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CONCURSO PÚBLICO N.º 30/2019/DICP 

Aluguer de meios audiovisuais, para eventos diversos, na modalidade de fornecimento contínuo 

        PROGRAMA DO CONCURSO 

 

Cláusula 1.ª | Objeto do concurso 

1. O objeto do concurso consiste no aluguer de meios audiovisuais, para eventos diversos, na modalidade 
de fornecimento contínuo (código CPV 32321200 – Equipamento audiovisual), de acordo com as condições 
definidas no Caderno de Encargos.  

2. O presente procedimento por Concurso Público é efetuado nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

 

Cláusula 2.ª | Preço Base 

1. O preço base do presente concurso público para a totalidade dos lotes que constituem o objeto do presente 
Programa do Concurso, é de €124.150,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, distribuído da seguinte forma: 

LOTE 1 – FESTIVAL A PORTA | LEIRIA MEDIEVAL | LEIRIA SOBRE RODAS: €22.400,00, acrescido do IVA à 
taxa legal em vigor; 

LOTE 2 – FESTA DA CRIANÇA (Estádio Municipal ) | CRIANÇAS AO PALCO (Praça Rodrigues Lobo) | FESTA 
DOS MUSEUS | FESTIVAL GÓTICO EXTRAMURALHAS: €26.100,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

LOTE 3 – LEIRIA CIDADE NATAL | PASSAGEM DE ANO: €26.200,00, acrescido do IVA à taxa legal em 
vigor; 

LOTE 4 – CONCERTOS DE VERÃO | LEIRIA HÁ CEM ANOS | ANIMAÇÕES DE RUA | ANIVERSÁRIO CDIL | 
ÓPERA NO PATRIMÓNIO | PROVE LEIRIA DOÇARIA: €19.200,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

LOTE 5 - 17º BATIZADO E TROCA DE GRADUAÇÕES (LEIRIA JÁ GINGA) | SHOP ON | "REDE PERCURSOS 
PEDESTRES LEIRIA" | " CAMPEONATO DA EUROPA DE ATLETISMO" | " RESISTÊNCIA URBANA DE LEIRIA" | "ARENA 
DO DESPORTO LEIRIA" | "ARENA DO DESPORTO LEIRIA - PRAIA DO PEDRÓGÃO" | ALDEIA DA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL | "III TRIATLO DE LEIRIA”: €13.000,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

LOTE 6 – "REVISITAR AS MARCHAS POPULARES". | Desfile de Filarmónicas do Concelho de Leiria | ”VII 
Mostra de Traje Etnográfico da Alta Estremadura | " CAMPEONATO NACIONAL SKATE" | " MEIA MARATONA LEIRIA" 
| INAUGURAÇÃO DO CENTRO AZUL NA PRAIA DA PEDRÓGÃO | INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL | 
12.º ANIVERSÁRIO DO CIA | ANIVERSÁRIO MOINHO DO PAPEL | ANIVERSÁRIO M|I|MO: €5.000,00, acrescido do 
IVA à taxa legal em vigor; 

 LOTE 7 - INAUGURAÇÕES PROTOCOLARES | CONFERÊNCIAS EM ÁREAS MUSEOLÓGICAS | APRESENTAÇÕES 
PÚBLICAS OUTDOOR: €12.250,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 

2. O preço base é o preço máximo que o Município de Leiria se dispõe a pagar pela execução de todas as 
prestações que constituem o seu objeto. 

3. O preço base inclui a totalidade do fornecimento dos bens pelo período de vigência do contrato. 

 

Cláusula 3.ª | Entidade pública contratante 

A entidade pública contratante é o Município de Leiria, sito no Largo da República, 2414-006 Leiria, com os 
números de telefone 244 839 500, endereço eletrónico aprovisionamento@cm-leiria.pt e plataforma eletrónica de 
contratação pública com endereço www.anogov.com. 

 

Cláusula 4.ª | Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar foi tomada por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria / Vice-
presidente da Câmara Municipal de Leiria, nos termos do artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º  do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por força do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

 

Cláusula 5.ª | Consulta das peças do concurso  

1. O programa de concurso e o caderno de encargos encontram-se patentes na página de Internet da Câmara 
Municipal de Leiria (https://www.cm-leiria.pt) e, em formato eletrónico, na morada indicada na Cláusula 2.ª deste 
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programa do concurso, onde poderão ser consultados, durante as horas de expediente, das 9h00m às 12h30m e 
das 14h00m às 17h30m, desde a data da publicação do anúncio até ao termo do prazo para apresentação das 
propostas.  

2. As peças do concurso também se encontram disponibilizadas na plataforma electrónica anoGov, com o 
endereço www.anogov.com. 

 

Cláusula 6.ª | Esclarecimentos, rectificações e alteração das peças procedimentais 

1. Os pedidos de esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação do presente programa de 
concurso, caderno de encargos e respetivos anexos, bem como lista que identifique, expressa e inequivocamente, 
os erros e omissões detetados, nos termos do n.º 2 do artigo 50.º do CCP, devem ser colocados na plataforma 
eletrónica com endereço www.anogov.com, no primeiro terço do prazo fixado para apresentação das 
propostas. 

2. Os esclarecimentos sobre as peças procedimentais serão prestados pelo júri do procedimento ou pelo órgão 
competente, através da plataforma eletrónica referida no número anterior, até ao termo do segundo terço do prazo 
fixado para a apresentação das propostas. 

3. No prazo definido no número anterior, o órgão competente para a decisão de contratar deverá pronunciar-se 
sobre os erros e omissões, bem como proceder às retificações sobre as peças procedimentais. 

4. Os esclarecimentos e as retificações farão parte integrante das peças do procedimento a que dizem respeito e 
prevalecerão sobre estas em caso de divergência. 

 

Cláusula 7.ª | Concorrentes 

1. É concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participe no procedimento de formação de um 
contrato, mediante a apresentação de uma proposta. 

2. Serão admitidos os concorrentes que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:  

a) Não se encontrem em nenhuma das situações referidas no artigo 55.º do CCP; 

b) Reúnam todos os requisitos legais constantes deste concurso. 

3. É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, de acordo com o disposto no 
artigo 54.º do CCP. 

4. Os membros de um agrupamento concorrente não podem ser concorrentes no mesmo procedimento, nos 
termos do n.º 2 do artigo 54.º do CCP, nem integrar outro agrupamento concorrente. 

5. Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, perante a entidade 
adjudicante, pela manutenção da proposta. 

6. Na situação prevista no número anterior e em caso de adjudicação, todos os membros do(s) agrupamento(s) 
concorrente(s), e apenas estes, deverão associar-se, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica de 
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 231/81, de 
28 de julho. 

7. O contrato de consórcio deve indicar a empresa que exercerá as funções de chefe do consórcio, devendo-lhe ser 
conferido, no mesmo ato, por procuração, os poderes a que se refere o artigo 14, n.º 1, alíneas a), b) c) e d) do 
Decreto-Lei 231/81, de 28 de Julho, que será o único interlocutor responsável perante a entidade adjudicante. 

 

Cláusula 8.ª | Proposta 

1. O concorrente manifestará, na proposta, a sua vontade de contratar e indicará as condições em que se dispõe a 
fazê-lo. 

2. Na proposta o concorrente deverá indicar os seguintes elementos: 

a) Preço total e lista de preços unitários, conforme mapa com a designação anexo III; 

c) Caraterísticas técnicas dos equipamentos propostos; 

b) Prazo de entrega dos bens. 

3. Todos os preços deverão ser expressos em euros, em algarismos e não incluirão o IVA, devendo o concorrente 
indicar a respetiva taxa legal aplicável deste imposto. Quando os preços sejam indicados também por extenso, em 
caso de divergência, estes prevalecem sobre os indicados em algarismo. 

4. Os preços totais apresentados terão um máximo de 2 casas decimais e os preços unitários terão um máximo de 
3 casas decimais.  
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5. A proposta deverá ser apresentada na plataforma eletrónica www.anogov.com, contendo assinatura 
eletrónica qualificada do concorrente ou seu representante. Sempre que seja assinada por procurador, 
juntar-se-á procuração que confira a este último poderes para o efeito, ou pública-forma da mesma, 
devidamente legalizada. 

6. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta deverá ser assinada por todas as entidades que o 
compõem, ou pelos seus representantes, ou pelo representante comum, caso aquelas o tenham designado, 
devendo este, para tal, estar devidamente mandatado. 

7. Todas as despesas inerentes à elaboração da proposta serão da responsabilidade do concorrente. 

 

Cláusula 9.ª | Documentos que constituem a proposta 

1. A proposta é constituída pelos seguintes documentos:  

a) Documento referido na alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP, e que constitui o Anexo I (de acordo 
com alterações em vigor desde 01.01.2018) ao presente programa do concurso e que deverá estar assinada de 
acordo com os n.os 4 e 5 do mesmo artigo; 

b) Proposta base e lista de preços unitários, utilizando o formulário do Anexo III a este programa do 
concurso e que deverá cumprir o disposto no artigo 60.º do CCP;  

c) Documento de onde constem as caraterísticas técnicas dos bens a fornecer, podendo para tal utilizar 
o modelo constante do Anexo III (mapa excel em anexo – folha 2); 

d) Documento de onde conste o Prazo de reparação de anomalias, nos termos do previsto no Caderno de 
Encargos (cláusula 2.ª – Manutenção e Assistência Técnica-Parte II – Cláusulas Técnicas), podendo para tal 
utilizar o modelo constante do Anexo III (mapa excel em anexo – folha 2). 

2. Poderá ser junto à proposta a Certidão do registo comercial (certidão permanente) ou códigos de acesso à 
mesma, com todas as inscrições em vigor, para identificação dos titulares dos órgãos sociais de administração, 

direção ou gerência que se encontrem em efetividade de funções, ou documento equivalente que permita 
relacionar o assinante com a sua função e poder de assinatura.   

3. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta poderá ser acompanhada de instrumentos de mandato, 
emitido por cada uma das entidades que o compõe, designando um representante comum para praticar todos os 
atos no âmbito do concurso. 

4. Todos os documentos carregados na plataforma eletrónica deverão ser assinados eletronicamente mediante a 
utilização de certificados de assinatura eletrónica qualificada.  

5. Nos casos em que o certificado digital não possa relacionar diretamente o assinante com a sua função e poder 
de assinatura, deverá a entidade interessada submeter à plataforma um documento eletrónico oficial indicando o 
poder de representação e assinatura do assinante. 

6. Todos os documentos que integram a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa. ou, não o 
sendo, deverão ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o concorrente declare 
aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respetivos originais.  

7. Qualquer classificação de documentos que constituem a proposta deverá ser previamente requerida pelos 
interessados, nos termos do artigo 66.º do CCP. 

 

Cláusula 10.ª | Requisitos para os ficheiros das propostas 

Outros documentos para além dos exigidos no n.º 1 da Cláusula 9.ª, deverão ser apresentados em ficheiro 
distinto. 

 

Cláusula 11.ª | Apresentação de propostas variantes 

1. Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 

2. São variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspetos da execução do contrato a celebrar, 
contenham atributos que digam respeito a condições contratuais alternativas nos termos expressamente admitidos 
pelo caderno de encargos. 

3. Cada concorrente só pode apresentar uma única proposta. 

 

Cláusula 12.ª | Negociação das propostas  

As propostas não serão objeto de negociação. 
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Cláusula 13.ª | Prazo para apresentação das propostas 

1. As propostas serão apresentadas na plataforma eletrónica www.anogov.com, até às 23h59m do 7.º dia, a 
contar da data de envio do anúncio para publicação no Diário da República. 

