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CAPÍTULO I 

- DISPOSIÇÕES GERAIS - 

 

Artigo 1º 

- Definições - 

Para efeitos do presente Caderno de Encargos, apresentam-se ou adotam-se as seguintes definições:  

CCP - Códigos dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela 

Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 

278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de 

dezembro, pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e pelos Decretos-Leis n.os 149/2012, de 12 de julho, 

e 214-G/2015, de 2 de outubro e com a redação atual que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 

31 de agosto; 

Contrato - Contrato a celebrar entre a entidade adjudicante e o adjudicatário nos termos do presente caderno 

de encargos; 

Órgão competente para a decisão de contratar - Conselho Administrativo; 

Entidade Adjudicante - Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima; 

Adjudicatário – Entidade convidada a quem se adjudica a execução do contrato.  

 

Artigo 2º 

- Objeto - 

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência de 

procedimento pré-contratual de Concurso Público, alínea b) n.º 1 do artigo 20º (Bens móveis e serviços) do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), que tem por objeto principal a aquisição de um sistema de ordenha 

robotizado, que permita a realização da ordenha de forma autónoma e voluntária, sem intervenção direta de 

nenhum operador, para um rebanho de 70 vacas em lactação (Estação de Ordenha Robotizada), sendo 

promovido pela Entidade Adjudicante. 

2. Os bens encontram-se identificados na listagem do anexo, do qual faz parte integrante do presente caderno 

de encargos. 
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Artigo 3º 

- 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 identificados pelas entidades 

convidadas, 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.  

3. 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 de acordo com o previsto no 

artigo 99º do Código dos Contratos Públicos (CCP) e aceites pelo adjudicatário, nos termos do disposto no 

artigo 101º do referido código. 

4. O contrato é composto pelo respetivo clausulado e pelo Anexo, do qual faz parte integrante do 

presente caderno de encargos. 

 

Artigo 4º 

- Concorrentes - 

Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no 

artigo 55º do CCP, ou apesar de enquadrados, que se encontrem abrangidos pelas relevações do artigo 55.º-

A. 

 

Artigo 5º 

- Duração do Contrato - 

O contrato de aquisição de bens tem a duração de 30 dias, a contar do dia 23 de novembro de 2020, 

sendo o seu termo em 23 de dezembro de 2020, em conformidade com os respetivos termos e condições 
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e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do 

contrato. 

 

Artigo 6º 

- Propostas Variantes - 

Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 

 

 

CAPÍTULO II 

- OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO E ADJUDICANTE - 

 

Artigo 7º 

- Obrigações do Adjudicatário - 

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: 

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) Apresentar os documentos de habilitação a que estão obrigados, nos termos do artigo 81.º do CCP;  

b) Fornecer os bens à entidade adjudicante, conforme as características técnicas, requisitos mínimos e 

com as especificações do presente caderno de encargos e seus anexos;  

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

adequados à execução do contrato;  

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

total ou parcialmente impossível o fornecimento dos bens/a prestações dos serviços objeto do 

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

celebrado com a entidade adjudicante;  

e) Não alterar as condições do fornecimento dos bens fora dos casos previstos nas especificações do 

presente caderno de encargos;  
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f) Não subcontratar, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato, sem prévia autorização da 

entidade adjudicante;  

g) 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;  

h) 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;  

i) Possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças necessários para o 

pontual cumprimento das obrigações assumidas no contrato. 

j) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições em que são fornecidos 

os bens, como ministrar todos os esclarecimentos que se justifiquem. 

 

Artigo 8º 

- Obrigações da Entidade Adjudicante - 

Constituem obrigações da entidade adjudicante: 

a) Pagar, no prazo acordado, as faturas emitidas pelo adjudicatário; 

b) Monitorizar o fornecimento dos bens no que respeita ao cumprimento das características técnicas, 

prazos de entrega e requisitos do fornecimento; 

c) Facultar toda a informação relativa aos bens fornecidos ao abrigo do contrato, sempre que lhes 

seja solicitado. 

