REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA Dr. LUÍS MAURÍLIO DA SILVA DANTAS

N.º do Código do Estabelecimento de Ensino 3102-203
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO Nº 6/2021 DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES
PARA O PERÍODO ENTRE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, PARA FAZER FACE AO EMPRÉSTIMO DOS MANUAIS
AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/EDUCATIVA NO ANO LETIVO DE 2021/2022

CADERNO DE ENCARGOS
(alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do CCP)

Cláusula 1.ª
Objecto
1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas que definem os aspectos de execução
do contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objecto principal a
aquisição de manuais escolares destinado à Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva
Dantas para o ano letivo 2020/2021
2. A EBSDr.Luís M.S. Dantas pretende adquirir os seguintes manuais:
TÍTULO

ISBN

AUTORES

EDITORA

QUANTIDADE

Novo Espaço 8 Matemática

978-972-0-32738-3

Belmiro Costa, Ermelinda Rodrigues

Porto Editora, S.A.

10

Catch Up 8

978-989-647-781-3

Cândida Grijó, Carlos Lindade,
Fátima Vanzeller, Helena Lima Reis

Areal Editores, SA

5

Francês

Magie des Mots 2

978-989-647-489-8

Luísa Pacheco

Areal Editores, SA

12

História

Viagem na História 8

978-989-647-495-9

Joana Cirne, Marília Henriques

Areal Editores, SA

6

Ciências
Naturais

Cientic 8 - Ciências
Naturais

978-972-0-32923-3

José Salsa, Orlando Guimarães, Rui
Cunha

Porto Editora,S.A.

12

Geografia

Mapa-mundo 8 Geografia 8.ºano

978-972-47-4923-5

Arinda Rodrigues

Texto Editores,
Lda.

16

Físicoquímica

Zoom 8 - Ciências
Física - Química

978-989-647-515-4

António José silva, Cláudia Simões,
Fernanda Resende, Manuela Ribeiro

Areal Editores, SA

10

PORTUGUÊS

Págin@s 10 - Português

978-989-767-537-9

Fernanda Bela Delindro, Maria João
Pereira

Areal Editores, SA

48

MATIMÁTICA

Máximo 10 - Matemática
A

978-972-0-42092-3

António Pinto Silva, Luís Guerreiro,
Maria Augusta Ferreira Neves

Porto Editora, S.A.

8

BIO/GEOL.

Odisseia 10

978-972-0-42167-8

Ana Bela Saraiva, António
Guimarães, Jorge Reis

Porto Editora, S.A.

20

QUÍMICA

Rumo à Química 10

978-989-767-547-8

Carla Rodrigues, Carla Santos,
Lúcia Mig., Paulo Santos

Areal Editores, SA

12

FÍSICA

10 F - Física A 10º ANO

978-972-47-5616-5

Carlos Fiolhais, Graça Ventura,
Manuel Fiolhais

Texto Editores,
Lda.

12

Matemática
Inglês
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GEOGRAFIA
A

Territórios 10 Geografia A

978-972-0-41824-1

Isabel Costa, Liliana Rocha

Porto Editora, S.A.

16

MACS

Macs 10º Ano

978-972-47-5317-1

Elizabete Longo, Isabel Branco

Texto Editores,
Lda.

8

FILOSOFIA

O Espanto - Filosofia 10

978-989-756-129-0

Aires Almeida, Desidério Murcho

Didáctica Ed., Lda.

33

História

Entre Tempos 10 História A

978-972-0-41218-8

Célia P. Couto, Elisabete Jesus,Mª
Antónia M. Rosas

Porto Editora, S.A.

14

Inglês

Top Teen 10

978-989-767-541-6

Maria Emília Gonçalves, Sónia Faria

Areal Editores, SA

20

PORTUGUÊS Caminhos 11

978-989-767-126-5

Elsa Mach. Freitas, Isabel G.
Ferreira, Mª Luísa Barbosa

Areal Editores, SA

15

INGLÊS

Upgrade 11 - Inglês
11.ºano

978-989-23-2709-9

Isabel Filipe, Mª Adelaide R, Paula
Simões

Asa Editores II, SA

12

BIO/GEOL.

