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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 1 - Designação e objeto do contrato 

 

1 - Designação: 

Concurso Público para Aquisição de comunicações fixas e móveis de voz e dados para o 

Município de Faro. 

 

2 - Objeto: 

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 a aquisição de 

comunicações fixas e móveis de voz e dados para o Município de Faro. 

 

Cláusula 2 - Aspetos de execução do contrato 

 

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.  
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4 - Nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 42º do CCP, é definido parâmetro base para o fator preço, a 

saber: 

 

���� Preço máximo = Valor do contrato = preço base: 198.000,00€ (cento e noventa e oito mil 

euros). 

 

i. Nos termos do n.º 5 do artigo 42º do CCP, é definido parâmetro base para o fator prazo, a 

saber: 

 

� Período de vigência:   

O contrato mantém-se em vigor pelo prazo estipulado na clausula 4ª - prazo do contrato. 

 

5 - As propostas a apresentar devem situar-se dentro dos parâmetros base definidos na presente 

cláusula, sob risco de exclusão, conforme estabelecido nas alíneas a) e b) do artigo 70º do CCP.  

 

 

Cláusula 3 - Disposições por que se rege o contrato 

 

 

1 - A execução do contrato obedece: 

 

a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele 

fazem parte integrante; 

b) Ao Código dos Contratos Públicos, aprovado e publicado pelo Decreto-Lei n.º 111-A/2017, 

de 31 de agosto; 
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c) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à 

construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, 

segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros. 

 

 

2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no 

contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96º do CCP: 

 

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 

artigo 99º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101º desse 

mesmo código; 

b) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 61º do CCP; 

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

d) O caderno de encargos; 

e) A proposta adjudicada; 

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário; 

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de 

encargos. 

 

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 - No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a f) do 

n.º 2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados. 
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5 - 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 99º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no 

artigo 101º do mesmo código. 

 

6 - As normas constantes do CCP relativas às fases de formação e de execução do contrato 

prevalecem sobre quaisquer disposições das peças do procedimento com elas desconformes. 

 

 

Cláusula 4 - Prazo do contrato 

 
1 -  A presente prestação de serviços terá início 2 meses (tempo para o adjudicatário preparar o 

fornecimento de todos os serviços) após a outorga do contrato, ou, caso o contrato seja 

outorgado antes do dia 16/10/2018, no dia 16/12/2018 e deverá manter-se pelo prazo de 2 

(dois) anos, renovável por mais 1 (um) ano, ou até que seja atingido o valor de faturação igual 

ao valor do contrato (definido no ponto 4 da cláusula 2), em conformidade com os respetivos 

termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 

perdurar para além da cessação da prestação do serviço. 

 

2 - O prazo de vigência do contrato não pode ser superior ao disposto no ponto anterior, incluindo 

quaisquer prorrogações expressas ou tácitas do prazo de execução das prestações que 

constituem o seu objeto, salvo se tal se revelar necessário ou conveniente em função da 

natureza das prestações objeto do contrato ou das condições da sua execução. 

 

3 - O disposto no número anterior não é aplicável a obrigações acessórias que tenham sido 

estabelecidas inequivocamente em favor do contraente público, designadamente obrigações de 

sigilo, de conformidade dos bens adquiridos e de garantia dos mesmos. 
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4 - Salvaguarda-se a possibilidade de o Município de Faro poder cessar o contrato, antes do seu 

término, por motivos devidamente justificados.  

 

5 - Para o efeito do número anterior, deve o Município de Faro, por escrito, dar conhecimento da 

sua intenção ao adjudicatário, com um prazo mínimo de 30 dias de antecedência, indicando a 

data a partir da qual pretende cessar o contrato. 

 

 

CAPÍTULO II - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

SECÇÃO I - OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

SUBSECÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Cláusula 5 - Obrigações principais do prestador de serviços 

 

1 - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, da celebração do contrato 

decorrem para o prestador de serviços as seguintes principais obrigações: 

a) Não alterar as condições de prestação de serviços fora dos casos previstos no presente 

caderno de encargos; 

b) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições de prestação 

de serviços, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem;  

c) Atualizar automaticamente os preços dos serviços, em função de alterações determinadas 

pela entidade reguladora, ICP – ANACOM, durante a vigência do contrato; 

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

documentos para o local de entrega; 
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2 - A título acessório, o prestador de serviços 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 - São da responsabilidade do prestador de serviços, quaisquer encargos decorrentes da obtenção 

ou utilização, no âmbito do contrato, de patentes, licenças ou marcas registadas. 

