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PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS 
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 1ª – Objeto do procedimento 
O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do 
procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de equipamentos para 
implementação duma sala de aula do futuro no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, conforme 
as especificações técnicas da clausula 26ª. 
 

Cláusula 2ª – 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.  
4 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato, prevalecem 
os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código 
dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo 
diploma legal.  
 

Cláusula 3ª - Proposta 

A proposta deve incluir: 

 Preço unitário e total dos bens a fornecer, nas condições constantes das especificações técnicas da 
clausula 26ª, sem a inclusão do IVA; 

 
Cláusula 4ª – Prazo de vigência 

O prazo de vigência do contrato é de 30 dias após a assinatura do contrato, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 
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CAPÍTULO II – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
SECÇÃO I - OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

SUBSECÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Cláusula 5ª - Obrigações principais do fornecedor 

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) Fornecer os bens de acordo com os requisitos definidos neste caderno de encargos e demais 
documentos contratuais;  

b) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições do fornecimento, bem 
como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem;  

c) Comunicar à entidade adjudicante, logo que deles tenham conhecimento, os factos que tornem total 
ou parcialmente impossível o fornecimento dos bens, bem como o cumprimento de qualquer outra 
das suas obrigações, nos termos do contrato celebrado;  

d) Não alterar as condições do fornecimento à exceção dos casos previstos no presente caderno de 
encargos; 

e) Fornecer os bens com observância das normas vigentes e que se relacionem com o objeto do 
contrato, e com absoluta subordinação aos princípios da ética profissional, isenção, independência, 
zelo e competência;  

f) Cumprir todas as condições fixadas para o fornecimento;   
g) Fornecer os bens nas condições, prazo e preço contratados;  
h) Fornecer os bens devidamente legalizados com todos os elementos que permitam a total 

operacionalidade do mesmo, tendo em conta a natureza e fim a que se destina, incluindo toda a 
documentação legalmente exigível; 

i) Garantir um serviço de assistência técnica aos bens; 
2 - A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios 
humanos, equipamentos, materiais e tecnologias que sejam necessários e adequados ao fornecimento, bem 
como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução do 
fornecimento, cumprir com zelo o serviço prestado, dar resposta célere por solicitação do Município de Vila 
Nova de Poiares. 
3 - O adjudicatário obriga-se a garantir que o fornecimento no âmbito das suas obrigações contratuais 
observam todas as normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 

Cláusula 6ª - Conformidade e operacionalidade dos bens 
1 - O fornecedor obriga-se a entregar ao Município de Vila Nova de Poiares os bens objeto do contrato com 
as características e especificações técnicas previstas na clausula 26ª do presente Caderno de Encargos. 
2 - Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de ser utilizados.  
3 - É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos 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 fornecedor é responsável perante a entidade adjudicante por qualquer defeito ou discrepância dos 
bens objeto do contrato que exista no momento em que o bem lhe é entregue. 

 

Cláusula 7ª - Entrega do bem objeto do contrato 
Os bens objeto do contrato devem ser entregues no local indicado pelo Município de Vila Nova de Poiares, 
no prazo máximo de 30 dias, após a celebração do contrato e de acordo com o definido no presente 
caderno de encargos 
 

Cláusula 8ª - Inspeção 
1 - Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, a entidade adjudicante, por si ou através de terceiro por 
ele designado, procede à inspeção qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, se os bens cumprem as 
condições técnicas estabelecidas na clausula 26ª do presente contrato e na proposta adjudicada, bem como 
outros requisitos exigidos por lei. 
2 - Durante a fase de inspeção a que se refere o número anterior, o fornecedor deve prestar ao Município 
de Vila Nova de Poiares toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 
 

Cláusula 9ª - Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias 
1 - Se na sequencia da inspeção prevista na cláusula anterior não se comprovar a total operacionalidade 
dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de 
existirem defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos na 
clausula 26ª a entidade adjudicante deve disso informar, por escrito, o fornecedor. 
2 - No caso previsto no número anterior, o fornecedor deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que 
for determinado pela entidade adjudicante, às reparações ou substituições necessárias para garantir a 
operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e 
requisitos técnicos exigidos. 
3 - Após a realização das reparações ou substituições necessárias pelo fornecedor, no prazo respetivo, a 
entidade adjudicante poderá solicitar a realização de nova inspeção ou proceder à aceitação do bem. 
 

Cláusula 10ª - Objeto do dever de sigilo 

1 - O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, 
comercial ou outra, relativa ao Município de Vila Nova de Poiares, 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 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 
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obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras 
entidades administrativas competentes.  
 