Biologia e Geologia 11

978-989-647-000-5

A. Guerner Dias,Osório Cunha M.
Santos, Paula Guimarães, Paulo
Rocha Pedro Nuno

Areal Editores, SA

10

QUÍMICA

Química 11A

978-989-767-134-0

Carla Rodrigues, Carla Santos,
Lúcia Mig., Paulo Santos

Areal Editores, SA

4

FILOSOFIA

Filosofia - 11.º Ano

978-972-770-992-2

Luís Rodrigues

Plátano Editora,
SA

14

3. Os manuais solicitados no caderno de encargos deverão respeitar todas as normas comunitárias
vigentes.

4. O prazo de entrega dos manuais escolares não deverá ultrapassar os 15 dias a contar da data da
relação de necessidades elaborada pela EBSDr.Luís M.S.Dantas. Os manuais escolares deverão
estar na posse da escola a 1ª semana de setembro de 2021.

5. A entidade adjudicante reserva-se ao direito de solicitar os manuais conforme as necessidades da
escola, visto as quantidades acima mencionadas serem meramente uma estimativa.
Cláusula 2.ª
Contrato
1. O contrato é composto pelo respectivo 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 pelo
concorrente, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceitem pelo órgão
competente para a decisão de contratar;
b) Os esclarecimentos e as rectificações 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 respectiva
prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.
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Cláusula 3.ª
Prazo
1. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 122 dias (01 de setembro a 31 de dezembro 2021)
em conformidade com os respectivos termos e condições e o disposto na lei, ou até o limite do
preço contratual adjudicado, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para
além da cessação do contrato e, em conformidade com os respetivos termos e condições e o
disposto na lei.
2. No caso da abertura de um novo procedimento com o mesmo objeto de contrato, a entidade
adjudicatária deverá cumprir na íntegra o procedimento ainda em vigor, independentemente do
procedimento lançado e posteriormente adjudicado, ou seja, a adjudicação de um novo
procedimento não invalida os preços praticados no procedimento anterior.
Cláusula 4.ª
Preço base
1. Pelo fornecimento dos manuais objecto do contrato, a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio
da Silva Dantas deve pagar ao prestador de serviços o preço constante da proposta adjudicada,
com a salvaguarda do ponto 7 da cláusula 4.ª deste caderno.

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público (incluindo as despesas
de transporte).

3. O preço base é fixado em 7.655,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco euros) acrescido do
IVA à taxa legal em vigor

4. Entende-se por preço base o preço máximo que a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da
Silva Dantas se dispõe a pagar pela aquisição de produtos que constitui o objecto do contrato a
celebrar.

5. Considera-se que o preço total resultante da proposta é anormalmente baixo quando seja 50% ou
mais inferior ao preço base apresentado no caderno de encargos.

6. O concorrente deve indicar o preço total, que não deve incluir IVA, em algarismos e por extenso, e
que a este acresce o IVA, referindo-se o valor e a taxa aplicável.
7. Durante a vigência desta aquisição, o preço contratual não será objeto de alteração. A Escola
Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas reserva-se ao direito de solicitar os artigos
conforme as necessidades da escola, visto as quantidades mencionadas no Caderno de Encargos
serem mera estimativa, que poderão sofrer alterações por circunstâncias diversas, não imputáveis
à entidade adquirente. Face a esta situação, poderá haver oscilações nas quantidades, sendo a
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entidade adjudicatária obrigada a manter os valores unitários apresentados em proposta, sem
direito a qualquer indemnização.
Cláusula 5.ª
Critério de Adjudicação
1. A adjudicação será efetuada segundo o critério economicamente mais vantajoso, na avaliação do
preço ou custo enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar ao abrigo da alínea b)
do ponto 1 do artigo 74.º do CCP.
Cláusula 6.ª
Condições de pagamento