 

4 - O adjudicatário é responsável por garantir todos os serviços necessários ao fornecimento dos 

serviços propostos, sem custos adicionais para a entidade adjudicante, nomeadamente a 

instalação de todos os acessos (Acessos básicos, primários, linhas analógicas, etc.). Não podem 

ser cobrados à entidade adjudicante nenhuns serviços de 

instalação/migração/ativação/alteração/deslocações/segundas vias de cartões. 

 

5 - São da responsabilidade do prestador de serviços quaisquer encargos decorrentes da utilização, 

no âmbito da execução do contrato, de direitos de propriedade intelectual ou industrial. 

 
Cláusula 6 - Forma de prestação do serviço 
 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na lei, neste caderno de encargos ou nas cláusulas 

contratuais, no âmbito da execução dos serviços o prestador de serviços obriga-se a:  

 

 

1 - Recorrer a todos os meios humanos, materiais e técnicos que sejam necessários à realização 

eficiente do serviço; 

2 - Colaborar empenhadamente no fornecimento das informações e esclarecimentos que o 

Município de Faro e as entidades parceiras necessitem para perfeita e completa execução das 

tarefas a seu cargo, tais como: 

a) para o acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado a 

manter, com uma periodicidade semestral, reuniões de coordenação com os representantes 
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do Município de Faro, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na 

reunião. 

b) as reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma convocação escrita por 

parte do prestador de serviços, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

c) o prestador de serviços fica também obrigado a apresentar ao Município de Faro, com uma 

periodicidade semestral, um relatório com a evolução de todas as operações objeto dos 

serviços e com o cumprimento de todas as obrigações emergentes do contrato; 

d) do relatório indicado no número anterior deve fazer parte uma análise de custos e proposta 

para a otimização dos mesmos face às necessidades do Município de Faro.  

e) no final da execução do contrato, o prestador de serviços deve ainda elaborar um relatório 

final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de 

execução do contrato.  

f) todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pelo 

prestador de serviços devem ser integralmente redigidos em português.  

 

 

3 - Agir de acordo com os princípios gerais da colaboração, da transparência e da boa-fé, 

relativamente a todas as vertentes da execução do contrato e até ao seu pleno e integral 

cumprimento. 

 

 

SUBSECÇÃO II - DEVER DE SIGILO 

 

Cláusula 7 - Objeto do dever de sigilo 

 
1 - O prestador de serviços 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.  
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2 - A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

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

e exclusivamente à execução do contrato.  

 

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

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços 

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. 

 

 

SECÇÃO II - OBRIGAÇÕES DO CONTRAENTE PÚBLICO 

 

Cláusula 8 - Preço contratual 

 
1 - 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 

prestador de serviços o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor, se este for legalmente devido. 

 

2 - O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Município de Faro, incluindo as 

despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos; despesas de aquisição, 

transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais; despesas de instalação, 

migração, activação, segundas vias de cartões e alteração de serviços; bem como quaisquer 

encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 

 
3 - O Município de Faro reserva-se o direito de deduzir nos pagamentos a efetuar ao prestador de 

serviços, importâncias relativas a eventuais multas aplicadas nos termos do Capítulo III – 
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Incumprimento do contrato e Resolução, do presente Caderno de encargos, bem como todas as 

demais quantias que sejam legalmente exigidas. 

 
 
Cláusula 9 - Condições de pagamento 
 

1 - O pagamento será efetuado no prazo de 60 dias após a receção da respetiva fatura, a qual só 

poderá ser emitida com o vencimento da obrigação respetiva.  

 
2 - Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a execução dos 

serviços objeto do contrato. 

  

3 - Em caso de discordância por parte do Município de Faro, quanto ao valor total, ou valores 

parciais, indicados na fatura, deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os 

respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos 

necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

 

4 - O Município de Faro reserva-se ao direito de apenas proceder à validação de faturas de forma 

cronológica. Apenas procedendo à validação de faturas, quando todas as cronologicamente 

anteriores forem consideradas válidas.  

 

5 - O Município de Faro reserva-se ao direito de não aceitar a correcção de faturas por via de notas 

de crédito.  