Cláusula 11ª - Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo é ilimitado, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, 
designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança 
devidos às pessoas coletivas.  
 

 
SECÇÃO II - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

Cláusula 12ª – Preço contratual 

1 - Pelo fornecimento do objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 
constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Vila Nova de Poiares deve pagar ao 
fornecedor o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for 
legalmente devido, não excedendo os 23.666,52 € (vinte três mil seiscentos e sessenta e seis euros e 
cinquenta e dois cêntimos) + IVA.  
2 - O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 
não esteja expressamente atribuída ao contraente público.  
 

Cláusula 13ª – Consulta preliminar ao mercado 

1 - Nos termos do artº 35º-A do Código dos Contratos Públicos, foi realizada uma consulta preliminar ao 
mercado afim de obter informações relevantes para estabelecer o preço base contratual. 
2 - As informações obtidas tiveram em conta as características técnicas constante deste Caderno de 
Encargos e foi com base nestas especificações que se obteve o preço contratual da cláusula 12ª. 
 

Cláusula 14ª – Condições de Pagamento 

1 - A quantia devida pelo Município de Vila Nova de Poiares, deve ser paga no prazo de 60 dias após a 
receção pelo Município de Vila Nova de Poiares da respetiva fatura, a qual só poderá ser emitida após o 
vencimento das obrigações respetivas.  
2 - Para os efeitos do número anterior, a emissão da fatura deverá ser efetuada após a confirmação da 
conformidade do bem adjudicado e a assinatura do auto de entrega. 
3 - Em caso de discordância por parte do Município de Vila Nova de Poiares, quanto ao valor indicado na 
fatura, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor 
obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 
4 - Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n.º 1, a fatura é paga através de 
transferência bancária, devendo o fornecedor indicar o IBAN para o efeito.  
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CAPÍTULO III – PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

Cláusula 15ª – Penalidades Contratuais 

1 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Vila Nova de Poiares pode 
exigir do fornecedor o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 
incumprimento, nos seguintes termos: P=V*A/500, em que P corresponde ao montante da penalidade, V é 
igual ao valor o contrato/do fornecimento dos serviços em atraso e A é o n.º de dias em atraso. 
2 - Em caso de resolução do contrato por incumprimento do fornecedor, o Município de Vila Nova de 
Poiares pode exigir-lhe uma pena pecuniária de 0.5% até 20% do valor do contrato.  
3 - Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Vila Nova de Poiares tem em conta, 
nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador de serviços e 
as consequências do incumprimento. 
4 - O Município de Vila Nova de Poiares pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com 
as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.  
5 - As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Vila Nova de 
Poiares exija uma indemnização pelo dano excedente.  
 

Cláusula 16ª – 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;  

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais;  
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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 17ª – Resolução por parte do contraente público 

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o Contrato 
nos seguintes casos:  

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputável ao cocontratante;  
b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas no 

exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais; 
c) Oposição reiterada do cocontratante ao exercício dos poderes de fiscalização do dono da obra;  
d) Cessão da posição contratual realizada com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou 

no Contrato, desde que a exigência pelo cocontratante da manutenção das obrigações assumidas 
pelo dono da obra 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 329.º do CCP; 

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;  
g) Não renovação do valor da caução pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado; 
h) O cocontratante se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente; 
i) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 
 

2 - Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, será o 
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do contraente público poder executar as 
garantias prestadas. 
3 - No caso previsto na alínea l) do n.º 1, o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente aos 
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da 
antecipação dos ganhos previstos. 
4 - A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 dias contados da 
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao 
pagamento de juros de mora sobre a respetiva importância. 
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Cláusula 18ª- Resolução do contrato pelo fornecedor 

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o contrato 
nos seguintes casos: 

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 de conformação da relação contratual do 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 número anterior, 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 empreiteiro 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. 

4 - Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração 
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se o dono da obra 
cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 

CAPÍTULO IV – CAUÇÃO 
Cláusula 19ª - Caução 

Não exigível prestação de caução, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 88º do CCP. 

 

CAPÍTULO V – RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 
Cláusula 20ª – Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renúncia a qualquer outro.  
 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 21ª – Cessão da posição contratual 

A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do 
Código dos Contratos Públicos.  

Cláusula 22ª – Gestor do Contrato 

Nos termos do artº 290-A do Código dos Contratos Públicos foi nomeado Gestor do Contrato a 
Trabalhadora, Sónia Isabel Carinhas Simões da Costa 
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Cláusula 23ª – Comunicações e notificações 

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.  
Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.  
 

