de impressão segura; Sim  
Gestão e Administração das filas de impressão Sim  
filas de impressão VIP's ou Partilhadas  Sim  
Impressão em Roaming, permitindo aos utilizadores recolher os 
trabalhos em qualquer MFP Sim 

 

Permitir clientes Mac OS, Windows e Linux; Sim  
3 – Relatórios - - 
Conectores para servidor centralizado de relatórios Sim  
Relatórios costumizaveis Sim  
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Relatórios de custos por utilizador, equipamento ou centro de 
custos; Sim 

 

Relatórios de gestão (mensal, trimestral, anual) agregando 
informação de vários relatórios; Sim 

 

Relatórios de Consumos por utilizador, equipamento ou centro 
de custos; Sim 

 

Contagem off-line, analisando dados PS/PCL; Sim  
Contagem on-line, utilizando dados SNMP; Sim  
Imputação de custos a projectos. Sim  
Predefinição automática de relatórios em vários formatos. Sim  
Permitir imputar custos por utilizador, centro de custos, 
projectos e equipamentos; Sim 

 

Envios agendados de relatórios via e-mail ou para uma pasta. Sim  
4 – Crédito e Cobrança - - 
Listas de preços definíveis (múltiplas listas de preços) Sim  
Códigos de faturação multinível; Sim  
Suporte para operações de crédito e pagamentos em terminais 
para as funções de impressão, cópia e digitalização; Sim 

 

5 – Gestão de Digitalização - - 
Aplicação de digitalização no terminal (embutido) Sim  
Fluxos de digitalização para email, pasta, pasta pessoal Sim  
Integração com sistemas de Servidores LAN Fax. Sim  
6 – Mobile Print - - 
Mobile Print via email Sim  
Mobile Print via interface web Mobile Print; Sim  
Conversão de ficheiros em multiplos formatos (PDF, DOC, XLS, 
PPT, JPEG, PNG) Sim 

 

7 – Regras de Impressão - - 
Fila de impressão directa; Sim  
Regras de impressão baseadas em condições, ações e 
notificações Sim 

 

Permitir a reimpressão de trabalhos; Sim  
Permitir a marcação de trabalhos como Favoritos. Sim  
Permitir a aplicação de políticas de grupo; Sim  
Permitir gestão de plafonds de cópia/impressão (atribuição-
controlo de plafonds Côr/Preto) por utilizador Sim 

 

Encriptação de dados Sim  
8 – Licenciamento - - 
A Licença deve ser emitida em nome da entidade adjudicante; Sim  
A Aplicação deve ter suporte multimarca; Sim  
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O acréscimo de utilizadores não deverá acrescentar custo para 
a CM Faro (até ao limite de 2.000 utilizadores) Sim 

 

A solução deve incluir Upgrades e Updates durante toda a 
vigência do contrato. Sim 

 

 

 

Cláusula 28ª – Preços unitários e cálculo do valor do contrato 

Para efeitos de cálculo do valor total do contrato e da renda fixa mensal, a vigorar pelo 

período de 5 anos, bem como para efeitos da avaliação das propostas conforme artigo 

14º e Anexo I do Programa de Procedimento, o proponente deverá preencher a tabela 

3. 

 

Tabela 3 – Preços unitários (em numerário e em euros) 
Variável Descrição Preço em 

Euros 
E1 Equipamento tipo 1 (valor total aluguer 5 anos)  
E2 Equipamento tipo 2 (valor total aluguer 5 anos)  
E3 Equipamento tipo 3 (valor total aluguer 5 anos)  
E4 Equipamento tipo 4 (valor total aluguer 5 anos)  
E5 Equipamento tipo 5 (valor total aluguer 5 anos)  
SW Software de gestão (valor total aluguer 5 anos)  
SRV Serviços (incluindo implementação, gestão, suporte, etc.), 

pelos 5 anos 
 

CP Custo por cópia/impressão Preto  
CC Custo por cópia/impressão Cores  
Vret Valor total de retoma para os equipamentos listados em 

anexo I (mínimo 1€ por equipamento) 
 

