
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

Procedimento contratação pública ao abrigo do Decreto-lei n.º 60/2018, de 03 de agosto com vista 

à aquisição de equipamento laboratorial, no âmbito do projeto PINFRA/22077/2016 

Ref.ª:  06/DL60/2021 

 

Abaixo se discriminam as especificações técnicas e demais aspetos essenciais à execução do contrato 

a celebrar. 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente caderno de encargos tem por objeto a aquisição de equipamento laboratorial no âmbito 

do projeto PINFRA/22077/2016, em conformidade com as especificações técnicas em anexo ao 

presente caderno de encargos. 

 

Artigo 2.º 

Forma e documentos contratuais 

1- O contrato será reduzido a escrito.  

2- Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos: 

a) Os suprimentos dos erros e omissões do caderno de encargos e das especificações em anexo 

identificados pela entidade convidada, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente 

aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativas ao caderno de encargos; 

c) O presente caderno de encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos à proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

Despacho: 
Aprovo o caderno de encargos. 
Data: 

 
O Diretor 

 
 
 

 (Professor Doutor Filomeno Fortes) 
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3- Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2, a prevalência é determinada pela 

ordem que nele se dispõe. 

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 ao conteúdo do contrato propostos pelo 

órgão competente para a decisão de contratar e aceites pelo adjudicatário. 

 

Artigo 3.º 

Vigência 

O contrato mantem-se em vigor a contar da data da sua celebração até à entrega do equipamento e 

verificação do seu bom funcionamento, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar 

para além da cessação do contrato. 

 

Artigo 4.º 

Obrigações do adjudicatário 

1- O adjudicatário obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente, 

utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligência, o zelo e a pontualidade próprios das 

melhores práticas. 

2- Constituem ainda obrigações do adjudicatário: 

a) Fornecimento e montagem do equipamento, conforme as especificações técnicas em anexo; 

b) O adjudicatário obriga-se a recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessários 

e adequados à execução do contrato; 

c) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, à entidade adjudicante, o facto que 

torne total ou parcialmente impossível o fornecimento e a instalação do equipamento, objeto do 

procedimento, ou o cumprimento de qualquer outra das suas obrigações nos termos do contrato 

celebrado com a entidade adjudicante; 

d) Não alterar as condições do fornecimento do equipamento fora dos casos previstos e de acordo 

com as especificações do presente caderno de encargos; 

e) Não subcontratar, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato, sem prévia autorização 

da entidade adjudicante; 

f) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, 

designadamente, a sua denominação social, os seus representantes legais, a sua situação jurídica e a 

sua situação comercial; 

g) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, não divulgando quaisquer informações que obtenham 

no âmbito da formação e da execução do contrato, nem utilizar as mesmas para fins alheios àquela 

execução, abrangendo esta obrigação todos os seus agentes, funcionários, colaboradores ou terceiros 

que nelas se encontrem envolvidos; 
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h) Possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças necessários para o 

pontual cumprimento das obrigações assumidas no contrato. 

 

Artigo 5.º 

Obrigações da entidade adjudicante 

Constitui obrigação da entidade adjudicante pagar, no prazo acordado, a(s) fatura(s) emitida(s) pelo 

adjudicatário. 

 

Artigo 6.º 

Preço base 

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela aquisição do equipamento objeto 

do contrato a celebrar é de 19.225,00€ (dezanove mil, duzentos e vinte e cinco euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor.  

 

Artigo 7.º 

Condições e prazo de pagamento 

1- A fatura deverá ser emitida em nome de Universidade Nova de Lisboa - Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical e entregue na Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial deste Instituto. 

2- O pagamento é realizado por transferência bancária para a conta a indicar pelo adjudicatário, no 

prazo de 30 dias após receção e conferência da fatura. 

 

Artigo 8.º 

Local e prazo 

1- O equipamento objeto do presente contrato será entregue na Universidade Nova de Lisboa - 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Rua da Junqueira, n.º 100 – 1349-008 Lisboa. 

2- A entrega do equipamento deverá cumprir os prazos definidos no Anexo ao presente caderno de 

encargos.  