 

Artigo 9º 

- Patentes, Licenças e Marcas Registadas - 

São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da obtenção ou utilização, no âmbito 

do contrato, de patentes, licenças ou marcas registadas. 

 

Artigo 10º 

- Alterações ao Contrato - 
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1. Qualquer alteração do contrato deverá constar de documento escrito assinado por ambos os outorgantes 

e produzirá efeitos a partir da data da respetiva assinatura. 

2. A parte interessada na alteração deve comunicar, por escrito, à outra parte essa intenção, com uma 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação à data em que pretende ver introduzida a alteração; 

3. O contrato pode ser alterado por: 

a) Acordo entre as partes, que não pode revestir forma menos solene que o contrato; 

b) Decisão judicial ou arbitral; 

c) Razões de interesse público. 

4. A alteração do contratual não pode conduzir à modificação de aspetos essenciais do mesmo, nem constituir 

uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência. 

 

Artigo 11º 

- Subcontratação - 

1. O contrato tem carácter intuitu personae, pelo que o adjudicatário não pode subcontratar, no todo ou em 

parte, a execução do seu objeto. 

2. Excetua-se da proibição do número anterior a subcontratação que seja objeto de autorização prévia e por 

escrito da entidade adjudicante. 

3. Em caso de subcontratação, o adjudicatário mantém-se plenamente responsável pela aquisição dos 

bens/prestação de serviços do objeto do contrato. 

 

Artigo 12º 

- Preço Base - 

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações objeto 

do contrato a celebrar é de 99.900,00 € (Noventa e nove mil e novecentos euros).  

 

Artigo 13º 

- Preço Contratual e Condições de Pagamento - 

1. A entidade adjudicante obriga-se a pagar ao adjudicatário o valor constante da proposta adjudicada dos 

bens a adquirir, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  
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2. Compromete-se a entidade adjudicante a efetuar o pagamento, dos respetivos bens fornecidos, à entidade 

adjudicada no prazo de 30 dias, imediatamente após a disponibilização das verbas para o efeito, efetuado 

preferencialmente por transferência bancária, comprometendo-se o adjudicatário a entregar o respetivo recibo 

durante os oito dias úteis seguintes. 

3. O valor referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não 

esteja expressamente atribuída à entidade adjudicante. 

 

Artigo 14º 

- 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 15º 

- Uso de Sinais Distintivos - 

Nenhuma das partes pode utilizar a denominação, marcas, nomes comerciais, logótipos e outros sinais 

distintivos do comércio que pertençam à outra sem o seu prévio consentimento escrito. 

 

CAPÍTULO III 

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 

 

Artigo 16º 

- Características Técnicas Mínimas - 

1. Considerando o objeto do procedimento a aquisição de um sistema de ordenha robotizado, que permita a 

realização da ordenha de forma autónoma e voluntária, sem intervenção direta de nenhum operador, para 

um rebanho de 70 vacas em lactação, o equipamento tem que incluir todos os sistemas necessários que 

permitam a identificação eletrónica dos animais, fornecimento automático de ração na box de ordenha, 

sistema de limpeza de cascos, estimulação, extração e eliminação de primeiros jatos de leite, sistema de 

localização de tetos com colocação automática de tetinas,  ordenha individual por quartos, separação e desvio 

de leite que se decida não enviar para o tanque, retirada automática de tetinas, desinfeção de tetos, limpeza 
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da unidade entre ordenhas, processador e software informático para controle e gestão da informação do 

sistema. 