2. As propostas e os documentos que as acompanham serão entregues através da plataforma eletrónica até à data 
e horas definidas no número anterior. 

3. Os concorrentes deverão prever o tempo necessário para a inserção das propostas e documentos, bem como 
para a sua assinatura eletrónica, em função do tipo de internet de que dispõem, uma vez que todo esse processo 
só será permitido até à hora fixada no n.º 1 desta Cláusula. 

 

Cláusula 14.ª | Retirada da proposta 

1. Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados que já as tenham apresentado 
podem retirá-las, bastando comunicarem tal facto à entidade adjudicante. 

2. O exercício da faculdade prevista no número anterior não prejudica o direito de apresentação de nova proposta 
dentro daquele prazo. 

 

Cláusula 15.ª | Prazo da obrigação de manutenção das propostas 

O prazo da obrigação de manutenção das propostas será de 90 dias, contados da data do termo do prazo fixado 
para a apresentação das propostas, não havendo lugar a qualquer prorrogação. 

 

Cláusula 16.ª | Critério de adjudicação 

1. A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade de 
avaliação do preço. 

2. Em caso de empate, aferido nos termos do disposto no n.º 4 do Ponto VI (Proposta), deve ser adjudicada a 

proposta que apresentar um menor prazo de reparação de anomalias, nos termos do disposto no caderno de 
encargos (cláusula 2.ª da Parte II – prazo máximo de 2 horas). 

3. Se a situação de empate permanecer, aplica-se como fator de desempate, dentro de cada lote, a proposta que 
tiver o preço mais baixo no preço unitário com maior expressão financeira e assim sucessivamente até se desfazer 
o empate. 

 

Cláusula 17.ª |  Análise das propostas 

1. São excluídas as propostas que apresentem algum(ns) dos motivos constantes dos artigo 70.º e 146.º do CCP. 

2. A adulteração do anexo III (Proposta e lista de preços unitários) disponibilizado pela entidade adjudicante 
poderá constituir também causa de exclusão da proposta.  

3. Na análise das propostas o júri do procedimento terá em consideração os documentos exigidos no presente 
programa do concurso, bem como quaisquer outros documentos que o concorrente apresente, que contenham os 
atributos da proposta e que o concorrente considere indispensáveis para avaliação da mesma. 

 

Cláusula 18.ª | Documentos de habilitação e outros documentos para assinatura do contrato 

1. O adjudicatário deve apresentar, no prazo de 3 dias úteis, a contar da notificação da adjudicação, os seguintes 
documentos ou disponibilização de acesso para a sua consulta online: 

a) Declaração de situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal ou, se 
for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da 
alínea d) do artigo 55.º do CCP; 

b) Declaração de situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso, no 
Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da alínea e) do 
artigo 55.º do CCP;  

c) Certificado(s) de registo criminal, para efeitos de celebração de contratos públicos, da empresa e de 
todos os titulares dos órgãos sociais da administração, direção ou gerência que se encontrem em 
efetividade de funções, destinado a comprovar que não se encontram em nenhuma das situações previstas nas 
alíneas b) e h) do artigo 55.º do CCP, não bastando a apresentação de certidões em número equivalente ao das 
pessoas com poderes para obrigar a sociedade;;  
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d) Declaração prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do CCP, conforme modelo constante do anexo 
II do presente programa de concurso (declaração de não impedimento, conforme modelo constante do anexo II do 
Código dos Contratos Públicos) - de acordo com alterações em vigor desde 01.01.2018; 

e) Documento que revele a titularidade das habilitações adequadas e necessárias à execução das 
prestações objeto do contrato a celebrar (certidão permanente ou documento equivalente); 

2. O adjudicatário, deverá, ainda, no mesmo prazo, entregar os seguintes elementos indispensáveis à 
outorga do contrato: 

a) N.º de Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade / N.º de Contribuinte / Naturalidade e residência da(s) 
pessoa(s) que intervêm no contrato;  

b) Documento(s) comprovativo(s) de que a pessoa que intervém no contrato tem poderes para tal. 

2. No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compõe deverá apresentar os 
documentos referidos nas alíneas a), b), c) e e) do número 1 deste ponto. 

3. Caso sejam detectadas irregularidades nos documentos de habilitação entregues pelo adjudicatário nos termos 
do número anterior, será concedido um prazo adicional de 2 dias úteis, destinado ao seu suprimento, conforme o 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 132.º do CCP.  

4. Os documentos devem ser redigidos em língua portuguesa, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 
372/2017 de 14 de dezembro. 

5. Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos de habilitação estiverem redigidos em língua 
estrangeira, deve o adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada, nos termos do n.º 2 do 
artigo 4.º da Portaria n.º 372/2017 de 14 de dezembro. 

 

Cláusula 19.ª | Caducidade da adjudicação 

A adjudicação caduca: 

a) Por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não apresentar os documentos de habilitação, seguindo-se 
quanto ao mais o regime previsto nos n.os 1, 2, 3 e 4 do artigo 86.º e no artigo 87.º do CCP; 

b) Por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não compararcer no dia, hora e local fixados para outorga do 
contrato ou remeter o contrato assinado electronicamente no prazo fixado pelo órgão competente, seguindo-se 
quanto ao mais o regime previsto no artigo 105.º do CCP; 

c) O adjudicatário não confirmar os compromissos referidos na alínea c) do n.º 2 do artigo 77.º do CCP; 

d) Se se verificar a ocorrência de circunstâncias supervenientes que inviabilizem a celebração do contrato, nos 
termos do disposto no artigo 87.º-A do CCP. 

 

Cláusula 20.ª | Aceitação da minuta do contrato  

1. A minuta do contrato a celebrar deverá ser notificada ao adjudicatário em simultâneo com a decisão de 
adjudicação. 

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatário quando haja aceitação expressa ou quando não haja reclamação 
nos cinco dias úteis subsequentes à respetiva notificação. 

 

Cláusula 21.ª | Reclamação contra a minuta 

1. Serão admissíveis reclamações contra a minuta do contrato quando dela constem obrigações não contidas na 
proposta ou nos documentos que serviram de base ao concurso. 

2. Em caso de reclamação, o órgão competente que aprovou a minuta do contrato comunicará ao adjudicatário, no 
prazo de 10 dias úteis, o que houver decidido sobre a mesma, equivalendo o silêncio à rejeição da reclamação. 

 

Cláusula 22.ª | Celebração do contrato escrito 

1. A outorga do contrato deverá ter lugar no prazo de 30 dias úteis contados da data da aceitação da minuta ou 
da decisão sobre a reclamação, mas nunca antes de: 

a) Apresentados todos os documentos de habilitação exigidos; 

b) Confirmados os compromissos referidos na alínea c) do n.º 2 do artigo 77.º do CCP. 

2. A entidade pública contratante comunicará ao adjudicatário: 
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a) Com a antecedência mínima de cinco dias úteis, a data, hora e local em que ocorrerá a outorga do 
contrato, no caso de assinatura presencial; ou 

b) Num prazo não inferior a 3 dias úteis, o prazo para outroga e remessa do contrato, no caso de assinatura 
por meios electrónicos, sendo esta considerada a modalidade preferencial por parte do Município de Leiria. 

 

Cláusula 23.ª | Legislação aplicável 

Em tudo o que o presente programa de concurso for omisso, observar-se-á o disposto no Código dos Contratos 
Públicos e demais legislação aplicável. 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA / O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestora do Processo: Isabel Sampaio 

2019.04.16/MC/IS 
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ANEXOS AO PROGRAMA DE CONCURSO 

 

 Caderno de Encargos 

 Anexo I – Modelo de declaração prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP 

 Anexo II – Modelo de declaração prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do CCP 

 Anexo III – Modelo de Proposta base e lista de preços unitários (ficheiros em excel) 
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Anexo I  

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º] 

 

1 — ……………………………….. (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 
representante legal de (1)……………………………... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de 
agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito 
conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento 
de…………………... (designação ou referência ao procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do 
acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga 
a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, 
relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta 
em anexo (3): 

a)………….... 

b)…………….. 

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido 
contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 
do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a 
exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui 
contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode 
determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente 
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação 
de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do 
Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações 
previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código. 

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos 
termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que 
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 
456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do 
direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou 
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da 
participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

…………. (local),…….... (data),………………………………………………….... [assinatura (4)]. 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.  

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto 
nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º 

(4) Nos termos do disposto nos n.o 4 e 5 do artigo 57.º  

 

 

[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais)] 
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Anexo II 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º] 

 

1 — …………………….…... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante 
legal de (1)………………………….(firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, 
firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) no procedimento de………………….. (designação ou 
referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) não se 
encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

2 — O declarante junta em anexo [ou indica ………………..… como endereço do sítio da Internet onde podem ser 
consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas situações 
previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a caducidade da 
adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos 
Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como 
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer 
procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente 
para efeitos de procedimento criminal. 

…………….. (local),…………….... (data),………………………………………………………... [assinatura (5)]. 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão ‘a sua representada’. 

(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão ‘a sua representada’. 

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 

 

 

 

[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais)] 
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Anexo III  

 

Proposta e Lista de Preços Unitários  

[Ficheiros em excel anexo] 
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MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

Por favor, reveja todo o formulário, confirmando os dados que submeteu.

Caso pretenda alterar alguma informação, utilize o botão 'VOLTAR À EDIÇÃO' para voltar a editar o formulário.

Se todo o conteúdo estiver correto utilize o botão 'CONFIRMAR' para confirmar a submissão dos dados.

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Designação da entidade adjudicante: Município de Leiria

NIPC: 505181266

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de Contratação Pública

Endereço: Largo da República

Código postal: 2414 006

Localidade: Leiria

País: PORTUGAL

NUT III: PT16F

Distrito: Leiria

Concelho: Leiria

Freguesia: União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

Endereço Eletrónico: aprovisionamento@cm-leiria.pt

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designação do contrato: Concurso Público n.º 30/2019/DICP - Aluguer de meios audiovisuais, para eventos diversos, na modalidade de fornecimento contínuo

Descrição sucinta do objeto do contrato: Aluguer de meios audiovisuais, para eventos diversos, na modalidade de fornecimento contínuo

Tipo de Contrato: Locação de Bens Móveis

Preço base do procedimento: Sim

Valor do preço base do procedimento: 124150.00 EUR

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objeto principal

Vocabulário principal: 32321200

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O contrato envolve aquisição conjunta (com várias entidades)? Não

Contratação por lotes: Sim

O contrato é adjudicado por uma central de compras: Não

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não

É utilizado um leilão eletrónico: Não

É adotada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não

5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

País: PORTUGAL

NUT III: PT16F

Distrito: Leiria

Concelho: Leiria

Freguesia: União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Prazo: Dias

245 dias

INCM https://www.incm.pt/vforms/confirm?ID=MDg0MTQ4MzU4NzE3M...

1 de 3 17/04/2019, 14:22
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O contrato é passível de renovação? Não

7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 - Habilitação para o exercício da atividade profissional

Não

7.2 - Informação sobre contratos reservados

O  contrato  está  reservado  a  entidades  e  fornecedores  cujo  objetivo  principal  seja  a  integração  social  e  profissional  de  pessoas  com  deficiência  ou

desfavorecidas?