 

Valor Total do Contrato (VTC): 

VTC = (26xE1) + (1xE2) + (1xE3) + (36xE4) + (1xE5) +SW + SRV + 

7.000.000x((0,8xCP) + (0,2xCC)) 

 

Valor de Retoma (Vret) 
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Renda mensal do contrato (RMC): 

RMC = (VTC) / 60 

 

Cláusula 29ª – Locais de entrega, instalação, configuração e testes dos 
equipamentos 

 
 
 
Os equipamentos deverão ser entregues, instalados, configurados e testados em 

cada um dos seguintes locais: 

Edificio 
MF A4 C 
Tipo 4 

MF A3 C  
Tipo 1 

MF A3 C  
Tipo 2 

MF A3 C  
Tipo 3 

Guilhotina 
Tipo 5 

1 - Sede 7 2 1 1 1 
2 - Museu Municipal 1 1       
3 - S. Prot Civil e Bombeiros 1 1       
4 - Dep. Acção Social e Educação 1 1       
5 - Assembleia Municipal 1         
6 - Biblioteca 1 1       
7 - Edifício GAT 2 1       
8 - Loja do Munícipe 1         
9 - Desporto/Piscinas 2         
10 - Serviço de aprovisionamento 1         
11 - Gabinete de Bairro 1         
12 - Centro náutico 1         
13 - Pista de Atletismo 1         
14 - Pavilhão Municipal 1         
15 - CPCJ 1         
16 - Cemitério Antigo 1         
17 - Cemitério novo 1         
18 - Parque Auto 1         
19 - Museo Regional 1         
E1 - Escola EB1 Faro nº1 (S. Luís) 1 1       
E2 - Escola EB1 /J.I. do Carmo 1 1       
E3 - Escola EB1 de Alto Rodes 1 1       
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E4 - Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) 1 1       
E5 - Escola EB1 Faro nº4 (Penha) 1 1       
E6 - Escola EB1 Faro nº5 (Vale Carneiros) 1 1       
E7 - Escola EB1 de Estoi   1       
E8 - Escola EB1 de Areal Gordo   1       
E9 - Escola EB1 da Ilha do Ancão   1       
E10 - Escola EB1/J.I.de STª Bárbara de 
Nexe   1       
E11 - Escola EB1/J.I. da Conceição 1 1       
E12 - Escola EB1/J.I. do Montenegro 1 1       
E13 - Escola EB1/J.I. da Bordeira   1       
E14 - EB1 do Montenegro (antiga)   1       
E15 – Escola EB1 de Pontes de Marchil   1       
E16 - Escola EB1 da Lejana 1 1       
E17 - Escola EB1 do Patacão   1       
E18 - Escola EB1 Ilha da Culatra   1       
E19 - Escola EB1 Ferradeira   1       

 
36 26 1 1 1 

 

 

Na listagem seguinte é apresentada a morada de cada um dos locais: 

Edificio Morada 
1 - Sede Largo da Sé, 8004-001 Faro 
2 - Museu Municipal Largo Afonso III, 14, 8000 – 167 Faro 
3 - S. Prot Civil e Bombeiros Avenida Cidade Hayward, 8005-333 Faro 
4 - Dep. Acção Social e Educação Praça José Afonso, nº1, 8000-173 Faro 
5 - Assembleia Municipal Praça José Afonso, nº. 10 r/c – 8000-173 Faro 
6 - Biblioteca Rua Carlos Porfírio, 8000-241 Faro 
7 - Edifício GAT Largo de São Francisco, 39, 8000-142 Faro 

8 - Loja do Munícipe 
Edifício Mercado Municipal de Faro, Largo Dr. 
Francisco Sá Carneiro, 8000-151 

9 - Desporto/Piscinas Avenida Cidade Hayward, 8004-001 Faro 
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10 - Serviço de aprovisionamento Largo do Castelo, nº9, 8000-149 Faro 