1. A quantia devida pela Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, nos termos da
cláusula anterior, será disponibilizada de acordo com o estipulado no artigo 299.º-A do CCP,
aditado pela Lei nº 3/2010 de 27/04.
2. Em caso de discordância por parte da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva
Dantas, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar à entidade adjudicatária,

por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os
esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.
3. Para efeitos de pagamento, o adjudicatário deve apresentar à entidade adjudicante a
correspondente fatura com uma antecedência de 30 dias úteis em relação à data do respectivo
vencimento.
4. Não sendo observado o prazo estabelecido no número anterior, considera-se que a respetiva
prestação só se vence nos trinta dias úteis subsequentes à apresentação da correspondente
fatura.
5. Nas condições de pagamento a apresentar pelo concorrente não podem ser propostos
adiantamentos por conta dos serviços a fornecer.
Cláusula 7.ª
Validade da proposta
1. A proposta deverá manter-se pelo prazo mínimo de 66 dias a contar do termo do prazo para a
apresentação das propostas.
Cláusula 8.ª
Obrigações Contratuais
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 entrega dos bens identificados na sua proposta;
b) Obrigação de garantia dos bens;
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c) Obrigação de continuidade de fabrico;
d) Fornecimento dos bens aos preços da proposta adjudicada, independentemente das
oscilações dos preços de mercado.
2. Conformidade e operacionalidade dos bens:
2.1 O adjudicatário obriga-se a entregar à Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva
Dantas os bens objeto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos previstos
no anexo ao presente Caderno de Encargos, que dele faz parte integrante.
2.2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues 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.

2.3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos à
venda de bens e das garantias a ela relativas, no que respeita à conformidade dos bens.
2.4 O adjudicatário é responsável perante a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva
Dantas por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que existam no momento em que
os bens lhe são entregues.
3. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens, objeto do contrato, e respetivos
documentos para o local de entrega será da responsabilidade do adjudicatário.
4. Cumprir todas as disposições legais e regulamentares em vigor, relativamente a todo o seu
pessoal, assegurando tal procedimento junto dos eventuais subcontratados, respondendo
plenamente pela sua observância perante o contraente público.
5. Quando os produtos solicitados não se encontrem em perfeitas condições, a Escola Básica e
Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas reserva-se o direito de devolver os produtos em
questão, tendo o adjudicatário que proceder a sua substituição no prazo de 24 horas, contado do
prazo de notificação de devolução, por parte da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da
Silva Dantas.
6. Todos os encargos com substituição, devolução ou rejeição dos manuais fornecidos serão
suportados, exclusivamente, pelo adjudicatário.
7. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios
que sejam necessários e adequados a prestação do fornecimento, bem como ao estabelecimento
do sistema de organização necessário a perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.
Cláusula 9.ª
Caução
1. Dando cumprimento ao estabelecido no ponto 2.do artigo 88.º do CCP, não é exigível a prestação
da caução por parte da entidade adjudicatária.

Cláusula 10.ª
Objeto do dever de Sigilo
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1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica,
comercial ou outra, relativa à Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, 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 forem comprovadamente
do domínio público, à data da respetiva obtenção pelo fornecedor ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladores ou
outras entidades administrativas competentes.

Artigo 11º
Alterações ao contrato
1. Qualquer intenção de alteração ao contrato deverá ser comunicada pela parte interessada na
mesma à outra parte.
2. A parte interessada na alteração deverá comunicar, à outra, por escrito, com uma antecedência
mínima de 30 (trinta) dias em relação à data em que pretende ver introduzida a alteração.
3. Qualquer alteração ao contrato deverá constar de documento escrito assinado pela parte
interessada e pela entidade adjudicante, a qual produzirá efeitos a partir da data da sua assinatura.
Artigo 12º
Resolução por parte do contraente público
1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, a Escola Básica e
Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas pode resolver o contrato, a título sancionatório, no
caso de o fornecedor violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:
a. Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a um mês ou
declaração escrita do adjudicatário de que o atraso em determinada entrega excederá esse
prazo, procedendo de forma justificativa e fundamentada;
b. Se comprovar a falta de qualidade dos produtos no ato da sua utilização ou ainda quando
se verificar a sua rejeição por parte dos utentes.
c. Recorrência ou acumulação de incumprimentos por parte do adjudicatário.
d. Não cumprimento das obrigações assumidas em todo o articulado do presente Caderno de
Encargos
e. Prática de atos dolosos ou negligentes que prejudiquem o bom funcionamento dos serviços
da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas.