 

 

 
 
CAPÍTULO III - INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E RESOLUÇÃO  

 
Cláusula 10 - Incumprimento por facto imputável ao adjudicatário 
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1 - Se o adjudicatário não cumprir de forma exata e pontual as obrigações contratuais ou parte 

delas por facto que lhe seja imputável, deve o contraente público notificá-lo para cumprir 

dentro de um prazo razoável, salvo quando o cumprimento se tenha tornado impossível ou o 

contraente público tenha perdido o interesse na prestação. 

 

2 - Mantendo-se a situação de incumprimento após o decurso do prazo referido no número 

anterior, o contraente público pode optar pela efetivação das prestações de natureza fungível 

em falta, diretamente ou por intermédio de terceiro, ou por resolver o contrato com 

fundamento em incumprimento definitivo, nos termos do disposto no artigo 333º. 

 

3 - Se o contraente público optar pela execução das prestações fungíveis por terceiro, à formação 

do contrato com esse terceiro é aplicável o disposto na parte II do presente Código. 

 

4 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Faro pode exigir do 

prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da 

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:  

a) Pela não apresentação dos relatórios de facturação; 

e) Pela apresentação de faturação irregular de forma continuada; 

f) Pelo incumprimento dos requisitos técnicos e funcionais e níveis de serviço mínimos previstos 

no presente Caderno de Encargos;  

g) Pela faturação de serviços não previstos no presente contrato. 

h) Pelo atraso no fornecimento do arranque dos serviços, de acordo com a cláusula 4ª, ponto 1 

(valor mínimo de 1.000,00€ por dia de atraso). 

 

5 - Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o Município de 

Faro pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até 25% do valor do contrato. 

 

6 - O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação pelo contraente público de outras 

sanções previstas no contrato para o caso de incumprimento pelo adjudicatário, por facto que 



 

 

 

 

Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações 

 

  

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Sistemas de Informação 

e Comunicações 

 Pág. 14 de 30 

 

8004-001 Faro, 
Portugal 

  

 geral@cm-faro.pt Largo da Sé Tel.: 289 870 853 

Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt    

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8005-398 Faro, Portugal dsic@cm-faro.pt 

  

lhe seja imputável, nem a aplicação das disposições relativas à obrigação de indemnização por 

mora e incumprimento definitivo previstas no Código Civil. 

 

 

 
 
Cláusula 11 - Força maior 
 
1 - Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, 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, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos 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 prestador de 

serviços, na parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços 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 prestador de serviços de deveres ou 

ónus que sobre ele recaiam;  
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d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas 

legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços 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 prestador de serviços 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.  

 
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 12 - Resolução por parte do contraente público 
 
 

1- Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato, previstos na lei, o Município de 

Faro pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar 

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

seguintes casos: 

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao adjudicatário; 

b) Incumprimento, por parte do adjudicatário, de ordens, diretivas ou instruções 

transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das 

prestações contratuais; 
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c) Oposição reiterada do adjudicatário ao exercício dos poderes de fiscalização do 

contraente público; 

d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos 

e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo adjudicatário da 

manutenção das obrigações assumidas pelo contraente público contrarie o princípio da 

boa-fé; 

e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite 

previsto no n.º 2 do artigo 329º; 

f) Incumprimento pelo adjudicatário de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao 

contrato; 

g) O adjudicatário se apresente à insolvência ou esta seja declarada pelo tribunal. 

 

2- O disposto no número anterior não prejudica o direito de indemnização nos termos gerais, 

nomeadamente pelos prejuízos decorrentes da adoção de novo procedimento de formação de 

contrato. 

 

3- Nos casos de resolução sancionatória, havendo lugar a responsabilidade do adjudicatário, será 

o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do contraente público 

poder executar as garantias prestadas pelo adjudicatário. 

 

4- O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal 

seja determinado pelo Município de Faro. 

 
 
Cláusula 13 - Resolução por parte do prestador de serviços 
 
 
1 - Sem prejuízo de outras situações de grave violação das obrigações assumidas pelo contraente 

público especialmente previstas no contrato e independentemente do direito de indemnização, 

o adjudicatário tem o direito de resolver o contrato nas seguintes situações: 
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a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias; 

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao contraente público; 

c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo contraente público por período superior 

a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, 

excluindo juros; 

d) Exercício ilícito dos poderes tipificados no capítulo sobre conformação da relação 

contratual pelo contraente público, quando tornem contrária à boa-fé a exigência pela 

parte pública da manutenção do contrato; 

e) Incumprimento pelo contraente público de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes 

ao contrato. 