Não

8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados: Divisão de Contratação

Pública

Endereço desse serviço: Largo da República

Código postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Endereço Eletrónico: aprovisionamento@cm-leiria.pt

8.2 - Fornecimento das peças do concurso, apresentação dos pedidos de participação e apresentação das propostas

Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante:

AnoGov (http://www.anogov.com/)

9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Até às 23 : 59 do 7 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS

90 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Melhor relação qualidade-preço: Não

Critério relativo à qualidade

Nome: Não Aplicável

Ponderação: 0 %

Critério relativo ao custo

Nome: Preço

Ponderação: 100 %

12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:

Não

13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Câmara Municipal de Leiria

Endereço: Largo da República

Código postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Endereço Eletrónico: cmleiria@cm-leiria.pt

14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

Preenchimento automático pela INCM aquando do pagamento.

15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:

Não

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

INCM https://www.incm.pt/vforms/confirm?ID=MDg0MTQ4MzU4NzE3M...

2 de 3 17/04/2019, 14:22
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Serão usados critérios ambientais: Não

17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Raul Castro

Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Leiria

Call Center: 217810870

Termos de adesão e envio de atos para a II Série: E-mail: e-anuncio@incm.pt

Voltar à edição Confirmar

INCM https://www.incm.pt/vforms/confirm?ID=MDg0MTQ4MzU4NzE3M...

3 de 3 17/04/2019, 14:22
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CONCURSO PÚBLICO N.º 30/2019/DICP  

Contratualização de serviços de aluguer de meios audiovisuais, para eventos diversos, na modalidade 

de fornecimento contínuo  

 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

 

Parte I - Cláusulas Jurídicas 

 

Capítulo I - Disposições gerais 

 

Cláusula 1.ª | 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 contratualização de serviços de aluguer de meios 
audiovisuais, para eventos diversos, na modalidade de fornecimento contínuo.  

 

Cláusula 2.ª | Preço base 

1 - O preço base para a totalidade dos lotes que constituem o objeto do presente Caderno de Encargos é de 
€124.150,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, distribuído da seguinte forma: 

LOTE 1 – FESTIVAL A PORTA | LEIRIA MEDIEVAL | LEIRIA SOBRE RODAS: €22.400,00, acrescido do IVA à 
taxa legal em vigor; 

LOTE 2 – Festa das Crianças (Estádio Municipal ) | CRIANÇAS AO PALCO (Praça Rodrigues Lobo) | FESTA DOS 
MUSEUS | FESTIVAL GÓTICO EXTRAMURALHAS: €26.100,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

LOTE 3 – LEIRIA CIDADE NATAL | PASSAGEM DE ANO: €26.200,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

LOTE 4 – CONCERTOS DE VERÃO | LEIRIA HÁ CEM ANOS | ANIMAÇÕES DE RUA | ANIVERSÁRIO CDIL | ÓPERA 
NO PATRIMÓNIO | PROVE LEIRIA DOÇARIA: €19.200,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

LOTE 5 - 17º BATIZADO E TROCA DE GRADUAÇÕES (LEIRIA JÁ GINGA) | SHOP ON | "REDE PERCURSOS 
PEDESTRES LEIRIA" | " CAMPEONATO DA EUROPA DE ATLETISMO" | " RESISTÊNCIA URBANA DE LEIRIA" | "ARENA 
DO DESPORTO LEIRIA" | "ARENA DO DESPORTO LEIRIA - PRAIA DO PEDRÓGÃO" | ALDEIA DA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL | "III TRIATLO DE LEIRIA”: €13.000,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

LOTE 6 – "REVISITAR AS MARCHAS POPULARES". | DESFILE DE FILARMÓNICAS DO CONCELHO DE LEIRIA | 
”VII Mostra de Traje Etnográfico da Alta Estremadura | " CAMPEONATO NACIONAL SKATE" | " MEIA MARATONA 
LEIRIA" | INAUGURAÇÃO DO CENTRO AZUL NA PRAIA DA PEDRÓGÃO | INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE RECOLHA 
OFICIAL | 12.º ANIVERSÁRIO DO CIA | ANIVERSÁRIO MOINHO DO PAPEL | ANIVERSÁRIO M|I|MO: €5.000,00, 
acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

LOTE 7 - INAUGURAÇÕES PROTOCOLARES | CONFERÊNCIAS EM ÁREAS MUSEOLÓGICAS | APRESENTAÇÕES 
PÚBLICAS OUTDOOR: €12.250,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 

2 – O preço base corresponde ao valor máximo a pagar pelo fornecimento da totalidade dos bens que constituem 
objeto do contrato e respetiva instalação. 

 

Cláusula 3.ª | Contrato  

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.  

2 - O contrato integra ainda os seguintes elementos:  

a) os suprimentos dos erros e 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; 

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 nas als. a) a e) do 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 e seus anexos, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código 
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dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário, nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma 
legal. 

5 - Além dos documentos indicados no n.º 2, o adjudicatário obriga-se também a respeitar, no que lhe seja aplicável, 
as normas europeias e portuguesas, as especificações e homologações de organismos oficiais e fabricantes ou 
entidades detentoras de patentes. 

 

Cláusula 4.ª | Gestor do contrato  

1 - Em cumprimento do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, o acompanhamento da execução 
do contrato será assegurada pelo responsável pela Divisão de Ação Cultural, Museus e Turismo, enquanto Gestor de 
Contrato. 

2 – Os pedidos de fornecimentos devem ser requeridos pelo serviço municipal responsável pela organização do evento 

em causa. 

 

Cláusula 5.ª | Duração do contrato 

O contrato vigorará de 09 maio de 2019 a 08 de janeiro de 2020, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 
perdurar para além da cessação do contrato.  

 

Capítulo II - Obrigações contratuais 

 

Secção I | Obrigações do fornecedor 

 

Subsecção I | Disposições gerais 

 

Cláusula 6.ª | Obrigações principais do fornecedor 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas 
cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrerão para o fornecedor as seguintes obrigações principais: 

a) Obrigação de garantir o cumprimento da prestação, de acordo com as especificidades enunciadas, em pedido de 

fornecimento, e respeitantes a atividades que coajam a sua afetação, na data, horários e locais referidos no pedido de 
fornecimento, remetidos com uma antecedência de três dias; 

b) Obrigação de assegurar o cumprimento dos horários previamente acordados de atuação e ensaios; 

c) Obrigação de suportar todos os custos relativos a comissões de agência, pagamento de cachets e pessoal técnico 
contratado por si para apoio à montagem e desmontagem de PA; 

d) Obrigação de assegurar a presença no local do espetáculo de um seu representante, nos períodos de montagem e 

desmontagem, que responderá perante o Município de Leiria por todos os assuntos relativos com a ação em evidência; 

e) Obrigação de não alterar as condições do fornecimento;  

f) obrigação de não ceder a sua posição contratual sem prévia autorização do Município de Leiria; 

g) obrigação de prestar de forma correta e fidedigna todos as informações referentes às condições em que é prestado 

o serviço, bem como ministrar todos os esclarecimentos que se justifiquem, de acordo com as circunstâncias; 

h) obrigação de comunicar antecipadamente ao Município de Leiria os factos que tornem total ou parcialmente 
impossível o fornecimento dos produtos, ou o cumprimento de qualquer outra das suas obrigações. 

2 - A título acessório, o prestador de serviços ficará ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos, materiais e 
informáticos que sejam necessários e adequados à prestação de serviços, bem como ao estabelecimento do sistema 

de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a cargo. 

 

Cláusula 7.ª | Conformidade e operacionalidade dos bens 

1 - O fornecedor obrigar-se-á a disponibilizar ao contraente público os bens objeto do contrato, com as características, 

especificações e requisitos técnicos previstos na parte II do presente Caderno de Encargos, que dele faz parte 
integrante. 

2 - Os bens objeto do contrato deverão ser disponibilizados 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. 

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. 

4 - O fornecedor será responsável perante o Município de Leiria por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto 

do contrato que existam no momento em que os bens lhe são disponibilizados.  
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Cláusula 8.ª | Entrega e Instalação dos bens objeto do contrato 

1 - Os bens objeto do contrato deverão ser disponibilizados e instalados de acordo com as especificações técnicas 
definidas na parte II – Cláusulas Técnicas. 

2 - Serão da responsabilidade do fornecedor todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato 

e respetivos documentos para o local de entrega e com a respetiva instalação, se for o caso. 

 

Cláusula 9.ª | Da verificação da qualidade dos bens 

O fornecedor deverá facultar ao Município de Leiria todos os meios necessários à verificação da qualidade e eficiência 

do fornecimento efetuado, obrigando-se a, dentro dos prazos que lhe forem marcados na respetiva notificação, 
substituir ou recondicionar todo o material e/ou refazer todo o trabalho que, com base nos pareceres técnicos, não 
forem considerados dentro das características requeridas. 

 

Subsecção II | Serviços 

 

Cláusula 10.ª | Montagem, desmontagem e apoio técnico 

O fornecedor ficará obrigado a prestar serviços de montagem e desmontagem dos bens, bem como garantir a 

indispensável assistência técnica permanente, nos termos da cláusula 3.ª da Parte II do Caderno de Encargos. 

 

Subsecção III | Dever de sigilo 

 

Cláusula 11.ª | Informação e sigilo 

1. O cocontratante deve prestar ao contraente público todas as informações que este lhe solicitar e que sejam 
necessárias à fiscalização do modo de execução do contrato, devendo o contraente público satisfazer os pedidos de 
informação formulados pelo cocontratante e que respeitem a elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se 
mostre necessário à execução do contrato. 

2. Salvo quando, por força do contrato, caiba ao cocontratante o exercício de poderes públicos, compete 

exclusivamente ao contraente público a satisfação do direito à informação por parte de particulares sobre o teor do 
contrato e quaisquer aspetos da respetiva execução. 

3. O contraente público e o cocontratante guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo nos termos da 
lei às quais tenham acesso por força da execução do contrato. 

 

Secção II | Obrigações do Município de Leiria 

 

Cláusula 12.ª | 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 Leiria deverá pagar ao prestador de serviços, os serviços 
efetivamente prestados, nos termos da cláusula 1.ª da Parte II do Caderno de Encargos e de acordo com os preços 
constantes da lista de preços unitários da proposta adjudicada. 

2 - O somatório do total dos fornecimentos não poderá ser superior ao valor máximo fixado no presente 
Caderno de Encargos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

3 - O preço referido no número anterior incluirá todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja 

expressamente atribuída ao contraente público (incluindo as despesas de alojamento, alimentação e deslocação de 
meios humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como 
quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças). 

 

Cláusula 13.ª | Condições de pagamento  

1 - As quantias devidas pelo Município de Leiria, nos termos das cláusulas anteriores, deverão ser pagas após a 
receção, pelo contraente público, das respetivas faturas, no prazo de 30 dias, as quais só poderão ser emitidas após 
o vencimento da obrigação respetiva. 

2 - As faturas deverão ser enviadas para o Município de Leiria – Divisão Financeira, Largo da República, 2414-006 
Leiria, com a indicação do número do pedido de fornecimento [PFO] e compromisso. 

3 - Para os efeitos do disposto no n.º 1, a obrigação considerar-se-á vencida com a prestação do serviço efetuado, de 

acordo com o pedido de fornecimento [PFO]. 

4 - Não poderão ser propostos adiantamentos por conta dos serviços a prestar. 

5 - Em caso de discordância por parte do Município de Leiria, quanto aos valores indicados nas faturas, deverá este 
comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado 
a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida. 
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6 - Desde que devidamente emitidas as faturas e observado o disposto no n.º 1, os pagamentos serão efetuados 
preferencialmente através de transferência bancária. 