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao
adjudicatário e não determina o pagamento ao adjudicatário dos serviços já prestados em
conformidade com o contrato.
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3. Havendo resolução do contrato a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
reserva-se ao direito de adjudicar os bens em falta ao concorrente subsequente explanado nos
relatórios preliminares e finais do procedimento em causa. No caso de não haver concorrentes
subsequentes a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas procederá em
conformidade com o CCP, ou seja, realizará a abertura de um novo procedimento.
Cláusula 13.ª
Cessação da posição contratual
1. O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações
decorrentes do contrato sem autorização da entidade adjudicante.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve ser apresentada pelo cessionário
toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente procedimento, de modo a que a
entidade adjudicante possa apreciar, designadamente, se o cessionário não se encontra em
nenhuma das situações previstas no Decreto-Lei n.º 18/2008, que aprova o Código dos Contratos
Públicos (CCP).
Cláusula 14.ª
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.
Cláusula 15.ª
Rescisão do contrato
1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato, confere, nos termos
gerais de direito, à outra parte, o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes
indemnizações legais;
2. Se, durante a execução do contrato, o adjudicatário não cumprir o definido contratualmente e o
caderno de encargos, será notificado pela Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva
Dantas para corrigir o seu comportamento e cumprir o disposto naqueles documentos. Se, mesmo
assim, o adjudicatário persistir no incorreto cumprimento das obrigações, a Escola Básica e
Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas poderá proceder à denúncia total do contrato, sem
direito a qualquer reclamação por parte do adjudicatário.
3. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se incumprimento definitivo quando o
adjudicatário não cumpra com o estabelecido no caderno de encargos e/ou proposta adjudicada,
que lesem gravemente a entidade adjudicante.
4. A rescisão do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificação;
5. A cessação dos efeitos do contrato não prejudica o exercício de responsabilidade civil ou criminal
por atos ocorridos durante a execução do contrato.
6. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a Escola Básica e Secundária Dr. Luís
Maurílio da Silva Dantas pode exigir ao fornecedor o pagamento de uma pena pecuniária no
seguinte termo:
a. Pelo incumprimento dos parâmetros fixados nas peças procedimentais e/ou estabelecidos
no contrato/propostas, até 10% do valor da proposta adjudicada.

Artigo 16º
Penalidades
1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, Escola Básica e Secundária Dr. Luís
Maurílio da Silva Dantas pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de
montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
a. Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, até 10% da
nota de encomenda;
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b. Pelo incumprimento da obrigação de garantia técnica, até 10%;
c. Pelo incumprimento da obrigação de continuidade de fabrico e de fornecimento, até 10% do
valor contratado;
Artigo 17º
Garantias
1. O adjudicatário garantirá, sem qualquer encargo para a entidade adjudicante, os bens fornecidos,
pelo prazo indicado na proposta.
2. O prazo de garantia referido no número anterior conta-se a partir da data da assinatura do contrato.
3. São excluídos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultem de negligência da entidade
adjudicante, bem como todos os defeitos resultantes de fraude, ação de terceiros, de caso fortuito
ou de força maior.

Cláusula 18.ª
Fôro competente
1. Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do
Tribunal Administrativo de Círculo do Funchal, com expressa renúncia a qualquer outro.
Cláusula 19.ª
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 plataforma Acingov ou por impossibilidade de apresentação neste, para o
domicílio ou sede contratual de cada uma.

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à
outra parte.
Cláusula 20.ª
Legislação aplicável
1. Em tudo o que não estiver especialmente regulado, observar-se-ão as disposições legais previstas
no Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01 (CCP) e demais legislações em vigor.
2. O contrato é regulado pela legislação portuguesa.
Câmara de Lobos, 02 de agosto de 2021

O Conselho Administrativo
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