Cláusula 24ª – Contagem dos Prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados.  

 

Cláusula 25ª – Legislação Aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 

 

Cláusula 26ª – Especificações técnicas 

CLÁUSULAS ESPECIAIS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 2 (duas) Impressoras 3D para ambiente escolar - Impressora 3D compatível com os principais 
sistemas operativo Wind(7+), Linux (12.04+), Mac OS X (10.8/9+) com tamanho máximo da unidade 
425x140x395 mm, capacidade de medida máxima de impressão 190x135x125 mm e resolução das 
layers 50/100/200/300 microns, consumíveis PLA, Nylon e PETG 

 1 (um) Ecrã Activepanel 70'' - Painel Interativo com diagonal de 70" Sistema de colaboração multi-
táctil de 10 toques; Tecnologia de interação que diferencia entre toque e caneta: 

 O O dedo movimenta objetos o A caneta escreve o Palma da mão apaga;  

 Fornecido com caneta digital sem pilhas ou baterias, a caneta é ativa sem necessidade de 
alimentação para diferenciação na escrita e a qualidade ter alta precisão; 

 Alta definição com Full HD; Brilho: >350 cd/m2; A resolução de toque de 0,4 mm, a moldura 
discreta, não contém tecnologia de toque;  

 A tecnologia de toque é interna atrás do vidro da superfície de toque e escrita; Precisão de 
posicionamento: 1mm; Velocidade de controlo de 4m/s 

 1 (um) Suporte Móvel para Painéis Interativos – Deve suportar e movimentar ecrãs interativos até 
115kg e dimensões de ecrã até pelo menos 84”;  

 Duas alturas de montagem com pelo menos 150 mm de diferença, para possibilitar a 
montagem de ecrãs planos de maior dimensão na posição inferior;  

 Deve suportas todas as dimensões da norma VESA até 1200mm x 600 mm;  
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 Largura de 1240 mm para suportar o peso nos laterais e reduzir a oscilação;  

 Deve possuir duas prateleiras integradas, para conferir arrumação e apoio e para manter a 
estabilidade do suporte;  

 15 (quinze) Tablet PC híbrido (com dock station teclado)  

 Ecrã antirreflexo ultrafino com multitoque capacitivo de 25,65 cm (10,1 pol.) na diagonal (1280 
x 800) Processador tipo Intel Atom x5-Z8350 (até 1,92 GHz, 2 MB de cache, 4 núcleos) ou 
equivalente;  

 Memória instalada 4 GB;  

 Armazenamento 64 GB;  

 Sistema Operativo Windows 10 Pro 64 (National Academic) ou equivalente,  

 2 altifalantes;  

 Conetividade Wireless 802.11a/b/g/n/ac;  

 Bluetooth 4.0; Portas de expansão 1 USB 3.0 (tablet); 1 USB-C™ 2.0 (tablet); 1 micro HDMI 
(tablet);  

 1 tomada combinada para auscultadores / microfone(tablet);  

 1 leitor de cartões microSD;  

 Teclado com clickpad de sensor de imagem (suporte para gestos multitoque);  

 Câmara web frontal de 720p HD; Câmara web traseira de 5MP (2592 x 1944) Bateria até 10h de 
autonomia;  

 Segurança TPM 2.0 integrado; Conformidade com standards de eficiência energética 
Certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® Gold;  

 1 (uma) Webcam –  

 Dispositivo preparado para ser colocado no Painel Interativo, com sistema de fixação; Sistema 
de Vídeo HD a 30fps; 

 Campo de visualização: apropriado para utilizar com Painéis interativos e lecionação de 90º; 
Sistema de processamento de vídeo na própria camara, com vídeo escalonável H.264 UVC 1.5; 

 Tecnologia de Autofoco e de ajuste para qualidade visual a múltiplas distâncias com 
luminosidade reduzida; Zoom de 4x a Full HD; 

 Dispositivo preparado para ser colocado no Painel Interativo, com sistema de fixação; Sistema 
de Vídeo HD a 30fps; 
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 Campo de visualização: apropriado para utilizar com Painéis interativos e lecionação de 90º; 
Sistema de processamento de vídeo na própria camara, com vídeo escalonável H.264 UVC 1.5; 

 Tecnologia de Autofoco e de ajuste para qualidade visual a múltiplas distâncias com 
luminosidade reduzida; Zoom de 4x a Full HD; 

 1 (um) Pano fundo chroma key vinil 275X600cm - Tela  Chroma Key em vinil. Dimensões: 
275x600cm. 