2. Assim, são consideradas como Características Técnicas Mínimas (CTA), o seguinte: 

a) - Sistema de Ordenha Robotizado completo, com todos os componentes necessários para realizar a 

ordenha, assegurando a correta produção e controlo do vácuo, alimentação com um tipo de 

concentrado, a estimulação, a limpeza, a eliminação dos primeiros jatos, a colocação robotizada das 

tetinas e a retirada automática por quartos. Desinfeção dos tetos e sistema de lavagem entre 

ordenhas, tanto das unidades como do solo da box de ordenha. 

b) - Sistema de Identificação eletrónica com 70 colares e respetiva numeração; 

c) - Sistema de controlo do processo de ordenha continuo, por meio de sensores, que registem como 

mínimo a condutividade, cor do leite e produção. Esta informação será convertida em sistemas de 

alarme automáticos, quando acontecem incidentes e desvios aos parâmetros recomendados pelo 

sistema; 

d) - Sistema de separação do leite com desvio automático, que se decida não ir para o tanque por não 

incluir parâmetros mínimos de qualidade ou por necessidade de investigação, com o mínimo de 3 

baldes e respetivo esgoto;  

e) - Painel Táctil incorporado na unidade, para supervisionar e controlar o robot da box do sistema de 

ordenha; 

f) - Processador com a configuração necessária para a ligação com o robot de ordenha e sistema de 

gestão do rebanho. Fonte de alimentação ininterrupta do sistema elétrico; 

g) - Software de gestão para controlo automatizado de todo o rebanho e de cada um dos animais 

individualmente a nível de maneio, ordenha, saúde, reprodução e alimentação. Deverá permitir o 

acesso remoto desde outros sistemas como smartphone, tablet e PC; 

h) - Parque de Espera para os animais com ordenha em atraso, inclui: 1 manga com porta antirretorno; 

2 cancelas suspensas com 2,5 e 2,6 metros e portas antirretorno; 2 portas antirretorno com arco. 

3. A propostas apresentada, tem de incluir a migração dos dados dos animais do atual sistema DelPro da 

DeLaval, para o novo software, a retirada das duas estações de alimentação em uso, bem como todo o 

equipamento de conexão existente. 

4. Não serão admitidos em nenhum caso, constituintes do robot provenientes de mercado de usados, nem 

modelos de robot anteriores à última versão comercializada em Portugal a 30 de agosto de 2020.  

5. As empresas concorrentes, comprometem-se a incluir unicamente sensores, materiais e tecnologia, da 

versão mais recente de robot de ordenha comercializado em Portugal a 30 de agosto de 2020. 
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6. Garantia mínima de 12 meses. 

7. A proposta deve incluir formação para os operadores, a ser ministrada por técnico habilitado, durante o 

período de colocação em funcionamento do robot. 

 

Artigo 17º 

- Conformidade e Operacionalidade dos Bens - 

1. O adjudicatário obriga-se a facultar à entidade adjudicante os bens objeto do contrato em conformidade 

com as características, especificações e requisitos previstos do presente caderno de encargos e respetivo 

Anexo I. 

2. Os bens objeto do contrato devem ser facultados em perfeitas condições de serem utilizados para os fins 

a que se destinam. 

3. O adjudicatário é responsável perante a entidade adjudicante por qualquer discrepância dos bens objeto 

do contrato que existam no momento em que os serviços lhe são facultados. 

 

Artigo 18º 

- Casos Fortuitos ou de Força Maior - 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, for impedida 

de cumprir as obrigações assumidas. 

2. Entende-se por caso fortuito ou de força maior qualquer situação ou acontecimento imprevisível e 

excecional, independente da vontade das partes, e que não derive de falta ou negligência de qualquer delas. 

3. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à outra 

parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação. 

 

Artigo 19º 

- Prazo de Garantia - 

O prazo de garantia dos bens a adquirir é definido nos termos da lei que disciplina os aspetos relativos à 

aquisição de bens e das garantias a ela relativas no que respeita à responsabilidade e obrigações do 

adjudicatário. 
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Artigo 20º 

- Local e Prazo - 

1. Os bens objeto do presente contrato devem ser facultados conforme acordado com a entidade da 

adjudicante, identificadas no artigo 3º, no prazo que vier a ser estipulado por ambas as partes. 