11 - Gabinete de Bairro 
Rua José Rosário da Silva, lote 56 r/c, 8000-536 
Faro 

12 - Centro náutico Avenida Nascente, Praia de Faro, 8005-520 Faro 

13 - Pista de Atletismo 
Estrada Municipal 518, Ribeira das Lavadeiras, 
8000 Faro 

14 - Pavilhão Municipal Avenida Cidade Hayward, 8004-001 Faro 
15 - CPCJ Praça José Afonso, nº22, 8000-173Faro, 

16 - Cemitério Antigo 
Cemitério da Esperança, Praça António Sérgio, 
8000-162 Faro 

17 - Cemitério novo Estrada da Penha, 8005 Faro 
18 - Parque Auto Rua Dr. José de Matos nº7, 8000-503 Faro 
19 - Museo Regional Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro 
E1 - Escola EB1 Faro nº1 (S. Luís) Rua João de Deus, 16-B, 8000-368 Faro 
E2 - Escola EB1 /J.I. do Carmo Lrg. do Campo da Feira, 8000-148 Faro 
E3 - Escola EB1 de Alto Rodes Rua Diogo Mendonça Corte-Real, 3, 8000-305 Faro 
E4 - Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) Bairro do Bom João, 8000-209 Faro 
E5 - Escola EB1 Faro nº4 (Penha) Estrada da Penha, 8005-131 Faro 
E6 - Escola EB1 Faro nº5 (Vale Carneiros) Praceta Dr. Aleixo da Cunha, 181, 8000-181 Faro 
E7 - Escola EB1 de Estoi Rua de Faro, 24, Estoi, 8005-998 Faro 
E8 - Escola EB1 de Areal Gordo Sítio do Areal Gordo, 8005-409 Faro 
E9 - Escola EB1 da Ilha do Ancão Praia de Faro, 8000 – 795 Faro 
E10 - Escola EB1/J.I.de STª Bárbara de Nexe Rua de Faro, 8005 - 700 Stª. Bárbara de Nexe 
E11 - Escola EB1/J.I. da Conceição Rua 25 de Abril Conceição, 8005 – 446 Faro 

E12 - Escola EB1/J.I. do Montenegro 
Rua Professor Inácio Guerreiro Narciso, 8005-278 
Faro 

E13 - Escola EB1/J.I. da Bordeira 
Rua da Escola, Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, 
8000- 704 Faro 

E14 - EB1 do Montenegro (antiga) Rua Professor Egas Moniz, 8005 – 276 Faro 
E15 – Escola EB1 de Pontes de Marchil Pontes de Marchil, 8000 – 795 Faro 

E16 - Escola EB1 da Lejana 
Avenida Mário Augusto Barbosa Lyster Franco, 
8005 -143 Faro 

E17 - Escola EB1 do Patacão Patacão, 8005-142 Faro 
E18 - Escola EB1 Ilha da Culatra Ilha da Culatra, 8000-283 Faro 
E19 - Escola EB1 Ferradeira Estrada da Ferradeira, Conceição, 8005- 484 Faro 
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Anexo I – EQUIPAMENTOS PARA RETOMA 

 