 1 (um) Suporte para pano fundo chroma key vinil - Suporte para tela Chroma Key em vinil de 
275x600 cm. 

 1 (um) Conjunto de iluminação - Sistema de iluminação de luz contínua portátil com caixas de luz 
de montagem rápida e fácil, composto por: 

 2 Caixas de Luz 50x50cm com mecanismo de abertura do tipo sombrinha; 

 2 Lâmpadas 65W, 5500 K 3900lm E27; 

 2 Tripés de iluminação com altura ajustável entre 70 e 190cm; 1 Saco de transporte com correia 
de ombro. 

 1 (uma) Máquina fotográfica digital + lente objetiva 18-55 e tripé 

 Máquina digital para foto e vídeo com resolução Máxima de Vídeo Full HD 1920 x 1080, 
59,94fps, Resolução Foto 24.2 MP, ecrã tátil Clear View II TTF 3" rotativo, 1,040,000 px, Visor 
Ótico - ampliação de 0,82x, cobertura aprox. 95%, fornecida com objetiva 18-55 e tripé com 
cabeça e base rápida. altura máxima 167,5cm. Peso 1,7kg. 

 1 (um) Cartão de memória Micro SDXC com capacidade mínima de 64 Gb 

 1 (uma) Máquina digital compacta 

 Máquina digital com 20.0 MegaPixels. 24mm Wide 45x. Smart Auto 32 scenes. HD Movie. 
Creative Filter. Wi-Fi Button. NFC. 

 1 (um) Computador portátil 

 Ecrã entre 13.3" e 15.6";  

 Sistema operativo Windows 10 Pro 64 bit ou equivalente;  

 Processador Intel® Core™i5- ou equivalente; Memória RAM de 8 GB;  

 Armazenamento SSD com mínimo de 256 GB;   

 Ecrã antirreflexo com retroiluminação LED; Wirless 802.11a/b/g/n-a/c+BT4.2; 

 1 (uma) Mesa de mistura áudio 

 Mesa de mistura áudio, com as seguintes características mínimas:  
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 Entradas de 2 Mic / Line com tomadas XLR e TRS separadas 

 2 entradas estéreo com tomadas TRS;  

 2 entradas de alta impedância para guitarra DI, eliminando a necessidade de caixas DI;  

 Motor interno FX com tempo de toque;  

 Filtro Lo-cut para limpar ruídos indesejados de baixa frequência;  

 EQ de 2 bandas para moldagem tonal criativa e corretiva fácil;  

 Fader de viagem suave de 60 mm na mistura principal;  

 Saídas principais XLR; Monitoramento de sinal flexível;  

 Medição de sinal LED;  

 Potência Phantom 48V para microfones condensadores;  

 Fonte de alimentação interna robusta 

 1 (um) Microfone com gravação interna e ligação Bluetooth  

 Com app própria compatível com Ios ou Android, permite aos alunos editarem facilmente as 
faixas de som que gravaram. a ligação Bluetooth permite ligar a colunas compatíveis para 
projetar o som gravado. 

 4 LED'S para indicação visual do funcionamento e ligações.  

 Memória flash de 128MB incorporada, e espaço para cartão Micro SD.  

 Entrada de 3.5mm para headphones. 

 1 (um) Armário carregador para 24 portáteis  

 Construção de aço,  

 12 prateleiras para colocação dos portáteis na horizontal,  

 Porta dupla com fechadura de segurança.  

 Tomadas com disposição na lateral, com botão de ligação on/off.  

 Sistema elétrico com circuito disjuntor.  

 4 rodas, 2 com travão peso mínimo de 45 kg,  

 Dimensões 1100 x 950 x 450 cm, pintura cor cinzenta.   

 28 (vinte e oito) Cadeiras com base para arrumação, assento ergonómico de polipropileno, 
com suporte para bebidas, bandeja rebatível em polipropileno e giratória a 360 graus 

 Cadeira com assento ergonómico e giratório em polipropileno.  
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 Estas cadeiras devem permitir a sua fácil mobilidade, através de um conjunto de pelo menos 
seis rodízios, fixos a uma estrutura quadrupeda com uma base na parte inferior, especialmente 
desenvolvida para a arrumação de material do aluno. 

 Deverão conter uma palmatória em polipropileno com medidas mínimas de 500 mm. de 
comprimento e 300 mm de largura. A palmatória deverá ser giratória, a 360º.  