 

2 - No caso previsto na alínea a) do n.º 1, apenas há direito de resolução quando esta não implique 

grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual 

ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em 

causa a viabilidade económico-financeira do adjudicatário ou se revele excessivamente 

onerosa, devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e 

privados em presença. 

 

3 - O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem. 

 

4 - Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante 

declaração ao contraente público, produzindo efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, 

salvo se o contraente público cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros 

de mora a que houver lugar. 
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CAPÍTULO IV - RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS  

Cláusula 14 - Foro competente 

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

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 15 - Subcontratação e cessão da posição contratual 
 

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das 

partes depende da autorização da outra, nos termos do disposto no CCP. 

 
Cláusula 16 - 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 o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.  

 
2 - Quaisquer notificações a efetuar entre as partes, nos termos do Contrato ou da Lei aplicável, 

podem ser efetuadas por entrega pessoal aos representantes designados por cada uma das 

partes, por fax, por correio registado endereçado para as moradas indicadas no Contrato, ou 

por correio eletrónico. 

 

3 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

 
 

Cláusula 17 - Contagem dos prazos 
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Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados nos 

termos do disposto no artigo 471º do CCP. 

 
 
Cláusula 18 - Legislação aplicável 

 
O contrato é regulado pelo CCP, e demais legislação aplicável. 
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ANEXO TÉCNICO 

CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 1.ª DEFINIÇÕES 

Para efeitos do presente caderno de encargos, apresentam-se ou adotam-se as seguintes definições: 

f) Cartão SIM (Subscriber Identification Module) – Cartão Identificador do Subscritor do Serviço;  

g) CAT – Centro de Apoio Técnico da entidade prestadora do serviço;  

h) Disponibilidade da rede – Tempo durante o qual é possível efetuar e receber chamadas e/ou 

enviar dados entre dois equipamentos terminais, calculada em termos de percentagem sobre o 

tempo total considerado;  

i) Equipamento terminal – Dispositivo eletrónico para acesso à infraestrutura de rede da entidade 

prestadora do serviço;  

j) Intraconta – Qualquer tipo de comunicações (voz e SMS) entre as redes fixas e móveis (em 

qualquer dos sentidos), dentro da rede móvel e dentro da rede fixa, nas redes contratadas pela 

entidade adjudicante à entidade prestadora do serviço; 

k) Nível de Serviço – Utilizado para designar Service Level Agreement (SLA): contrato que especifica 

os níveis de serviços ou standards de desempenho que a entidade prestadora do serviço se 

compromete a prestar a uma determinada entidade adjudicante, nomeadamente, a disponibilidade 

da infraestrutura e comunicações, confidencialidade, segurança dos dados, etc;  

l) On-Net – Comunicações realizadas dentro da rede do prestador do serviço;  

m) Off-Net - Comunicações realizadas para outras redes externas à rede do prestador do serviço;  

n) Portabilidade – Serviço de rede que permite que um número originalmente atribuído pelo ICP – 

ANACOM a um dado prestador do serviço seja transportado para outro prestador do serviço;  

o) Privação de serviço – Indisponibilidade de rede que prive utilizar serviços que estão no âmbito do 

objeto do contrato;  

p) Serviço de dados - serviço de transporte de dados, permitindo a qualquer utilizador, através de 

equipamento apropriado, enviar e receber dados para outro ponto terminal;  

SECÇÃO I. REQUISITOS E ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
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CLÁUSULA 2.ª REQUISITOS GERAIS  

 

1. O prestador de serviços deverá cumprir os requisitos funcionais e técnicos mínimos definidos na Lei das 

Comunicações eletrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro) e demais legislação aplicável. 

2.  A solução de voz a implementar deve integrar as comunicações móveis e fixas, permitindo: 

a)  Criar um plano único de extensões (acesso convergente), incluindo os terminais móveis e os 

terminais fixos. Deve permitir por exemplo que um terminal móvel (com cartão SIM) ligue 

diretamente para uma extensão da central telefónica, apenas com a marcação abreviada. 

b) Garantir o correto funcionamento do sistema sem a necessidade de interfaces GSM para a central 

telefónica existente no município (Call Manager da Cisco). 