Edifício Marca Modelo 
10-Serviço de Aprovisionamento HP PSC 1315 
11-Gabinete de Bairro HP 1500 
11-Gabinete de Bairro Nashuatec 3715 
12-Centro Náutico HP PSC 1315 
12-Centro Náutico Nashuatec 3522 
14-Pavilhão Municipal HP 1350 
15-CPCJ Minolta EP-1054 
16-Cemitério Antigo Minolta EP-1054 
18-Parque Auto Minolta EP-1054 
19-Museu Regional HP PSC 1315 
19-Museu Regional HP 9300 
1-Sede HP 3500 
1-Sede HP 1280 
1-Sede HP 3500 
1-Sede HP 2100 
1-Sede HP 3700 
1-Sede HP LASERJET 5550DN 
1-Sede HP LASERJET 4650 
1-Sede Nashuatec MP5500 
1-Sede HP 5550n 
1-Sede HP 4250DTN 
1-Sede HP 2200dn 
1-Sede HP 5550n 
1-Sede HP CM1312MFP 
1-Sede Konica Minolta Di 1611 
1-Sede Canon CLC3200 
1-Sede HP 3800N 
1-Sede Nashuatec 3522 
1-Sede HP CM1312MFP 
1-Sede Ricoh FT4615 
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1-Sede Canon CLC3200 
1-Sede HP 3800N 
1-Sede Nashuatec 3522 
1-Sede HP 2605dn 
1-Sede Konica Minolta Di 1611 
2-Museu Municipal HP 710C 
2-Museu Municipal OKI microline 3320 
2-Museu Municipal XEROX Phaser 6180MFP 
2-Museu Municipal HP 5150 
2-Museu Municipal HP 1220c 
2-Museu Municipal HP 3500 
2-Museu Municipal HP 1220c 
3-S.Prot. Civil e Bombeiros OKI c3300 
3-S.Prot. Civil e Bombeiros HP 2605dn 
3-S.Prot. Civil e Bombeiros HP PSC 1315 
3-S.Prot. Civil e Bombeiros Nashuatec 3715+ 
4-Dep. Acção Social e Educação Acção Social HP 3700n 
4-Dep. Acção Social e Educação Acção Social RICOH Aficio 1027 
4-Dep. Acção Social e Educação Acção Social HP 2605 
6-Biblioteca HP 1260 
6-Biblioteca XEROX Phaser 6180MFP 
6-Biblioteca Minolta EP-2051 
6-Biblioteca Minolta EP-2080 
7-Edificio GAT OKI c5550mfp 
7-Edificio GAT Nashuatec aficio DSM 654 
7-Edificio GAT Nashuatec 1505 aficio 
7-Edificio GAT OKI c8600 
7-Edificio GAT OKI c8600 
7-Edificio GAT HP laser 5550n 
7-Edificio GAT Minolta cspro ep1054 
7-Edificio GAT HP laserjet 3700n 
7-Edificio GAT XEROX Phaser 6180MFP 
8-Loja do Munícipe OKI c5550 
8-Loja do Munícipe Ricoh mpc2050 
9-Desporto/Piscinas Nashuatec 3522 
9-Desporto/Piscinas HP 1410 
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9-Desporto/Piscinas HP 3550 
9-Desporto/Piscinas HP 1220 
E10-Escola EB1/J.I. de Stº Bárbara de Nexe HP PSC 1315 
E10-Escola EB1/J.I. de Stº Bárbara de Nexe HP PSC 1315 
E10-Escola EB1/J.I. de Stº Bárbara de Nexe HP PSC 1315 
E10-Escola EB1/J.I. de Stº Bárbara de Nexe minolta ep1054 
E10-Escola EB1/J.I. de Stº Bárbara de Nexe hp 1410 
E10-Escola EB1/J.I. de Stº Bárbara de Nexe Minolta EP-1054 
E11-Escola EB1/J.I. da Conceição minolta ep1054 
E11-Escola EB1/J.I. da Conceição HP PSC 1315 
E11-Escola EB1/J.I. da Conceição HP PSC 1315 
E11-Escola EB1/J.I. da Conceição HP PSC 1315 
E11-Escola EB1/J.I. da Conceição HP PSC 1315 
E11-Escola EB1/J.I. da Conceição HP PSC 1315 
E11-Escola EB1/J.I. da Conceição HP 1410 
E11-Escola EB1/J.I. da Conceição HP PSC 1315 
E11-Escola EB1/J.I. da Conceição HP 840c 
E12-Escola EB1/J.I. do Montenegro HP PSC 1315 
E12-Escola EB1/J.I. do Montenegro HP PSC 1315 
E12-Escola EB1/J.I. do Montenegro HP PSC 1315 
E12-Escola EB1/J.I. do Montenegro HP PSC 1315 