 

Artigo 9.º 

Conformidade e operacionalidade do equipamento 

1- O adjudicatário obriga-se a fornecer e a proceder à instalação, na entidade adjudicante, do 

equipamento, objeto do contrato, em conformidade com as especificações técnicas em anexo ao 

presente caderno de encargos. 

2- O fornecimento e a instalação do equipamento, objeto do contrato devem ser articulados em 

perfeitas condições deste ser utilizado para o fim a que se destina e dotado de todo o material de 

apoio necessário ao seu funcionamento. 
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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 do 

equipamento. 

4- O adjudicatário é responsável perante a entidade adjudicante por qualquer defeito ou discrepância 

do equipamento objeto do contrato que existam no momento em que este lhe é entregue. 

 

Artigo 10.º 

Aceitação do equipamento 

1- Após fornecimento e instalação do equipamento, a aceitação do mesmo será feita através de auto 

de aceitação nos termos estabelecidos nas especificações técnicas em anexo ao presente caderno de 

encargos. 

2- A aceitação a que se refere o número anterior não isenta o adjudicatário das obrigações relativas 

ao equipamento entregue, nos termos da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens e das 

garantias a ela relativas, no que respeita à responsabilidade e obrigações do adjudicatário, do 

produtor e aos direitos do consumidor. 

 

Artigo 11.º 

Articulação de especialidades 

Considerando que o fornecimento do equipamento objeto do contrato se insere na remodelação do 

Piso 1 do Biotério para insectário ACL3 (Laboratório de contenção de classe III para Artrópodes), será 

necessário articular a sua entrega com o empreiteiro responsável pela remodelação em causa.  

 

Artigo 12.º 

Prazo de garantia 

O prazo de garantia do equipamento a adquirir será de acordo com a lei que disciplina os aspetos 

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

responsabilidade e obrigações do adjudicatário, do produtor e aos direitos do consumidor. 

 

Artigo 13.º 

Penalidades contratuais 

O incumprimento dos prazos fixados para a entrega do equipamento objeto do presente 

procedimento, bem como dos níveis de serviço e condições do fornecimento previstas no contrato e 

no caderno de encargos, por causa imputável ao adjudicatário, confere à entidade adjudicante o 

direto de resolver o contrato. 
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Artigo 14.º 

Resolução do contrato por parte da entidade adjudicante 

1- O direito de resolução referido no artigo anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

adjudicatário. 

2- A resolução do contrato não prejudica o direito de indeminização que caiba à entidade adjudicante 

nos termos gerais de direito. 

 

Artigo 15.º 

Comunicações e notificações 

Em sede de execução contratual, todas as comunicações do adjudicatário dirigidas à entidade 

adjudicante são efetuadas por escrito e enviadas através de correio registado ou correio eletrónico, 

de acordo com os seguintes elementos: 

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 

Universidade Nova de Lisboa – Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

Rua da Junqueira, 100, 1349-008 Lisboa  

E-mail: financeira.ihmt@ihmt.unl.pt 

 

Artigo 16.º 

Boa-fé 

As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execução do contrato e a não exercer os direitos nele 

previstos, ou na lei, de forma abusiva. 

 

Artigo 17.º 

Legislação Aplicável 

Em tudo o que for omisso no presente caderno de encargos, observar-se-á o disposto na legislação 

em vigor. 

 

Artigo 18.º 

Foro Competente 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Lisboa, com renúncia a qualquer outro. 
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ANEXO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 Quant. Prazo de entrega 

Incubadora Refrigerada 

“Poleko - Modelo ST 2 B Smart” 

1 unid. 4-6semanas 

 

o Volume da câmara 150L; 

o Volume de trabalho 122L; 

o Intervalo de temperatura: +3ºC a +40ºC; 

o Ecrã a cores 4.3’’; 

o Programas multissegmentos de tempo e temperatura; 

o Função loop até 255 vezes ou infinita; 

o Rampas ajustáveis; 

o Possibilidade de calibração de temperatura pelo usuário; 

o Memória interna para programas e armazenamento de 

dados; 

o Portas USB e LAN para transferência de dados; 

o Função defrost ou descongelação manual; 

o Orifício lateral esquerdo ø30mm; 

o Proteção de amostras classe 1.0; 
 

  