 

 

CLÁUSULA 3.ª REQUISITOS COMUNICAÇÕES MÓVEIS DE VOZ, DADOS E SMS 

 

1. O prestador de serviços apenas pode estabelecer o pagamento de componentes fixas nos cartões de voz 

(SIM), desde que a esta componente fixa corresponda um plafond de minutos/SMSs (para redes fixas e 

móveis nacionais). Este plafond de minutos/SMSs deve ser atribuído a um grupo, do qual todos os cartões 

SIM pertencentes podem utilizar minutos/SMSs. O município pode criar vários grupos com gestão 

independente, ou criar apenas um grupo com todos os cartões. As comunicações intraconta não podem 

utilizar minutos/SMSs destes grupos e são ilimitadas e a custo 0,00 €. Os minutos/SMSs do planfond 

mensal, não consumidos no mês correspondente, acumulam para o mês seguinte durante no mínimo 5 

meses. A plataforma web para envio de SMS’s pode também ter um valor fixo mensal associado. 

3. A tarifação no tráfego de Voz “intraconta” e no tráfego SMS “intraconta” é de 0,00€. 

4. Os equipamentos necessários para utilização do serviço contratado deverão ser disponibilizados à 

entidade adjudicante ao preço máximo indicado na sua proposta, sendo esse mesmo valor na sua 

totalidade subtraído ao plafond indicado para o efeito. 

5. O prestador de serviços obriga-se a cumprir os seguintes requisitos técnicos e funcionais mínimos:  

a) Discriminar nos planos de preços as chamadas de voz efetuadas e recebidas, mensagens enviadas 

e recebidas e transmissão de dados por zonas geográficas;  
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b) Garantir a portabilidade de numeração para todos os serviços existentes no universo da entidade 

adjudicante sem qualquer custo;  

c) Garantir o acesso aos serviços discriminados no presente Caderno de Encargos;  

d) Faturação ao segundo a partir do 1º minuto; 

e) Unidade de faturação de dados máximo 100 KB;  

f) Garantir a possibilidade de barramento de chamadas;  

g) Garantir a possibilidade da entidade adjudicante estabelecer um valor máximo (extra plafond) de 

comunicações, em múltiplos de 5€, a atribuir a cada cartão SIM e sem consumos mínimos 

obrigatórios. O Valor do extra plafond deve ser consumido apenas após não existirem minutos/SMSs 

disponíveis no grupo do qual cada cartão SIM faz parte; 

h) Garantir a possibilidade de, por opção da entidade adjudicante, após se ter atingido o valor 

máximo a que se refere a alínea anterior, os custos subsequentes serem suportados pelo utilizador, 

originando o envio de uma mensagem curta (SMS) ao utilizador para que este, caso queira, possa 

efetuar um carregamento através da rede multibanco; 

i) Ultrapassado o valor máximo indicado na alínea g) o utilizador não poderá deixar de receber 

qualquer chamada, tão pouco deixar de comunicar (voz e sms) para qualquer outro equipamento 

intraconta;  

j) As soluções devem fornecer funcionalidades de limitador ou avisador de que o valor máximo de 

comunicações estabelecido pela entidade adjudicante está a ser atingido;  

k) Garantir que a gestão de plafonds possa ser efetuada com periodicidade mensal;  

l) A solução deve permitir a inibição do serviço de roaming.  

m) Na utilização em roaming os tarifários deverão discriminar o consumo por zonas geográficas; 

n) Disponibilizar plataforma Web para envio de SMS’s de acordo com as condições financeiras 

incluídas na sua proposta. Esta plataforma Web, deve permitir também o envio de SMSs através de 

WS (Web Services), que serão disponibilizados pelo adjudicatário de forma a permitir a integração 

com outros sistemas; 

o) Ter disponível para fornecer, terminais e acessórios (telemóveis, smartphones, Tablets, routers 4G 

wireless, etc.) com diversas opções em termos de marcas, modelos e sistemas operativos, atualizados 

tecnologicamente e largamente divulgados no mercado; 
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p) Disponibilizar à entidade adjudicante, com periodicidade mínima trimestral, novos catálogos/listas 

sobre os equipamentos e acessórios referidos na alínea anterior, com indicação do preço máximo 

para aquisição; 

q) Disponibilizar à entidade adjudicante, via plataforma web, acesso a área reservada, para análise 

detalhada da faturação. 