 

CAPÍTULO IV 

- DISPOSIÇÕES FINAIS - 

 

Artigo 21º 

- Resolução do Contrato - 

1. Considera-se designadamente justa causa de rescisão do contrato, a verificação por parte do primeiro ou 

do segundo outorgante do não cumprimento no estipulado no presente Caderno de Encargos e seus anexos 

e no contrato celebrado. 

2. Quaisquer litígios relativos, designadamente, à interpretação, execução, incumprimento, invalidade ou 

resolução do contrato devem ser dirimidos por Tribunal Territorialmente Competente onde se integra a 

entidade adjudicante ou mediante declaração enviada que produz efeitos 30 dias após a sua receção. 

3. A resolução é notificada ao adjudicatário em causa, por carta registada com aviso de receção, da qual 

conste a indicação da situação de incumprimento e respetivos fundamentos. 

 

Artigo 22º 

- Comunicações e Notificações - 

1. Em sede de execução contratual, as notificações entre as partes devem ser efetuadas com suficiente 

clareza, de modo que destinatário fique ciente da respetiva natureza e conteúdo. 

2. Com exceção das situações em que o presente caderno de encargos exija uma formalidade especial, as 

notificações podem ser efetuadas pelos seguintes meios: 

a) Por correio eletrónico com aviso de entrega; 

b) Por telecópia (fax);  

c) Por carta registada com aviso de receção. 
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3. As notificações efetuadas nos termos da alínea a) do número anterior devem ser confirmadas por qualquer 

um dos meios previstos nas alíneas b) e c) no prazo de dois dias. 

4. Salvo indicação em contrário, os atos administrativos inerentes à execução do contrato só produzem efeitos 

após notificação, nos termos previstos nos números anteriores. 

5. Em sede de execução contratual, todas as comunicações e notificações do adjudicatário dirigidas à entidade 

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

acordo com os seguintes elementos: 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima 

Quinta do Cruzeiro - Rua de S. Mamede de Arca, nº768-ap 51 

4990-202 Arca e Ponte de Lima 

Tel.: 258741404 

E-mail: contratacao@eppl.pt 

Artigo 23º 

- Cláusula Arbitral e Foro Competente - 

1. Qualquer litígio ou diferendo entre as partes relativamente à interpretação ou execução do contrato que 

não seja consensualmente resolvido no prazo máximo de 30 (trinta) dias será decidido por recurso à 

arbitragem.  

2. A arbitragem será realizada por Tribunal Arbitral, composto por três árbitros, sendo um escolhido pela 

entidade adjudicante, outro pelo adjudicatário e um terceiro, que presidirá, escolhido pelos dois árbitros 

anteriores.  

3. A nomeação dos árbitros pelas partes deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias a contar da receção, 

por escrito, do pedido de arbitragem.  

4. Na falta de acordo, o árbitro presidente será designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo 

a requerimento de qualquer das partes. 

5. Se decorrerem mais de 3 (três) meses sobre a data da indicação do primeiro árbitro sem que o Tribunal 

Arbitral esteja constituído, pode qualquer das partes recorrer aos tribunais administrativos, considerando-se, 

então, devolvida a jurisdição a esses tribunais.  

6. Se não houver acordo quanto ao objeto do litígio, o mesmo será o que resultar da petição da parte 

demandante e da resposta da parte demandada, se a houver, sendo fixado pelo árbitro presidente.  

7. O Tribunal Arbitral funcionará em proximidade com a sede da Escola e julgará segundo a equidade, devendo 

a respetiva decisão ser proferida no prazo de 3 (três) meses a contar do termo da instrução do processo.  

mailto:contratacao@eppl.pt
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8. Das decisões do Tribunal Arbitral cabe recurso nos termos gerais do direito.  

9. Em tudo o omisso é aplicável o disposto na Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro e no Título IX do Código 

de Processo nos Tribunais Administrativos. 