7 - Para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, e no caso de não ser exigida a prestação 
da caução, poderá o Município de Leiria, se o considerar conveniente, proceder à retenção de até 10% do valor dos 
pagamentos a efetuar, nos termos do artigo 88.º do CCP. 

 

Capítulo III - Penalidades contratuais e resolução 

 

Cláusula 14.ª | Penalidades contratuais 

1 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Leiria poderá aplicar ao fornecedor o 
seguinte regime de penalidades: 

a) Incumprimento dos riders técnicos definidos para cada uma das acções que integram o line up do evento 

[alínea c) do n.º 1 da cláusula 6.ª da parte I] - calculada de acordo com a seguinte fórmula: P=Vcx2%, em que 
P corresponde ao valor da penalidade, Vc corresponde ao valor do contrato; 

b) €100,00 por incumprimento de qualquer outra obrigação. 

2 – Quando as sanções revistam natureza pecuniária, o respetivo valor acumulado não pode exceder 20% do preço 
contratual, sem prejuízo do poder de resolução do contrato. 

3 - Nos casos em que seja atingido o limite previsto no número anterior e o Município de Leiria decida não proceder à 

resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 30%. 

4 - Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Leiria terá em conta, nomeadamente, a duração 
da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências do incumprimento. 

5 - As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Leiria exija uma 
indemnização pelo dano excedente. 

 

Cláusula 15.ª | Força maior 

1 - A não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força 
maior não será havida como incumprimento, pelo que não deverão, nesses casos, ser impostas penalidades ao 

prestador de serviços. 

2 - Entende-se como casos de força maior o conjunto de circunstâncias que impossibilitem a realização pontual das 
prestações, 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. 

3 - Desde que verificados os requisitos do número anterior, poderão constituir casos de força maior, entre outros, os 
tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos 
de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 

4 - Não constituirão casos de força maior: 

a) as circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, na parte em 
que intervenham; 

b) as 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; 

c) as manifestações populares devidas ao incumprimento de normas legais pelo prestador de serviços; 

d) os incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços, cuja causa, propagação ou 
proporções se devam a culpa ou negligência deste ou ao incumprimento de normas de segurança; 

e) as avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços, não resultantes de sabotagem; 

f) os eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

5 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deverá ser imediatamente 
comunicada à outra parte. 

6 - A força maior determinará a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo 

período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior. 

 

Cláusula 16.ª | Resolução por parte do contraente público 

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

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: 

a) Se não forem cumpridas as especificações técnicas estabelecidas deste Caderno de Encargos; 

b) Quando a demora das prestações de serviços exceder em 3 horas o horário fixado nos pedidos de fornecimento, de 
forma reiterada (atraso verificado em 25% ou mais dos pedidos de fornecimento efetuados); 
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c) Quando não se verificar o total cumprimento das características técnicas dos meios audiovisuais, definidos para 
cada evento em mais de 3 situações; 

d) Quando se verificar a não prestação do serviço, sem justificação devidamente fundamentada, em mais do que 2 
pedidos de fornecimento;  

e) Quando houver recusa expressa no pagamento das penalidades. 

2 - O direito de resolução referido no número anterior exercer-se-á mediante declaração enviada ao prestador de 
serviços e não determinará a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo Município 
de Leiria. 

3 - A resolução do contrato não invalida o direito a qualquer ação que venha a ser interposta por parte do Município de 
Leiria com vista à justa indemnização por perdas e danos eventualmente sofridos com incumprimento do contrato. 

 

Capítulo IV – Seguros 

 

Cláusula 17.ª | Seguros 

1 – Serão da exclusiva responsabilidade do adjudicatário todas as obrigações relativas ao pessoal utilizado na 
execução do contrato, assim como, o cumprimento de toda a legislação aplicável, nomeadamente, aquela relativa à 
celebração de seguros de acidentes de trabalho, ao cumprimento do horário de trabalho e à contratação de 
trabalhadores imigrantes, bem como a legislação relativa à celebração de seguros de responsabilidade civil.  

2 ― O Município de Leiria poderá, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos 

contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o fornecedor fornecê-la no prazo 5 dias. 

 

Capítulo V - Resolução de litígios 

 

Cláusula 18.ª | Foro competente 

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

 

Capítulo VI | Disposições finais 

 

Cláusula 19.ª | Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das partes dependerá da 
autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 20.ª | Responsabilidade 

1 - O fornecedor responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuízos sofridos pelo Município de Leiria, seus 
trabalhadores, operadores ou terceiros, em consequência da prestação de serviços, devendo para tal celebrar os 
necessários contratos de seguros, conforme disposto na cláusula 17.ª.  

2 - Se o Município de Leiria tiver que assumir a indemnização de prejuízos que, nos termos do presente caderno de 

encargos, são da responsabilidade do adjudicatário, este indemnizá-lo-á em todas as despesas que, por esse fato e 
seja a que título for, houver que suportar, assistindo àquele Município o direito de regresso das quantias que tiver 
pago ou que tiver que pagar. 

3 - O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pelo adjudicatário, salvo culpa 
comprovada dos trabalhadores daquele Município, no exercício das respetivas funções. 

 

Cláusula 21.ª | Comunicações e notificações 

1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do 
contrato, estas deverão ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede 
contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deverá ser comunicada à outra parte. 

 

Cláusula 22.ª | Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

 

Cláusula 23.ª | Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação em vigor.  
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Parte II - Cláusulas Técnicas 

 

Cláusula 1.ª | Condições da locação de bens e serviços associados 

Os serviços consignados na presente prestação integram o recurso a aluguer de serviços de som e aluguer de 

equipamento audiovisual, distribuídos por diferentes geografias municipais, reflexo de projetos sob a chancela 
municipal e/ou em co produção. Os serviços aludidos particularizam, concretamente, a afetação de 
equipamento/meios técnicos para o efeito, enunciando-se, em seguida, as necessidades adstritas por ação: 

 

ALUGUER DE SOM E AUVIOVISUAIS - Lote 1 

                 

EVENTOS 
U
O 

Tipologia 
evento (*) 

Entidade 
Parceira 

CALENDÁRIO HORÁRIO 
LOCAL-
LOCAIS 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

FESTIVAL "A 
PORTA"  

D
I
A
C
M
T 

Co-
organização 

Flamingo 
Imbatível 

14 a 23 de 
junho de 2019 

A definir 

Centro 
Histórico e 
Ruas da 
Cidade  

Palco Jardim Vala 
Real: 01 sistema de 
som composto com 
tops e graves voado 
| 01 mesa de 
mistura 32 canais 
digital | 01 stagebox 
digital | 01 kit de 
microfones para 
fazer 02 bandas | 06 
monitores de chão 
com respetiva 
amplificação | tripés 
e DI  box | 01 
cabine de DJ com 02 
pratos tecniciks MK2 
| 02 CDJ Pioneer´s 
ou equivalente CDJ 
2000 nexus ou 
equivalente e 01 
mesa pioneer ou 
equivalente DJM 900 
nexus ou 
equivalente | vários 
passa cabos | 03 
praticáveis tipo 
nivelflex |  
 

Villa Portela: 01 

sistema de som 
composto com tops 
e graves voado | 01 
mesa de mistura 32 
canais digital | 01 
stagebox digital | 01 
kit de microfones 
consoante riders a 
receber| 08 
monitores de chão 
com respetiva 
amplificação | tripés 
e DI box | 12 spot´s 
com cmy | 12 Wash 
Led com RGBW ou 
equivalente | 4 
Strobs Atomic 3000 
ou equivalente | Luz 
de Frente com 02 
varas de 6 pares 64 
por lado | 4 Truss 
X30 de 3 metros ou 
equivalente | 1 Mesa 
de Luz Grand MA 
Light ou equivalente 
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| Passa Cabos do 
palco até á Regie | 4 
Estrados Praticáveis 
| 02 elevadores para 
luz 
 
Palco Jardim Luís 
de Camões: 01 
sistema de som tipo 
line array adequado 
ao espaço voado | 
01 mesa de mistura 
32 canais digital | 01 
stagebox digital | kit 
de microfones 
consoante riders 
ainda a receber| 08 
monitores de chão 
com respetiva 
amplificação | tripés 

e DI box | 12 spot´s 
com cmy | 12 Wash 
Led com RGBW ou 
equivalente | 4 
Strobs Atomic 3000 
ou equivalente | Luz 
de Frente com 02 
varas de 6 pares 64 
por lado | 4 Truss 
X30 de 3 metros ou 
equivalente | 1 Mesa 
de Luz Grand MA 
Light ou equivalente 
| Passa Cabos do 
palco até á Regie | 5 
Estrados Praticáveis 
| 02 elevadores para 
luz | 01 cabine de DJ 
com 02 pratos 
tecniciks MK2 ou 
equivalente | 02 CDJ 
Pioneer´s ou 
equivalente CDJ 
2000 nexus ou 
equivalente e 01 
mesa pioneer ou 
equivalente DJM ou 
equivalente 900 
nexus ou 
equivalente | 01 side 
fill | 01 front fill |  
 
Palco Igreja da 
Misericórdia: 4 
Tops db de 
amplificado de 600 
watts cada em tripés 
|  4 
2 Subs | 2 Tops de 2 
vias de 600 watts 
cada para delay em 
tripé | 1 Mesa Digital 
de 32 canais | 1 
Multipar com 16 In e 
8 Out | 2 Monitores 

de chão com 400 
watts | Microfones, 
DIs e Tripés 
respeitar 
rigorosamente os 
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riders técnicos das 
Bandas | 8 Moving 
Heads Wash Led 
com RGBW ou 
equivalente | 1 Mesa 
de Luz Avolites ou 
equivalente | 1 
Passa Cabos do 
palco até á Regie | 1 
Piano de Cauda 
Yamaha C5 ou 
equivalente |    
 
Palco Larguinho 
(Rua Barão de 
Viamonte): 1 Mesa 
Digital com pelo 
menos 16 In e 8 
Outs | 1 Multipar 
com 16 In e 8 Out | 

4 Tops de 2 vias de 
600 watts cada em 
tripés e subs de 
1000 watts cada| 2 
Monitores de chão 
com 400 watts | 1 In 
Ears G3 Sennheiser 
ou equivalente | 
Microfones, DIs e 
Tripés respeitar 
rigorosamente os 
riders técnicos das 
Bandas   
 

Palco Centro 
Cívico: 4 Tops 
amplificados db de 
600 watts cada 
voado | 2 Subs | 1 
Mesa Digital X32 ou 
equivalente | 1 
Multipar com 32 In e 
16 Out | 6 Monitores 
de chão com 400 
watts | Microfones, 
DIs e Tripés 
respeitar 
rigorosamente os 
riders técnicos das 
Bandas | Passa 

Cabos do palco até á 
Regie | Técnicos 
capacitados para 
acompanhamento e 
operação do sistema 
som | 08 
praticáveis. 
 

Palco Parque do 
Avião: (Parque 
Tenete Coronel 
Jaime Filipe da 
Fonseca) - 4 Tops 
amplificados db de 
600 watts cada 
voado | 2 Subs | 1 
Mesa Digital com 32 
vias | 1 Multipar 
com 32 In e 16 Out 
| 01 cabine de DJ 

2019,EXP,S,32,19191 - 17-04-2019



 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 • 

• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt • 

9 

com 02 pratos 
tecniciks MK2 ou 
equivalente | 02 CDJ 
Pioneer´s ou 
equivalente CDJ 
2000 nexus ou 
equivalente e 01 
mesa pioneer ou 
equivalente DJM 900 
nexus ou 
equivalente | 02 
praticáveis. 