 

 

CLÁUSULA 4.ª REQUISITOS COMUNICAÇÕES MÓVEIS DE DADOS 

1. O prestador de serviços obriga-se a cumprir os seguintes requisitos técnicos e funcionais mínimos:  

a) Unidade de faturação máximo 100 KB; 

b) A solução deve permitir a inibição do serviço de voz; 

c) Garantir o acesso aos serviços discriminados no presente Caderno de Encargos;  

d) Garantir a possibilidade da entidade adjudicante estabelecer um valor máximo mensal de 

comunicações a atribuir a cada colaborador; 

e) As soluções devem fornecer funcionalidades de limitador ou avisador de que o valor máximo de 

comunicações estabelecido pela entidade adjudicante está a ser atingido;  

f) Na utilização em roaming os tarifários deverão discriminar o consumo por zonas geográficas; 

g) A solução deve permitir a inibição do serviço de roaming.  

h) Ter disponível para fornecer, terminais e acessórios (tablets, PEN’s, etc.) com diversas opções em 

termos de marcas, modelos e sistemas operativos, atualizados tecnologicamente e largamente 

divulgados no mercado; 

i) Disponibilizar à entidade adjudicante, com periodicidade mínima trimestral, novos catálogos sobre 

os equipamentos e acessórios referidos na alínea anterior, com indicação do preço máximo para 

aquisição. 

2. O serviço de comunicações móvel de dados poderá ser utilizado nos seguintes casos: 

a. No mesmo equipamento terminal utilizado para as comunicações móveis de voz, com um 

único cartão SIM; 

b. Num equipamento móvel do tipo tablet a fornecer pelo prestador de serviços, com um 

cartão SIM especifico para o efeito; 

c. Num modem específico para comunicações móveis de dados com interface USB e formato 

PEN. 
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3. Os equipamentos necessários para utilização do serviço contratado deverão ser disponibilizados à 

entidade adjudicante ao preço máximo indicado na sua proposta, sendo esse mesmo valor na sua 

totalidade subtraído ao plafond indicado para o efeito. 

4. O número anterior não se aplica aos equipamentos modem específico para comunicações móveis de 

dados com interface USB e formato PEN. Estes equipamentos deverão ser fornecidos sem qualquer custo 

adicional. 

5. Os cartões SIM para utilização nos equipamentos referidos no ponto anterior ou para utilização em 

Tablets, não podem ter associado nenhuma mensalidade senão a respeitante apenas ao plafond de dados 

associado. 

 

CLÁUSULA 5.ª REQUISITOS COMUNICAÇÕES FIXAS 

1. Os serviços de comunicações fixas de voz, devem cumprir os seguintes requisitos funcionais 

mínimos:  

a. Garantir a faturação ao segundo a partir do primeiro minuto;  

b. Disponibilizar a informação de faturação e consumo cumprindo, no mínimo, os níveis obrigatórios 

estabelecidos pelo ICP-ANACOM;  

c. Garantir a possibilidade de barramento de chamadas de voz para os diversos tipos de acessos 

disponibilizados, incluindo a possibilidade de barramento apenas para destinos móveis e/ou 

chamadas de valor acrescentado; 

2. A tarifação no tráfego de Voz “intraconta” é de 0,00€.  

3. O prestador de serviços de comunicações de voz, obriga-se a cumprir os seguintes requisitos técnicos 

mínimos:  

a. Garantir a portabilidade da numeração existente no universo da entidade adjudicante, sem 

custos associados;  

b. Assegurar a capacidade de efetuar e receber chamadas de voz de e para qualquer número 

pertencente ao Plano Nacional de Numeração (PNN) em vigor;  

c. Assegurar a capacidade de efetuar e receber chamadas de voz de e para qualquer rede de 

telecomunicações internacional que utilize numeração válida e reconhecida internacionalmente 

pelas entidades competentes;  

d. Garantir a possibilidade de disponibilização de acessos analógicos, RDIS primários (PRI), RDIS 

básicos (BRI) e circuitos IP com largura de banda adequada, nos interfaces e conectores especificados 
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pelas entidades adquirentes, em função das suas necessidades de escoamento de tráfego de voz, 

assegurando a compatibilidade com a rede interna existente;  

e. Garantir que as comunicações de voz, independentemente da tecnologia de suporte, 

ocorrem em tempo real e apresentam a qualidade prevista e reconhecida nas normas internacionais, 

por via de um controlo adequado dos parâmetros de compressão, largura de banda, contenção, 

latência e jitter dos circuitos que suportam as comunicações de voz;  

f. Assegurar a disponibilidade anual do serviço de voz no mínimo de 99,90%, 

independentemente da opção tecnológica adotada devendo, se necessário, incluir mecanismos de 

securitização dos serviços;  

g. Garantir que o tempo médio anual de reposição do serviço de voz afetado após participação 

da anomalia por parte da entidade adquirente não exceda o máximo de 4 (quatro) horas seguidas 

(HS).  