 Devem conter um suporte em forma de copo (para colocar por exemplo material escolar ou 
uma garrafa de água). O referido suporte é feito em polipropileno e fixa-se ao tubo da 
palmatória. 

 Medidas: a largura da base não deverá ultrapassar os 600 mm; a altura entre o chão e o acento 
será de 500 mm. e o espaço entre a palmatória e a base do assento será de 285 mm.  

 O peso total não deve passar os 8 kg. 

 12 unidades na cor vermelha,  

 8 unidades na cor azul  

 8 unidades na cor verde. 

 2 (duas) Mesa Trisix com 134 cm de diâmetro no ponto mais largo  Mesa em forma de trevo de 
3 folhas, com altura ajustável do tamanho 4 (650 mm) ao tamanho 6 (760 mm) através da 
regulação na base das pernas.    

 Estrutura tubular metálica com acabamento de pintura epoxy-polyester à mesma cor (RAL 
alumínio 90006) e acabamento zincado, para maior resistência e durabilidade.  

 As ferragens usadas na construção da cadeira devem conter elementos de segurança ativa para 
evitar uma fácil manipulação por parte de crianças.  

 Tampo em MDF cor Branca. 

 1 (um) Armário Escolar, com 160 cm de altura, duas prateleiras abertas, e armário com 
chave 

 Armário com 160 cm de altura, tipo Mirplay. O armário deverá possuir chave e fechadura, e na 
base devem ser montados rodízios compatíveis. 

 As ferragens usadas na construção do armário devem conter elementos de segurança ativa para 
evitar uma fácil manipulação por parte de crianças.  

 Estrutura e prateleiras de cor branca. 

 1 (um) Microscópio digital tipo Easyscope, portátil, sem fios com ampliação até 43x  

 Permite captar imagens ou vídeos através de botão de captura de imagem na parte superior.  

 Recarregável por USB.  
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 Deve incluir sistema de iluminação LED para melhorar a iluminação da imagem a capturar.  

 Transmissão da imagem sem fios através de banda 2,4Ghz para qualidade perfeita. C 

 Deve comunicar com dispositivo rádio ligado a porta USB.  

 Compatível com dispositivos Android, IOS ou Windows. 

 1 (um) Microscópio digital tipo digiscope  

 O microscópio pode ser usado como um dispositivo isolado, microscópio digital e microscópio 
portátil de exterior.  

 O software incluído deve permitir que as crianças vejam e manuseiem as imagens ao vivo no 
seu computador/ quadro branco.  

 Deve possuir um foco fácil de manusear e 2 LED brilhantes colocados por cima e por baixo da 
base deslizante que permite às crianças iluminar e ver muitos objetos e materiais diferentes.  

 O mecanismo de torção simples deve permitir que as crianças alternem entre uma ampliação de 
50x, 100x e 200x, com uma posição de zoom 2x na parte da frente do microscópio. 

 1 (um) Kit de robótica All aboard ou equivalente - Kit AllAboard composto por robot all abord, 
bateria e sensores ou equivalente 

 1 (um) DRONE com as seguintes especificações mínimas: 

 Autonomia em operação de 31 minutos,  

 Peso não superior a 907 g Raio de alcance 8 Km,  

 Câmara incluída,  

 Bateria Li-Ion 3850mAh  

 Compatível com sistemas Operativos iOS 9.0 ou posterior, android 4.4 ou posterior  

 Transmissão Rádio Frequência 2.4 a 5.8 GHz, Velocidade 72 Km/h,  

 Altura atingível até (a partir do nível do mar) 6000 m,  

 MicroSD até 128 GB com Capacidade de memória 8 GB 

 Câmara com Lente com FOV 77° 28mm f/2.8-11, foco 1m para infinito ISO 100-6400 (vídeo) 
Auto: 100-3200 | Manual: 100-12800 (foto) 

 Vídeo:UHD 3840x2160p 24/25/30; 2.7K 2688x1512p 24/25/30/48/50/60; FHD 1920x1080p 
24/25/30/48/50/60/120;  

 4 modos de Hyperlapse,  

 GPS;  
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 Resolução fotográfica: 20 MP. 

 1 (um) conjunto de acessórios para Drone - Bateria extra e Carregador Hub de 3 baterias em 
simultâneo. 

 1 (um) Tablet I-pad 9.7 ou equivalente com as seguintes especificações - Tablet I-pad 9.7 ou 
equivalente, com ligação à rede Wi-fi e 128 GB de capacidade, com capacidade de interface com o 
Drone 

 
Vila Nova de Poiares, 26 de março de 2019 
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