"LEIRIA 
MEDIEVAL" 

D
I
A
C
M
T 

Organização 
ML 

  19 a 21 julho A definir 

Centro 
histórico e 
Ruas da 
Cidade 

Itinerário em 
definição: 100 
Colunas de linha de 
100v | 02 
Amplificadores de 
linha de 100v | 1 
Mesa de mistura 
para Linha | 1 
Microfone Shure 
SM58 ou equivalente 
| Zonas a definir: 1 
Mesa digital de 16 
canais | 8 Tops 
amplificado de 600 
watts | 8 Tripés de 
coluna 
Largo do Papa: 1 
sistema de som 
voado composto 
com 6 Tops e 4 
Graves | 8 Canais de 
amplificação com 
processo | 6 Head 
Set Emissor Shure 
QLXD ou equivalente 
| 1 Mesa Digital 32 
vias | 2 Genies para 

voar o PA; 1 Leitor 
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de multimédia + 
leitor de CD’s | 1 
Microfone Shure 
SM58 ou equivalente 
| 1 Rack de Dimer | 
4 Blinder para Luz 
de frente | 2 Varas 
Pares 64 de 6 
lâmpadas de 1000 
watts cada para luz 
de frente | 4 Moving 
Wash led RGBW ou 
equivalente | 1 Mesa 
de Luz Avolites Tiger 
ou equivalente | 
Toda a cablagem 
necessária. 

"LEIRIA SOBRE 
RODAS" 

D
I
D
E 

Organização 
ML 

  
 12 a 15 de 
setembro 

    

• 6 Torres de PA 
Voado 
• 6 Genies para voar 
PAs 
• 6 Rack de 
amplificação com 
Processo P1 
• 1 Mesa de som 
Digital com 16 
canais 
• 1 Rack de 
Emissores Shure 
QLXD SM58 ou 
equivalente com 
Antenas ativas 
• 54 Colunas de som 
de linha 100 V 
• 1 Amplificador de 
Linha de 100 V  
• 1 Mesa de som 
digital com 16 canais 
• 12 Monitores LE 
400 de 400 watts 
cada ou equivalente 
• 1 Rack de 

amplificação para LE 
400 
• 14 amplificadas de 
600 watts cada 
• 14 Tripés de 
colunas 
• 1 Mesa digital 
01V96 
• 1 Rack com 
Emissores Shure SM 
58 
• 2 MacBook Pro de 
13” para música 
ambiente 
• Vários passa cabos 
para boa passagem 
das pessoas 
• Toda a cablagem 
necessária  
• 24 m quadrados 
de Painel Leds P5 
• 2 Processadores 
para painel de leds 
• 1 MacBook Pro ou 
equivalente 
• 24 Wash Led 
RGBW com Zoom 
• 4 Motores de 500 
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kg 
• 1 Comando para 
motores 
• 40 metros de 
Truss X30 ou 
equivalente 
• 4 Cantos X30 ou 
equivalente 
• Varios spliters DMX 
• Varios spliters 
HDMI 
• 1 Mesa de Luz 
Avolites ou 
equivalente 
• Vários passa cabos 
para boa passagem 
das pessoas 
• Toda a cabelagem 
necessária  
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ALUGUER DE SOM E AUVIOVISUAIS - Lote 2              

EVENTOS 
U
O 

Tipologia 
evento (*) 

Entidade 
Parceira 

CALENDÁR
IO 

HORÁR
IO 

LOCAL-
LOCAIS 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

"CRIANÇAS 
AO PALCO" 

D
I
E
B 

Organização ML NA 
07 de junho 

de 2019 
09h30 - 

00h 

Praça 

Francisco 
Rodrigues 
Lobo (em 
caso de 

condições 
atmosféricas 
desfavoráveis 
será Pavilhão 
do Centro de 
Convívio e 
Recreio do 
Telheiro) 

• 16 Tops Line Source 
• 10 Subs duplos  
• 02 Racks de 
Amplificação com 
Processo  
• 01 Mesa de Frente 
digital com 40 vias 
• 01 Mesa de Palco 40 
Ins /24 Outs 
• 08 Sennheiser EW 300 
IEM G3 ou equivalente 
• 08 Sennheiser Pocket 
for EW 300 IEM ou 
equivalente 
• 02 Sennheiser AC 3 
Combiner ou equivalente 
• 02 Sennheiser A2003 
Directional Antena ou 
equivalente 
• 08 Moniters de Chão 
Martin LE 700 ou 
equivalente 
• 01 Rack de amplificação 
para monitores com 
processo 
• 02 Tops para Side Fill 

• 02 Subs para Side Fill 
• 01 Rack de amplificação 
para Side Fill 
• 04 Emissores Shure 
QLXD SM 58 ou 
equivalente 
• Todos Microfones e DIs 
para cumprir Rider 
• 12 Martin Mac 700 ou 
equivalente 
• 12 Leding Led Wash 
6000 MC ou equivalente 
• 8 Beam Triton 7R ou 
equivalente 
• 04 Strob Martin Atomic 
3000 ou equivalente 
• 08 Molfay Four Light ou 
equivalente 
• 1 Rack de Dimer 
• 2 Varas de par 64 de 6 
projetores de 1000 watts 
• 02 Smoke Factory Data 
II ou equivalente 
• 02 Ventoinhas 
• 04 Chainmaster Hoist 1 
Ton ou equivalente 
• 01 Blackdrop 
• 1 Grand MA II ( Fader 
Wing + Comand Wing ) 
ou equivalente 
• Varios Spliter DMX 
• Toda a Cabelagem 
necessária 
• 01 FOLLOWSPOT 1200 
HMI 
• 02 Ecrãs Led Com 
Imagem Em Direto 3*2 
• Nota: Filmagem Com 
Gravação 
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13 FESTA DIA 

DA CRIANÇA  

D

I
E
B 

Organização ML 

IPL - Escola 
Superior de 
Educação 
Ciências 
Sociais  

31 de maio 

de 2019 

09h30-

17h 

Estádio 

Municipal Dr. 
Magalhães 

Pessoa 
(exterior e 
auditório) 

• 16 Tops Line Source 
• 10 Subs duplos  
• 02 Racks de 
Amplificação com 
Processo  
• 01 Mesa de Frente 
digital com 40 vias 
• 01 Mesa de Palco 40 
Ins /24 Outs 
• 08 Sennheiser EW 300 
IEM G3 ou equivalente 
• 08 Sennheiser Pocket 

for EW 300 IEM ou 
equivalente 
• 02 Sennheiser AC 3 
Combiner ou equivalente 
• 02 Sennheiser A2003 
Directional Antena ou 
equivalente 
• 08 Moniters de Chão 
Martin LE 700 ou 
equivalente 
• 01 Rack de amplificação 
para monitores com 
processo 
• 02 Tops para Side Fill 
• 02 Subs para Side Fill 
• 01 Rack de amplificação 
para Side Fill 
• 04 Emissores Shure 
QLXD SM 58 ou 
equivalente 
• Todos Microfones e DIs 
para cumprir Rider 
• 12 Martin Mac 700 ou 
equivalente 
• 12 Leding Led Wash ou 
equivalente 6000 MC 
Smoke Factory Data II ou 
equivalente 
• 8 Beam Triton 7R ou 
equivalente 
• 04 Strob Martin Atomic  

3000 ou equivalente 

• 08 Molfay Four Light 
Smoke Factory Data II ou 
equivalente 
• 1 Rack de Dimer 
• 2 Varas de par 64 de 6 
projetores de 1000 watts 
• 02 Smoke Factory Data 
II ou equivalente 
• 02 Ventoinhas 
• 04 Chainmaster Hoist 1 
Ton ou equivalente 
• 01 Blackdrop 
• 1 Grand MA II ( Fader 
Wing + Comand Wing ) 
ou equivalente 
• Varios Spliter DMX 
• Toda a Cabelagem 
necessária 
• 01 FOLLOWSPOT 1200 
HMI ou equivalente 
• 02 ECRÃS LED COM 
IMAGEM EM DIRETO 3*2 
• NOTA: FILMAGEM COM 
GRAVAÇÃO 
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14 
FESTA DOS 

MUSEUS 
      

 15 a 19 de 

maio 
    

CDIL  
2 Tops amplificadas de 
600 watts 
2 Tripés de coluna 
1 Mesa digital de 32 
canais 
4 Monitores de chão de 
400 watts 
1 Rack de amplificação 
6 Moving leds RGBW ou 
equivalente 
1 Mesa de Luz 

Toda a cabelagem 
necessária  
Moinho de Papel  
4 Tops  
2 Tripés de coluna 
2 Sub duplos de 18” 
1 Rack de amplificação 
com processo 
5 Monitores de chão de 
400 watts 
6 Moving led RGBW ou 
equivalente 
1 mesa de Luz 
1 Projetor de vídeo 
Panasonic 4500 
ansilumens ou 
equivalente 
1 Tela de projeção 
2,10/1,90 
Toda a cabelagem 
necessária 
Mimo  
2 Tops amplificadas de 
600 watts 
2 Tripés de coluna 
1 Mesa digital de 32 
canais 
3 Monitores de chão de 
400 watts 
1 Rack de amplificação 
6 Moving leds RGBW ou 
equivalente 
1 Mesa de Luz 
Toda a cabelagem 
necessária  
Museu de Leiria: 
2 Tops de 600 watts 
2 Tripés de coluna 
2 Sub duplos de 18” 
1 Rack de amplificação 
1 Mesa digital de 32 
canais 
4 Monitores de chão de 
400 watts 
1 Rack de amplificação 

6 Moving leds RGBW ou 
equivalente 
6 Spot 575 ou 
equivalente 
1 Mesa de Luz 
1 Tela Projeção 2m/1,90 
1 Projetor Panasonic de 
4500 ansilumens ou 
equivalente 
Toda a cabelagem 
necessária  
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Agromuseu: 
2 Tops amplificadas de 
600 watts 
2 Tripés de coluna 
1 Mesa digital de 16 vias 
2 Monitores de chão de 
400 watts 
1 Rack de amplificação 
Toda a cabelagem 
necessária  

"EXTRA 

MURALHAS" 

D

I
A
C
M
T 

Co-organização         

1: Teatro José Lúcio da 
Silva : 
• 16 Tops Norton ALS 1 
Line Source ou 
equivalente 
• 08 Subs SB221 ou 
equivalente 
• 02 Racks de 
Amplificação Norton CF10 
com Processo ou 
equivalente 
• 01 Front Fill Line Source 
Norton LS2 ou 
equivalente 
• 01 Mesa de Frente 
Soundcraft VI 6 ou 
equivalente 
• 01 Mesa de Palco 
Yamaha PM5D 48 Ins /24 
Outs ou equivalente 
• 08 Sennheiser EW 300 
IEM G3 ou equivalente 
• 08 Sennheiser Pocket 
for EW 300 IEM ou 
equivalente 