Centrífuga de Bancada Refrigerada + Acessórios 

“AFI - Modelo SIRENA-R 0.6L” 

1 unid. 4-6semanas 

 

o Velocidade máxima (em ângulo fixo): 18.000 rpm; 

o Microtubos de 50ml/15ml/10ml/5ml-2ml;  

o Grande variedade de rotores fixos e oscilantes; 

o Temperatura: -10ºC a +40ºC; 

o Sistema de “auto cleaning”; 

o Número de programas: 99 + “Pre-cooling” + “Pre-Warming”; 

o Ecrã táctil e intuitivo; 

o Deteção automática de desequilíbrios com auto-stop; 

o Auto alarme por excesso de velocidade, temperatura e 

desequilíbrio; 
 

  

o Rotor angular 24 x 1,5/2 ml 45º com tampa 18,000 rpm/ 

31,514 x g 
 

1 unid. 4-6semanas 

o Rotor angular 8 x 50 ml cónico 25º, 7500 rpm/ 6,415 x g 
 

1 unid. 4-6semanas 
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o Adaptador 15ml Tubos cónicos para RA8-50 (conj. 6) 
 

1 unid. 4-6semanas 

o Rotor H Microplacas + suporte Microplacas (conj. 2) 1 unid. 4-6semanas 

o Tampas de biossegurança para suporte microplacas (conj. 2) 1 unid. 4-6semanas 

Agitador Vortex 

“Witeg - Modelo VM-10” 

1 unid. 4-6semanas 

 

o Multifunções; 

o 3.300 rpm; 

o Inclui duas cabeças e ferramenta; 

o Controlador analógico e intuitivo; 

o 2 modos de trabalho: contínuo ou pressão; 

o Controlo de velocidade; 

o Baixo consumo energético; 
 

  

Incubador com Agitação Orbital 

“SH MAXI” 

1 unid. 4-6semanas 

 

o Intervalo de temperatura: ambiente +5ºC a +60ºC; 

o Velocidade: 30 a 300 rpm; 

o Ecrã led; 

o Botões tácteis; 

o Agitação orbital de 30 mm para mistura ideal de culturas e 

amostras; 

o Sistemas de fixação de acessórios por meio de imans “Smart-

Clip” ou pelo sistema clássico de parafuso; 

o Tapete verde de goma incluído; 

o Dimensões da plataforma: 450 x 450 mm; 

o Plataforma sólida 45 x 45 cm em aço, fixação magnética dos 

Smart-Clips e Sticky-Mat; 

o Sticky-Mat, dimensões 40 x 50 cm (lâmina autoadesiva para 

recipientes, recortável e colável na base de cada recipiente; 
 

  

Sistema de Purificação de Água 

“Adrona - Modelo B30 + tanque 60Litros” 

1 unid. 4-6semanas 

 

o A qualidade da água atende aos requisitos para água Grau 1 

(ultrapura) e Grau 2 (pura) da ISO 396; 

o Ecrã LCD colorido (16 bits); 
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o Leitura clara da qualidade da água, do status dos 

componentes do sistema e do desempenho do módulo de 

polimento; 
 

o Tanque de água “Comfort” 60 L 
 

1 unid. 4-6semanas 

o Sensor de nível multiponto para tanque 60 L 
 

1 unid. 4-6semanas 

o Set de filtros prévios ao B30 com manómetro de pressão da 

água da rede 
 

1 unid. 4-6semanas 

Dispensador de água  

“Flow Point 3” 

1 unid. 4-6semanas 

 

o Ajustável em todas as dimensões; 

o Dispensador manual e/ou volumétrico com modo didático; 

o Ecrã LCD com gráficos a cores; 

o Controlo remoto dos sistemas de purificação; 

o Compatível com sistemas B30; 
 

  

Balança Analítica 

“Precisa - Modelo LS 220A" 

1 unid. 4-6semanas 

 

o Calibração interna automática; 

o Capacidade 220g; 

o Legibilidade: 0.1mg; 

o Tamanho do prato: ø90mm; 

o Funções integradas: determinação da densidade, pesagem de 

animais, contagens, pesagem em %; 

o Variedade de unidades de medida; 

o Teste de reprodutibilidade automático; 

o Portas USB e RS232.  
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