E12-Escola EB1/J.I. do Montenegro HP PSC 1315 
E12-Escola EB1/J.I. do Montenegro Minolta EP-1054 
E13-Escola EB1/J.I. da Bordeira HP PSC 1315 
E13-Escola EB1/J.I. da Bordeira HP PSC 1315 
E14-EB1 do Montenegro (antiga) HP PSC 1315 
E14-EB1 do Montenegro (antiga) Minolta EP-1054 
E15-Escola EB1 de Pontes de Marchil HP PSC 1315 
E15-Escola EB1 de Pontes de Marchil Nashuatec 3715+ 
E17-Escola EB1 do Patação HP PSC 1315 
E17-Escola EB1 do Patação HP PSC 1315 
E17-Escola EB1 do Patação Minolta EP-1054 
E18-Escola EB1 Ilha da Culatra HP PSC 1315 
E18-Escola EB1 Ilha da Culatra HP PSC 1315 
E18-Escola EB1 Ilha da Culatra minolta EP-1054 
E19-Escola EB1 Ferradeira HP PSC 1315 
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E19-Escola EB1 Ferradeira Nashuatec 3715+ 
E1-Escola EB1 Faro nº1 (S.Luís) HP PSC 1315 
E1-Escola EB1 Faro nº1 (S.Luís) HP PSC 1315 
E1-Escola EB1 Faro nº1 (S.Luís) HP PSC 1315 
E1-Escola EB1 Faro nº1 (S.Luís) HP PSC 1315 
E1-Escola EB1 Faro nº1 (S.Luís) HP PSC 1315 
E1-Escola EB1 Faro nº1 (S.Luís) HP PSC 1315 
E1-Escola EB1 Faro nº1 (S.Luís) Nashuatec 3527 
E2-Escola EB1/J.I. do Carmo HP PSC 1315 
E2-Escola EB1/J.I. do Carmo HP PSC 1315 
E2-Escola EB1/J.I. do Carmo HP 1410 
E2-Escola EB1/J.I. do Carmo HP 1410 
E3-Escola EB1 de Alto Rodes Minolta cspro ep1054 
E3-Escola EB1 de Alto Rodes Minolta b12hub c150 
E3-Escola EB1 de Alto Rodes HP 815 
E3-Escola EB1 de Alto Rodes HP PSC 1315 
E3-Escola EB1 de Alto Rodes HP PSC 1315 
E3-Escola EB1 de Alto Rodes HP PSC 1315 
E3-Escola EB1 de Alto Rodes HP PSC 1315 
E3-Escola EB1 de Alto Rodes HP PSC 1315 
E3-Escola EB1 de Alto Rodes Minolta EP-1054 
E4-Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) HP 3050 A 
E4-Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) HP PSC 1315 
E4-Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) HP 3050 A 
E4-Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) HP 3050 A 
E4-Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) HP PSC 1315 
E4-Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) HP PSC 1315 
E4-Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) HP 3050 A 
E4-Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) HP 3050 A 
E4-Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) HP PSC 1315 
E4-Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) HP PSC 1315 
E4-Escola EB1 Faro nº3 (Bom João) Minolta EP-1054 
E5-Escola EB1 Faro nº4 (Penha) HP PSC 1315 
E5-Escola EB1 Faro nº4 (Penha) HP PSC 1315 
E5-Escola EB1 Faro nº4 (Penha) HP PSC 1315 
E6-Escola EB1 Faro nº5 (Vale Carneiros) Minolta EP1054 
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E6-Escola EB1 Faro nº5 (Vale Carneiros) Minolta EP-1080 
E7-Escola EB1 de Estoi HP f4180 
E7-Escola EB1 de Estoi HP f4180 
E7-Escola EB1 de Estoi HP PSC 1315 
E7-Escola EB1 de Estoi HP PSC 1315 
E7-Escola EB1 de Estoi Minolta ep1054 
E7-Escola EB1 de Estoi HP PSC 1315 
E8-Escola EB1 de Areal Gordo HP PSC 1315 
E8-Escola EB1 de Areal Gordo HP PSC 1315 
E8-Escola EB1 de Areal Gordo Minolta EP-1054 
E9-Escola EB1 da ilha do Ancão Minolta EP-1054 

 