• 02 Sennheiser AC 3 
Combiner ou equivalente 
• 02 Sennheiser A2003 
Directional Antena ou 
equivalente 
• 08 Moniters de Chão 
Martin LE 700 ou 
equivalente 
• 01 Rack de amplificação 
para monitores com 
processo 
• 02 Tops Norton P1 para 
Side Fill ou equivalente 
• 02 Subs Norton P1 para 
Side Fill ou equivalente 
• 01 Rack de amplificação 
para Side Fill ou 
equivalente 
• 04 Emissores Shure 
QLXD SM 58 ou 
equivalente 
• 06 Emissores Shure 
QLXD com Pockets ou 
equivalente 
• Todos Microfones e DIs 
para cumprir Rider 
• 01 Mesa de Mistura 
analógica com 12 Vias 
• 02 CDJ 2000 Nexus ou 
equivalente 
• 01 DJM 900 ou 
equivalente 
• 12 Martin Mac 700 ou 
equivalente 
• 24 Leding Led 
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Wash6000 MC ou 
equivalente 
• 12 Beam Triton 7R ou 
equivalente 
• 12 I-PIX BB4 ou 
equivalente 
• 04 Shotec Active Strip 
II ou equivalente 
• 10 Strob Martin Atomic 
3000 ou equivalente 
• 08 Molfay Four Light ou 
equivalente 
• 04 Molfay Eight Light ou 
equivalente 
• 1 Rack de Dimer 
• 02 Smoke Factory Data 
II ou equivalente 
• 02 Ventoinhas 
• 04 Chainmaster Hoist 1 
Ton ou equivalente 
• 01 Blackdrop 
• 1 Grand MA II ( Fader 
Wing + Comand Wing ) 
ou equivalente 
• 1 Avolites Pearl 2010 
ou equivalente 
• Varios Spliter DMX ou 

equivalente 
• Toda a Cabelagem 
necessária 
2. Palco Jardim Luís de 
Camões : 
• 12 Tops Norton P1 ou 
equivalente 
• 08 Graves Norton P1 ou 
equivalente 
• 04 Racks de 
amplificação com 
processo 
• 02 Estruras com 6 
Metros Technar ou 
equivalente 
• 02 Motores de 1000 
Kgs 
• 06 Montires de chão LE 
400 ou equivalente 
• 01 Rack de amplificação 
para monição com 
processo 
• 04 Sennheiser EW 300 
IEM G3 ou equivalente 
• 04 Sennheiser Pocket 
for EW 300 IEM ou 
equivalente 
• 01 Sennheiser AC 3 
Combiner ou equivalente 
• 01 Sennheiser A2003 
Directional Antena ou 
equivalente 
• 02 Tops Martin P1 para 
Side Fill ou equivalente 
• 02 Subs Norton P1 para 
Side Fill ou equivalente 
• 01 Rack de amplificação 
para Side Fill 
• 01 Mesa de Frente 
Yamaha TF5 ou 
equivalente 
• Todos Microfones e DIs 
para cumprir Rider 
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• 1 Grand MA II ( Fader 
Wing + Comand Wing ) 
ou equivalente 
• 12 Spots 17R Fos ou 
equivalente 
• 06 Beams Mark 7R ou 
equivalente 
• 12 Wash Led RGBW Fos 
• 06 Strobs Martin Atomic 
3000 ou equivalente 
• 01 Rack de Dimer 
• 02 Varas de Par 64 CP 
60 ou equivalente 
• 06 Fatias de Molfay ou 
equivalente 
• 02 Maquinas de Fumo 
Jem Pro 2000 ou 
equivalente 
• 02 Ventoinhas 
• 04 Motores de 500 Kg 
• Varios Truss X30 
quadrado ou equivalente 

• Varios Spliter de DMX 

ou equivalente 
• Toda a Cabelagem 
necessária 
• Vários passa cabos 
 
3: Igreja da 
Misericórdia : 
• 04 Tops db amplificados 
de 600 watts cada 
• 02 Subs de 15” Martin 
ou equivalente 
• 01 Rack de amplificação 
com processo para subs 
• 02 Tops db para delay 
• 06 Tripés de coluna 
• 02 Monitores de chão 
db amplificado 
• 01 Mesa de frente X32 
• 01 Snake digital 32 ou 
equivalente In/16 Out ou 
equivalente 
• Todos Microfones e DIs 
para cumprir Rider 
• 04 Wash Led RGBW ou 
equivalente 
• 01 Rack de Dimer 
• 04 PC de 1000 watts 
• 01 Mesa de luz Avolites 
ou equivalente 
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ALUGUER DE SOM E AUVIOVISUAIS - Lote 3 

                 

EVENTOS 
U
O 

Tipologia 
evento (*) 

Entidade 
Parceira 

CALENDÁR
IO 

HORÁRI
O 

LOCAL-
LOCAIS 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

LEIRIA 
CIDADE 
NATAL 

D

I
A
C
M
T 

Organização 

ML 
  

30 de 

novembro a 
6 de janeiro 
2020 

Dias 
úteis: 
Das 
10h00 
às 
17h00 
ii. Fins 
de 
semana: 
Das 
10h00 
às 
19h00 
iii. 
Feriados
: Das 
10h00 
às 
19h00. 

Centro 

Histórico e 
Ruas da 
Cidade 

1: Centro Cultural 
Mercado Sant´Ana: 
- 2 Colunas amplificadas 
db de 600 watts cada com 
suportes 
- 1 Mesa digital  
- 1 Rack de microfones 
Emissores Shure SM 58 
- 4 Motores de elevação 
de 500 Kg cada 

- 24 Metros de Truss X30 
quadrado ou equivalente 
- 4 Cantos Truss X30 ou 
equivalente 
- 8 Wash Led 36X12 Watts 
ou equivalente 
- 1 Stob Atomic 3000 ou 
equivalente 
- 1 Mesa de Luz Avolites 
ou equivalente 
- 1 Quadro elétrico 
- Toda a cablagem 
necessária 
2. Tenda Iglo localizada 
Largo do Papa VI: 
- 1 PC/Tablet ou similar 
para transmitir conteúdos 
- 24 Modulos Painel P5 de 
1m/1m 
- 1 Processador para 
painel de vídeo 
- 1 Baliza composto com: 
- 2 Torres em Truss X30 
com 7 metros de altura ou 
equivalente 
- 1 Linha Truss X30 ou 
equivalente, com 12 
metros de cumprimentos 
- 5 Cortinas pretas com 6 
metros de altura 
 
- 1 P1 Norton, ou 
equivalente composto por: 
- 6 Tops 
- 4 Graves duplos 
- 2 Racks de amplificação 
processadas 
- 2 Estruturas para voar 
PA 
- 4 Monitores de chão LE 
400 ou equivalente 
- 1 Rack de amplificação 
para monitores 
 
- 1 Side Fill ou equivalente 

composto por: 
- 2 Tops martin 
- 2 Graves duplos 
- 1 Rack de amplificação 
para side Fill 
- 4 Emissores Shure ou 
equivalente 
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3 .Tenda Iglo localizada 

Largo do Papa VI: 
4 Head Set cor de pele  
- 1 Mesa digital X32 
- 1 Snacke digital X32 ou 
equivalente 
- 1 Road Case com tripés 
- 1 Road Case com Micros 
e DIs para cumprir Riders 
- 8 Wash Led 36X12 Watts 
ou equivalente 
- 2 Varas de Par 64 com 6 
projetores de 1000 watts 
cada CP62 ou equivalente 
- 4 Fatias de Molfays ou 
equivalente 
- 6 Recortes de 750 watts 
com lente de 36º 
- 1 Rack de Dimer 
- 1 Spliter de DMX ou 
equivalente 
- 1 Mesa de Luz Avolites 
ou equivalente - 12 
Metros de Truss X30 
quadrado ou equivalente 
- 2 Genies para voar a 
Linha de iluminação 
- 1 Quadro Elétrico de 125 
amperes 
- Toda a cablagem 
necessária 
4: Karaoke e Som de 
linha 
- 100 Colunas de linha de 
100 V 
- 1 Amplificador de Linha 
de 100 V 
- Som ambiente para 
Karaoke os dias pedidos 
- Vários passa cabos para 
a boa passagem das 
pessoas 

- Toda a cablagem 
necessária 
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20 
PASSAGEM 

DE ANO 

D

I
A
C
M
T 

Organização 

ML 
        

Largo do Papa: 
01 sistema de som, tipo 
line array ou long true, 
composto por: 
12 Tops  
12 Sub  
4 Rack de Amplificação 
com processo 
2 Estruturas de PA a 7 
metros de altura 
1 Mesa de Frente digital 
de 32 canais 

1 Stage Box digital  
1 Rack de Amplificação 
para monição 
1 Rack de Amplificação 
para Sub monição 
8 Monitores LE 400  
Todos 
1 Sub duplo de 18” 
8 BSS ou equivalente 
Todos os microfones para 
cumprir rider da banda 
1 Road Case tripés 
2 Microfone SM 58 ou 
equivalente 

Emissor QLXD ou 
equivalente 
3 Leitores de DJ CDJ 2000 
Nexus ou equivalente 
1 Mesa de DJ DJM 900 
Nexus ou equivalente 
1 Mesa de Luz Grand MA 
ou equivalente  
6 Beam Mark 7 R ou 
equivalente 
20 Wash Led Leding ou 
equivalente RGBW ou 
equivalente 
12 Spots 17R FOS ou 
equivalente 
8 Strobs Atomics 3000 ou 

equivalente 
8 Fatias de Molfays ou 
equivalente 
1 Rack de Dimer 
2 Spliters de DMX ou 
equivalente 
54 Metros Truss X30 ou 
equivalente 
12 Motores de 1000 KG 
1 Baliza em Truss X40 ou 
equivalente com 7 metros 
de altura e 12 de largura 
Vários Passa Cabos 
1 Painel de Leds P5 de 4/3 
metros (12 módulos) 
1 PC para Video 
1 Mesa de Video 
Varios cabos HDMI 
2 Torres de 7 metros de 
altura( Balisa ) 
4 Estrados Nivolflex ou 
equivalente 
4 Maquinas de confetis 
com recargas 
Varias cortinas pretas 
para Back Drop 
Toda a cablagem 
necessária 
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Praça Rodrigues Lobo: 
12 Tops Line Array ou 
equivalente 
12 Graves Line Array ou 
equivalente 
1 Mesa de Frente digital 
com 32 canais 
1 Stage Box digital ou 
equivalente 
1 Rack de Amplificação 
para monição 
1 Rack de Amplificação 
para Sub monição 
12 Monitores LE 400 ou 
equivalente 
1 Sub duplo de 18” 
8 Dis BSS ou equivalente 
1 Road Case com todos os 
microfones para cumprir 
rider técnico 
1 Road Case tripés 
4 Microfone SM 58 
Emissor QLXD ou 
equivalente 
1 Spliter de antennas 
4 In Ears Sennheiser G3 

ou equivalente  
1 Mesa de Luz Avolites ou 
equivalente 
12 Spots 575  
12 Wash Led RGBW ou 
equivalente 
6 Beam 7 R ou 
equivalente 
4 Strobs Atomics 3000 ou 
equivalente 
4 Fatias de Molfays ou 
equivalente 
1 Rack de Dimer 
2 Spliters de DMX ou 
equivalente 
30 Metros Truss X30 ou 
equivalente 
6 Motores de 1000 KG 
Vários Passa Cabos 
1 Painel de Leds P5 de 4/3 
metros  (12 módulos ) 
1 PC para Video 
Varios cabos HDMI 
2 Bolas de Espelho de 1 
metro 
2 Maquinas de confetis 
2 CDJ 2000 Pioneer ou 
equivalente 
1 DJM 2000 Pioneer ou 
equivalente 
2 Estrados Nivolflex ou 
equivalente 
Varias cortinas pretas 
para Back Drop 
Toda a cablagem 
necessária 
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ALUGUER DE SOM E AUVIOVISUAIS - PLANO PARA O ANO 2019/Lote 4 