 

CLÁUSULA 6.ª NÍVEIS DE SERVIÇO  

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

cumprir os seguintes níveis de serviço mínimos:  

a) Nomeação de um gestor de conta afeto à gestão do contrato;  

b) Apresentação dos relatórios de faturação na periodicidade prevista no presente caderno de 

encargos;  

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

que por esta solicitado; 

d) Garantir um CAT com atendimento geral disponível 24 horas que garanta um tempo médio de 

atendimento por trimestre inferior a 10 minutos;  

e) Disponibilização de equipamento equivalente em caso de avaria dos equipamentos terminais, 

sem encargos adicionais, até 24 horas após a comunicação da ocorrência ao CAT;  

f) Garantir uma taxa de avarias em terminais inferior a 10% por trimestre;  

g) Garantir que o tempo máximo total de privação do serviço contratado é inferior a 8 horas por 

ano;  

h) Garantir que o tempo médio de privação do serviço contratado é inferior a 1 hora por ano;  

i) Garantir que o tempo entre privações do serviço é inferior a 12 horas. 
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CLÁUSULA 7.ª PREÇO BASE POR ARTIGO 

Na tabela seguinte são apresentados os artigos/serviços para os quais a proposta deve definir preços e que 

serão utilizados para efeitos de avaliação da proposta, conforme descrito na cláusula 7ª do Programa de 

Procedimento. 

A tabela define para cada artigo o preço base em função das unidades em que são cobrados os respetivos 

serviços. Quer isto dizer que o proponente não poderá, para cada artigo, apresentar um valor superior ao 

definido como preço base (sendo este motivo de exclusão da proposta). 

A exceção é o artigo 4 da mesma tabela, onde o proponente deverá indicar o valor do plafond a atribuir à 

entidade adjudicante para efeitos de aquisição de equipamentos e acessórios, valor que não poderá ser 

inferior a 25.000€ (vinte e cinco mil euros). Este plafond está associado aos 2 (dois) primeiros anos de 

contrato, caso o contrato seja renovado por mais um ano, é considerado um valor de plafond adicional 

correspondente a metade do valor indicado para o artigo 4. 

A tabela seguinte apresenta, ainda, as respetivas ponderações para efeitos de avaliação da proposta de 

forma a facilitar o descrito na cláusula 7ª do Programa de procedimento. 
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Tabela 1 

Artigo Descrição Ponderação 
Preço base Proposta 

por unidade valor 

1 Comunicações Móveis de voz e SMS 30%     

1.1 Comunicações Voz Móvel - Destino 10% Valor por minuto   

1.1.1 MEO 55% 0,035 €   

1.1.2 VODAFONE 37% 0,035 €   

1.1.3 NOS 5% 0,035 €  

1.1.4 Rede fixa nacional 3% 0,035 €   

1.2 Comunicações SMS Móvel - Destino 2% Valor por mensagem   

1.2.1 MEO 69% 0,035 €   

1.2.2 VODAFONE 28% 0,035 €  

1.2.3 NOS 3% 0,035 €   

1.3 
Envio de SMS's via plataforma Web e 
Web services - Destino 

8% mensagem/mensalidade   

1.3.1 
Mensalidade disponibilização do serviço 
(incluir mínimo 1000 SMS's para todas 
redes móveis nacionais) 

25% 35,000 €   

1.3.2 MEO 52% 0,035 €  

1.3.3 VODAFONE 21% 0,035 €  

1.3.4 NOS 2% 0,035 €   

1.4 Custos fixos – Mensalidade cartão SIM 80% Mensalidade cartão  

1.4.1 
Mensalidade cartão SIM de voz, com 100 
min/SMS de comunicações (móveis e fixas 
nacionais)  

100% 3,50 €  

2 Comunicações Móveis de Dados 16%     

2.1 
Telemóvel (tráfego incluído para 
comunicações em território nacional) 

40% mensalidade   

2.1.1 15 GB mínimo 42% 14,00 €   

2.1.2 6 GB 11% 8,00 €   

2.1.3 2 GB 47% 5,00 €   

2.2 
Tablets e Placas 3G (tráfego incluído para 
comunicações em território nacional) 

60%     

2.2.1 15 GB mínimo 38% 14,00 €   

2.2.2 6 GB 16% 8,00 €   

2.2.3 2 GB 46% 5,00 €   

3 Comunicações Fixas de Voz e dados 31%     

3.1 
Comunicações Voz Fixa (Acessos 
analógicos, Acessos Primários e básicos) - 
Destino 

25% Valor por minuto   
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3.1.1 Fixo Local/Nacional 37% 0,002 €   