 

Artigo 24º 

- Direito Aplicável - 

Em tudo o que não se encontrar especialmente regulado, aplicam-se as disposições constantes do Código dos 

Contratos Públicos (CCP). 
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CAPÍTULO V 

- ANEXO - 

Especificações Técnicas dos Bens e Quantidades 

Código Designação Unidades Quantidades 

1662000-7 

ESTAÇÃO DE ORDENHA ROBOTIZADA 

COMPLETA COM CAPACIDADE PARA ORDENHAR ATÉ 70 

VACAS EM LACTAÇÃO 

Un. 1 

 

Objeto do contrato: 

Aquisição de um sistema de ordenha robotizado, que permita 

a realização da ordenha de forma autónoma e voluntária, sem 

intervenção direta de nenhum operador, para um rebanho de 

70 vacas em lactação. 

O equipamento tem que incluir todos os sistemas necessários 

que permitam a identificação eletrónica dos animais, 

fornecimento automático de ração na box de ordenha, 

sistema de limpeza de cascos, estimulação, extração e 

eliminação de primeiros jatos de leite, sistema de localização 

de tetos com colocação automática de tetinas,  ordenha 

individual por quartos, separação e desvio de leite que se 

decida não enviar para o tanque, retirada automática de 

tetinas, desinfeção de tetos, limpeza da unidade entre 

ordenhas, processador e software informático para controle e 

gestão da informação do sistema. 

  

 

Características Técnicas Mínimas (CTA): 

- Sistema de Ordenha Robotizado completo, com todos os 

componentes necessários para realizar a ordenha, 

assegurando a correta produção e controlo do vácuo, 

alimentação com um tipo de concentrado, a estimulação, a 

limpeza, a eliminação dos primeiros jatos, a colocação 

robotizada das tetinas e a retirada automática por quartos. 

  



 

 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

 

  

 

 Página | 15 de 16 

 

Desinfeção dos tetos e sistema de lavagem entre ordenhas, 

tanto das unidades como do solo da box de ordenha. 

- Sistema de Identificação eletrónica com 70 colares e 

respetiva numeração; 

- Sistema de controlo do processo de ordenha continuo, por 

meio de sensores, que registem como mínimo a 

condutividade, cor do leite e produção. Esta informação será 

convertida em sistemas de alarme automáticos, quando 

acontecem incidentes e desvios aos parâmetros 

recomendados pelo sistema; 

- Sistema de separação do leite com desvio automático, que 

se decida não ir para o tanque por não incluir parâmetros 

mínimos de qualidade ou por necessidade de investigação, 

com o mínimo de 3 baldes e respetivo esgoto;  

- Painel Táctil incorporado na unidade, para supervisionar e 

controlar o robot da box do sistema de ordenha; 

- Processador com a configuração necessária para a ligação 

com o robot de ordenha e sistema de gestão do rebanho. 

Fonte de alimentação ininterrupta do sistema elétrico; 

- Software de gestão para controlo automatizado de todo o 

rebanho e de cada um dos animais individualmente a nível de 

maneio, ordenha, saúde, reprodução e alimentação. Deverá 

permitir o acesso remoto desde outros sistemas como 

smartphone, tablet e PC; 

- Parque de Espera para os animais com ordenha em atraso, 

inclui: 1 manga com porta antirretorno; 2 cancelas suspensas 

com 2,5 e 2,6 metros e portas antirretorno; 2 portas 

antirretorno com arco. 

 

A proposta deve incluir obrigatoriamente: 

- A migração dos dados dos animais do atual sistema DelPro 

da DeLaval, para o novo software. 
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- A retirada das duas estações de alimentação em uso, bem 

como todo o equipamento de conexão existente. 

- Não serão admitidos em nenhum caso, constituintes do 

robot provenientes de mercado de usados, nem modelos de 

robot anteriores à última versão comercializada em Portugal 

a 30 de agosto de 2020.  

- As empresas concorrentes, comprometem-se a incluir 

unicamente sensores, materiais e tecnologia, da versão mais 

recente de robot de ordenha comercializado em Portugal a 30 

de agosto de 2020. 

- Garantia mínima de 12 meses. 

- Formação para os operadores, a ser ministrada por técnico 

habilitado, durante o período de colocação em funcionamento 

do robot. 

 

 