                 

EVENTOS 
U
O 

Tipologia 
evento (*) 

Entidad
e 

Parceir
a 

CALENDÁR
IO 

HORÁRI
O 

LOCAL-
LOCAIS 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

"CONCERTOS 
DE VERÃO"  

D
I
A
C
M
T 

Organização 
ML 

  

sextas feiras 
de junho a 
agosto de 
2019 

22h 
Jardim Luís 
de Camões 

01 sistema de som 

capacitado ao 
espaço com boa 
iluminação de 
frente e contra luz  
| vários microfones 
condensadores e 
respetivos tripés 
para captação das 
bandas 
filarmónicas | 02 
colunas de retorno 
| 01 mesa de 
frente | 01 
microfone  emissor  
para apresentação 
|  

LEIRIA HÁ CEM 
ANOS 
RECRIAÇÃO 
HISTÓRICA 

D
I
A
C
M

T 

Organização 
ML 

  
Dias 01 e 
02 de junho 
de 2019 

  

Centro 
Histórico e 
Ruas da 
Cidade 

Largo do Papa: 1 

sistema de som 
voado composto 
com 6 Tops e 4 
Graves | 8 Canais 
de amplificação 
com processo | 6 
Head Set Emissor 
Shure QLXD ou 
equivalente | 1 
Mesa Digital 32 
vias | 2 Genies 
para voar o PA; 1 
Leitor de 
multimédia + leitor 
de CD’s | 1 
Microfone Shure 
SM58 ou 
equivalente | 1 
Rack de Dimer | | 
2 Varas Pares 64 
de 6 lâmpadas de 
1000 watts cada 
para luz de frente 
| 4 Moving Wash 
led RGBW ou 
equivalente | 1 
Mesa de Luz 
Avolites Tiger ou 
equivalente | Toda 
a cablagem 
necessária. 
Cumprimento de 
rider de 
banda/companhia 
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ANIMAÇÕES DE 
RUA  

D
I
A
C
M
T 

Organização 
ML 

  A definir A definir 

Centro 
Histórico e 
Ruas da 
Cidade 

01 sistema de som 
composto com 
tops e graves 
voado | 01 mesa 
de mistura 32 
canais digital | 01 
stagebox digital | 
01 kit de 
microfones para 
fazer 02 bandas | 
06 monitores de 
chão com 

respetiva 
amplificação | 
tripés e DI  box | 
01 cabine de DJ 
com 02 pratos 
tecniciks MK2 ou 
equivalente | 02 
CDJ Pioneer´s ou 
equivalente CDJ 
2000 nexus e 01 
mesa pioneer DJM 
ou equivalente 900 
nexus ou 
equivalente | 
vários passa cabos 
| 03 praticáveis 
tipo nivelflex |  
 
01 sistema de som 
composto com 
tops e graves 
voado | 01 mesa 
de mistura 32 
canais digital | 01 
stagebox digital | 
01 kit de 
microfones 
consoante riders a 
receber| 08 
monitores de chão 
com respetiva 
amplificação | 
tripés e DI box | 
12 spot´s com 
cmy | 12 Wash Led 
com RGBW ou 
equivalente| 4 
Strobs Atomic 
3000 ou 
equivalente  | Luz 
de Frente com 02 
varas de 6 pares 
64 por lado | 4 
Truss X30 ou 
equivalente de 3 

metros | 1 Mesa 
de Luz Grand MA 
Light ou 
equivalente | 
Passa Cabos do 
palco até á Régie | 
4 Estrados 
Praticáveis | 02 
elevadores para 
luz 
 
 01 sistema de 
som tipo line array 
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adequado ao 
espaço voado | 01 
mesa de mistura 
32 canais digital | 
01 stagebox digital 
| kit de microfones 
consoante riders 
ainda a receber| 
08 monitores de 
chão com 
respetiva 
amplificação | 
tripés e DI box | 
12 spot´s com 
cmy | 12 Wash Led 
com RGBW | 4 
Strobs Atomic 
3000 ou 
equivalente | Luz 
de Frente com 02 
varas de 6 pares 
64 por lado | 4 
Truss X30 ou 
equivalente de 3 
metros | 1 Mesa 
de Luz Grand MA 
Light ou 

equivalente | 
Passa Cabos do 
palco até á Régie | 
5 Estrados 
Praticáveis | 02 
elevadores para 
luz | 01 cabine de 
DJ com 02 pratos 
tecniciks MK2 ou 
equivalente | 02 
CDJ Pioneer´s ou 
equivalente CDJ 
2000 nexus ou 
equivalente e 01 
mesa pioneer DJM 
900 nexus ou 
equivalente | 01 
side fill | 01 front 
fill ou equivalente |  
 
 4 Tops db de 
amplificado de 600 
watts cada em 
tripés |  4 
2 Subs | 2 Tops de 
2 vias de 600 
watts cada para 
delay em tripé | 1 
Mesa Digital de 32 
canais | 1 Multipar 
com 16 In e 8 Out 
| 2 Monitores de 
chão com 400 
watts | Microfones, 
DIs e Tripés 
respeitar 
rigorosamente os 
riders técnicos das 
Bandas | 8 Moving 
Heads Wash Led 
com RGBW ou 
equivalente | 1 
Mesa de Luz 
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Avolites ou 
equivalente | 1 
Passa Cabos do 
palco até á Regie | 
1 Piano de Cauda 
Yamaha C5 ou 
equivalente |    
 
 
 
1 Mesa Digital com 
pelo menos 16 In 
e 8 Outs | 1 
Multipar com 16 In 
e 8 Out | 4 Tops 
de 2 vias de 600 
watts cada em 
tripés e subs de 
1000 watts cada| 
2 Monitores de 
chão com 400 
watts | 1 In Ears 
G3 Sennheiser ou 
equivalente | 
Microfones, DIs e 
Tripés respeitar 
rigorosamente os 

riders técnicos das 
Bandas   
 
 
 4 Tops 
amplificados db de 
600 watts cada 
voado | 2 Subs | 1 
Mesa Digital X32 | 
1 Multipar com 32 
In e 16 Out | 6 
Monitores de chão 
com 400 watts | 
Microfones, DIs e 
Tripés respeitar 
rigorosamente os 
riders técnicos das 
Bandas | Passa 
Cabos do palco até 
á Régie | Técnicos 
capacitados para 
acompanhamento 
e operação do 
sistema som | 08 
praticáveis. 
 
 4 Tops 
amplificados db de 
600 watts cada 
voado | 2 Subs | 1 
Mesa Digital com 
32 vias | 1 
Multipar com 32 In 
e 16 Out | 
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1.º 

ANIVERSARIO 
DO CDIL A  

D
I
A
C
M
T 

Organização 
ML 

  
  26 DE 
JULHO 

    

4 Tops 
amplificados de 
600 watts cada; 
2 Subs de 15’’   
1 Rack de 
amplificação com 
processo para 
Subs 
6 Tripés de coluna 
04 monitores de 
chão db 
amplificado 

01 mesa de frente 
X32 ou equivalente 
01 Snake digital 
32 In / 16 Out 
Todos Microfones e 
DIs para cumprir 
Rider 
1 Projetor de Vídeo 
Panasonic de 4500 
ansilumens ou 
equivalente 
Tela de Retro 
projeção com 4 / 3 
metros 
Piano. 
 Inclui: transporte 
montagem 
/desmontagem e 
afinação no local. 
Carateristícas  do 
equipamento:  
Piano de cauda,  
Steinway B 
211cm ou 
equivalente ou tipo 
Yamaha C5 ou C7, 
ou equivalente  
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"OPERA NO 
PATRIMÓNIO"  

D
I
A
C
M
T 

Organização 
ML 

  
  5 a 8 de 
setembro 

    

1. Ópera Ensaio 
Geral: Teatro 
José Lúcio da 
Silva 
- Data: 
06/09/2019 | 
21h30 
- Hora de chegada, 
onde: 16h00 
equipa técnica | 
20h30 Orquestra | 
21h30 Ensaio geral  

Lista de 
solicitações 
técnicas em falta: 
 
- 5 X praticáveis 
nivelflex ou 
equivalente (2 x1) 
compatíveis com 
os 10 existentes 
no TJLS 
- 2 X máquinas de 
fuma HAZE ou 
equivalente 
- 5 X litros de 
fumo HAZE (da 
marca ROSCO V-
HAZER FLUID ou 
equivalente) 
- 1 X splitter HDMI 
- 2 X cabos HDMI 
de 15 metros 
- 1 X EXTENSOR 
HDMI 
recetor/emissor  
RJ45 para 50 
metros 
- 2 X plasmas de 
70" e respetivos 
suportes 
- 1 X uma mesa de 
mistura de vídeo 
Roland V-4 EX. 
Recursos 
Humanos: 
3 funcionários para 
as funções de  
funções de 
maquinista, 
carga/descarga e 
montagem para 
dia 2 e dia 8. 
2 funcionários para 
dia 3,4, 5, 6 e 7, 
(mesmas funções). 
OBSERVAÇÕES: 

Como a orquestra 
vai estar a tocar 
com estantes 
equipadas com 
cassetes, é 
importante 
relembrar que é 
necessário iluminar 
a figura do 
Maestro. MATÉRIA 
EM TRÂNSITO A 
SER, 
INTERNAMENTE, 
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ASSEGURADA. 
2. Ópera | Teatro 
José Lúcio da 
Silva 
- Data: 
07/09/2019 | 
21h30 
- Hora de chegada, 
onde: 20h00 
equipa técnica | 
21h00 Orquestra | 
21h30 Récita  
3. Coral Sinfónico | 
Concerto - Sé 
Catedral de Leiria 
- Data: 
08/09/2019 | 
16h00 
- Hora de chegada, 
onde:  
a) 12h30 equipas 
técnicas da 
orquestra e da 
Câmara para início 
dos trabalhos de 
remoção de 
bancos, colocação 

de estrados, torres 
de iluminação, 
cadeiras e 
respetivo material 
da orquestra; 
b) 13h30 ensaio 
de colocação; 
c)15h30 abertura 
das portas ao 
público; 
d) 16h00: 
concerto. 
Apoio técnico: 
- 4 torres de 
iluminação com 2 
projetores cada 
(no mínimo) para 
coro (2 torres) e 
para 
solistas/maestro (2 
torres). 
Transmissão do 
filme e tradução: 
- 4 televisões 
mínimo 55'' e 
respetivos 
suportes que 
subam até 2 
metros.  
- 1 Splitter 
quádruplo HDMI  + 
1 Splitter duplo  
HDMI e cablagem 
HDMI suficiente 
para as distâncias 
entre as 
televisões.  
- pontos de 
energia nas 
localizações das 
televisões. Com 
avaliação no local. 
-1 mesa e um 

2019,EXP,S,32,19191 - 17-04-2019



 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 • 

• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt • 

29 

ponto de energia 
até 5 metros do 
splitter.  