3.1.2 MEO 21% 0,035 €   

3.1.3 VODAFONE 37% 0,035 €   

3.1.4 NOS 5% 0,035 €  

3.2 Mensalidades Fixas 75% Valor por acesso/serviço   

3.2.1 
1 Acessos Primário com 30 canais cada com 
400 DDI's (entrega em SIP) 

8% 50,00 €   

3.2.2 
Acesso Básico RDIS com 1200 minutos de 
comunicações fixas nacionais 

10% 20,00 €   

3.2.3 
Linha de rede analógica sem telefone, 
inclui 600 minutos comunicações fixas 
nacionais 

37% 7,00 €   

3.2.4 Pack 10 DDI's para acessos básicos 1% 5,00 €   

3.2.5 
Acesso ADSL para ser suportado por linha 
analógica existente com mínimo de 16 
Mbps/1Mbps e taxa contenção 1:50 

16% 16,00 €  

3.2.6 

Acesso Fibra Ótica de 500 Mbps, simétricos 
com taxa de contenção 1:1 (com 
equipamento terminal e pacote de 32 IPs 
fixos) 

28% 400,00 €   

4 
PLAFOND PARA EQUIPAMENTOS 
(mínimo 25.000,00€) 

23% 50.000,00 €   

 

Apresentar documentos com os preços unitários, conforme especificado no ponto 2 da cláusula 6ª do 

programa de procedimento 

 

CLÁUSULA 8.ª MAPA DE QUANTIDADES 

O título meramente indicativo e não vinculativo, para se ter uma ideia aproximada dos serviços a prestar no 

início do contrato, segue uma tabela com o mapa de quantidades aproximado. Note-se que durante o 

contrato a entidade adjudicante poderá adicionar ou cancelar serviços em função das suas necessidades, 

tendo em conta os serviços e respetivos valores unitários definidos no presente procedimento. 

 

Tabela 2 – Mapa de Quantidades 
 

Serviços/equipamentos Quantidade 

Comunicações Móveis de voz e dados e SMS’s  

Equipamentos terminais (telemóveis) com comunicações móveis de voz e serviço 

SMS’s  

194 
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Equipamentos terminais (telemóveis ou smartphones) com comunicações móveis 

de voz, serviço de SMS’s e com acesso a dados  

67 

Equipamentos terminais (Tablets, PEN’s 3G) com acesso a dados 60 

Acesso a plataforma (via WEB e Web Services) para envio de SMS’s, inclui 1000 

mensagens para qualquer rede móvel nacional 

2 

Comunicações Fixas de voz e dados  

Acessos primários com 30 canais, com 400 DDI’s 1 

Acesso Básico RDIS com 1200 minutos de comunicações fixas nacionais 4 

Acesso de fibra ótica 200 mbps simétrico, com equipamento terminal e 16 IPs 

fixos 

2 

Linha de Rede Analógica sem telefone, inclui 600 minutos comunicações fixas 

nacionais 

43 

Acesso ADSL para ser suportado por linha analógica existente com mínimo 

16Mbps/1Mbps e taxa de contenção de 1:50 

10 

 

CLÁUSULA 9.ª PERFIL DE TRÁFEGO 

 

Na tabela seguinte é apresentado perfil de tráfego, disponibilizado pelo atual operador, no que diz respeito 

ao serviço móvel de voz e sms’s. 

 

Tabela 3 - Perfil de tráfego – Serviços com origem na rede móvel, Voz e SMS’s 

Tráfego   

Perfil de Tráfego (por tipologia).    

Tipologia 
Vol. méd. mensal / 

min e sms 

M - MEO 12535 

M - Intraconta móvel 8741 

M - Redes Fixas 700 

M - NOS 4421 
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M - Vodafone 6511 

M – Internacionais 59 

SMS - MEO 3682 

SMS - VODAFONE 2582 

SMS - NOS 2206 

  

Na tabela seguinte é apresentado perfil de tráfego. 

 

Tabela 4 - Perfil de tráfego – Serviços voz com origem na rede fixa 
 

Fixo - Destino Minutos/mês 

Intraconta 1660 

Rede móvel MEO 1987 

Rede móvel Vodafone 1098 

Rede móvel NOS 901 

Rede fixa nacional 9603 

 

 