PROVE LEIRIA 
DOÇARIA 

D
I
A
C
M
T 

Organização 
ML 

  
18, 19 e 20 

de outubro 
de 2019 

    

 - 01 Painel led P5 
com dimensões de 
5*2; 
- 02 emissores de 
mão e 02 
emissores head 
set; 
- Cortinas pretas 
para Backdrop; 
- Sistema de som, 
04 tops | 02 subs | 
02 tops em tripé 
para delay |  
- 01 mesa digital 
de 16 canais 
- Iluminação 
cénica adequada 
ao espaço; 
- 02 câmaras com 
operador 
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ALUGUER DE SOM E AUDIOVISUAIS - Lote 5 

                 

EVENTOS 
U
O 

Tipologia 
evento (*) 

Entidade 
Parceira 

CALENDÁRIO HORÁRIO 
LOCAL-
LOCAIS 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

17º BATIZADO 
E TROCA DE 
GRADUAÇÕES 
(LEIRIA JÁ 
GINGA) NO 
MERCADO 
SANTANA 

D
I
A
C
M
T 

  

  

 13 de julho 

    1 sistema de som 
composto por 04 tops 
de 600 wats cada em 
tripé | 02 emissores de 
mão | 1 mesa de 
mistura de 16 canais | 
luz de frente e luz 
cénica, com 08 par leds 
RGB e com 01 linha de 
truss atrás de palco 

composto com 02 
elevadores e 08 metros 
de truss | 01 
controlador (mesa de 
luz) 

SHOP ON NO 
CENTRO DA 
CIDADE DE 
LEIRIA 

D
I
A
C
M
T 

Co-
organização 

ACILIS 06/jul 20h-24h 

No Largo 
Goa 
Damão e 
Diu, Rua 
da Graça, 
Largo 05 
de 
Outubro, 
Largo do 
Papa, 
Jardim 
Luis de 
Camões, 
Avenida 
Heróis de 
Angola  e 
Rua 
Wencesla
u de 
Morais 

Rua da Graça (rancho 
folclórico do Freixial) - 
01 sistema de som, 
com 02 colunas em 
tripé, 01 mesa de 16 
canais, 08 microfones e 
2 monitores;  
 
Praça Rodrigues 
Lobo (escola de dança 
e desfile de moda) . 
Um microfone e 2 
colunas de som em 
tripé, e 01 mesa de 
mistura para o Desfile 
de Moda e para a 
Escolas de Dança 2); 
01 PC  | 01 cabo mini 

jack. NOTA: 
Informamos que as 
músicas irão em 
formato MP3 numa pen 
e por isso será 
necessário acautelar a 
disponibilidade de 
dispositivo eletrónico 
que permita a leitura 
da mesma, 
relembrando que o 
aparelho deve facilitar 
pausas, stop e 
visualização das faixas 
(Laptop);  
 
Largo 5 de outubro 
(passeio em frente ao 
jardim Luís de Camões) 
– tendinhas de 
pastelarias;  
Largo do Papa (bandas, 
exposição de vespas e 
bicicletas) | 2 BANDAS 
- 01 sistema de som, 
com tops e subs | 01 
mesa de mistura de 
frente com 32 canais | 
06 monitores de chão | 
01 kit de microfones 
para bateria | 04 
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microfones SM 57 ou 
equivalente | 06 
microfones SM 58 ou 
equivalente | 
respetivos tripés e toda 
a cablagem necessária  
 

Fonte Luminosa 
(sarau do ateneu);  
Av. Heróis de Angola 
(junto à São Ótica); 
ginásio, ginástica 

acrobática e grupos de 
dança - 02 colunas em 
tripé, 01 cabo mini jack 
| 01 PC | 01 mesa de 
mistura | leitor de 
músicas em formato 
mp3;  
Largo D.ª Maria 
Graça: 02 colunas em 
tripé, 01 cabo mini jack 
| 01 PC | 01 mesa de 
mistura 
 
Teatro José Lúcio da 
Silva (animação 
infantil): Um microfone 
e 2 colunas de som em 
tripé, e 01 mesa de 
mistura 
Final da Av. Heróis de 
Angola (junto à 
Ergovisão) – ginásio - 
leitor de músicas em 
formato mp3;  
Jardim Luís de Camões 
(filarmónica) - 1 
microfone, PA 
adequada ao local, 
vários microfones para 
amplificação de 
filarmónica, 01 mesa 
de mistura. 

"REDE 
PERCURSOS 
PEDESTRES 
LEIRIA" 

D
I
D
J 

Organização 
ML 

Núcleo 

Espeleologi
a de Leiria 

Maio a 

Novembro 
2019 

9h00-10h00 

Locais de 
concentra
ção dos 

10 
Percursos 
Pedestres 

1 PC para leitura de 

pen drive | 1 sistema 
de som composto por 
04 tops de 600 wats 
cada em tripé | 02 
emissores de mão | 1 
mesa de mistura de 16 
canais | 02 microfones 
de cabo 

" CAMPEONATO 
DA EUROPA DE 
ATLETISMO" 

D
I
D

J 

Co-
organização 

Federação 
Portuguesa 

de 

Atletismo 

Julho A definir 
Estádio 

Municipal 
de Leiria 

 1 sistema de som 
composto por 06 tops 
de 600 wats cada em 
tripé | 02 emissores de 

mão | 1 mesa de 
mistura de 16 canais  

" RESISTÊNCIA 

URBANA DE 
LEIRIA" 

D
I
D
J 

Co-
organização 

AIRBIKE - 

Associação 
de Ciclismo 

29 de junho ou 
6 de julho 

A definir 

Praça 
Rodrigues 

Lobo e                                                      
Largo 5 

de 
outubro 

 1 sistema de som 
composto por 06 tops 
de 600 wats cada em 
tripé | 02 emissores de 
mão | 1 mesa de 
mistura de 16 canais  
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"ARENA DO 
DESPORTO 
LEIRIA" 

D
I
D
J 

Organização 
ML 

  
Maio a Junho 

2019 
9h - 13h 

Jardim da 
Vala Real 

 1 sistema de som 
composto por 04 tops 
de 600 wats cada em 
tripé | 02 emissores de 
mão | 1 mesa de 

mistura de 16 canais  

"ARENA DO 
DESPORTO 
LEIRIA - PRAIA 
DO PEDRÓGÃO" 

D
I
D
J 

Organização 
ML 

  
Julho a 

setembro 
A definir 

Praia do 
Pedrógão 

 1 sistema de som 
composto por 04 tops 
de 600 wats cada em 
tripé | 02 emissores de 
mão | 1 mesa de 
mistura de 16 canais  

ALDEIA DA 

ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 

D
I
A
S 

Co-
organização 

Santa Casa 
da 
Misericórdia 
de Leiria 

outubro 

(sábado e 
domingo) 

a definir  

Centro 
Cultural 
Mercado 
Sant´Ana 

 - 01 Painel led P5 com 

dimensões de 5*2; 
- 02 emissores de mão 
e 02 emissores head 
set; 
- Cortinas pretas para 
Backdrop; 
- Sistema de som, 04 
tops | 02 subs | 02 
tops em tripé para 
delay |  
- 01 mesa digital de 16 
canais 
- Iluminação cénica 
adequada ao espaço; 
- 02 câmaras com 
operador 

"III TRIATLO 

DE LEIRIA" 

D

I
D
J 

Co-

organização 

Federação 
de Triatlo 

de Portugal 
A definir 8h-17h 

Lagoa da 

Ervideira 
e Praia do 
Pedrógão 

Praia do Pedrógão: 1 

sistema de som 
composto por 06 tops 
de 600 wats cada em 
tripé | 02 emissores de 
mão | 1 mesa de 
mistura de 16 canais | 
Lagoa da Ervideira: 1 
sistema de som 
composto por 04 tops 
de 600 wats cada em 
tripé | 02 emissores de 
mão | 1 mesa de 
mistura de 16 canais 
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ALUGUER DE SOM E AUVIOVISUAIS - Lote 6 

                 

EVENTOS 
U
O 

Tipologia 
evento (*) 

Entidade 
Parceira 

CALENDÁRIO HORÁRIO 
LOCAL-
LOCAIS 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

"REVISITAR AS 
MARCHAS 
POPULARES" 

D

I
A
C
M
T 

Organização 

ML 
  A definir 21h00 

Largo do 

Papa 
Paulo VI e 

Jardim 
Luís de 
Camões 

01 sistema de som 
capacitado ao espaço 
com boa iluminação de 
frente e contra luz  | 
vários microfones 
condensadores e 
respetivos tripés para 
captação das bandas 
filarmónicas | 02 colunas 
de retorno | 01 mesa de 
frente | 01 microfone  
emissor  para 
apresentação |  

DESFILE DE 
FILARMÓNICAS 
DO CONCELHO 
DE LEIRIA  

D
I
A
C
M
T 

Organização 
ML 

  
29 DE 

SETEMBRO 
15h00 

  

01 sistema de som 

capacitado ao espaço  | 
vários microfones 
condensadores e 
respetivos tripés para 
captação das bandas 
filarmónicas | 02 colunas 
de retorno | 01 mesa de 
frente | 01 microfone  
emissor  para 
apresentação |  

VII Mostra de 

Traje 
Etnográfico da 
Alta 
Estremadura 

D
I
A
C
M
T 

Co-
organização 

Associação 
Folclórica 

a definir A definir 
Largo 5 de 

outubro 
de 1910 
(frente ao 
edifício 
Banco de 
Portugal) 

01 sistema de som 

capacitado ao espaço  | 
vários microfones 
condensadores e 
respetivos tripés para 
captação das Ranchos 
Folclóricos | 02 colunas 
de retorno | 01 mesa de 
frente | 01 microfone  
emissor  para 
apresentação |  

" CAMPEONATO 
NACIONAL 
SKATE" 

D

I
D
J 

Co-

organização 
  

6 e 7 de julho 

de 2019 

8h30 - 

20h00 

Skate 
Park de 

Leiria, sito 
no Parque 
Tenente 
Coronel 
Jaime da 
Fonseca 

 1 sistema de som 
composto por 06 tops de 
600 wats cada em tripé | 
02 emissores de mão | 1 
mesa de mistura de 16 
canais  

" MEIA 
MARATONA 
LEIRIA" 

D
I
D
J 

Co-
organização 

A definir 6 de outubro 8 h- 14h 

Praça 
Rodrigues 

Lobo e                                               
Largo 5 de 

outubro 

 1 sistema de som 
composto por 06 tops de 
600 wats cada em tripé | 
02 emissores de mão | 1 
mesa de mistura de 16 

canais  

INAUGURAÇÃO 
DO CENTRO 
AZUL NA PRAIA 
DA PEDRÓGÃO 

D
I
A
S 

Organização 
ML 

NA junho a definir  
Praia do 
Pedrógão 

01 sistema de som 
capacitado ao espaço   |   
| 01 mesa de frente | 01 
microfone  emissor  para 
apresentação | Press  
Box 

INAUGURAÇÃO 
DO CENTRO DE 
RECOLHA 
OFICIAL 

S

M
V 

Organização 
ML 

NA a definir a definir  

União de 
Freguesias 
de Boa 
Vista e 
Santa 
Eufémia 

01 sistema de som 

capacitado ao espaço   |   
| 01 mesa de frente | 01 
microfone  emissor  para 
apresentação | Press  
Box (05) 
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ANIVERSÁRIO 

MOINHO DO 
PAPEL 

       26 de setembro     

2 Tops de 600 watts 
2 Tripés de coluna 
2 Sub duplos de 18” 
1 Rack de amplificação 
1 Mesa digital de 32 

canais 
4 Monitores de chão de 
400 watts 
1 Rack de amplificação 
Toda a cabelagem 
necessária  

ANIVERSÁRIO 

M|I|MO 
       8 dezembro     

2 Tops de 600 watts 
2 Tripés de coluna 
2 Sub duplos de 18” 
1 Rack de amplificação 
1 Mesa digital de 32 
canais 
4 Monitores de chão de 
400 watts 
1 Rack de amplificação 
Toda a cabelagem 
necessária  

12.º 
ANIVERSÁRIO 
DO CIA 

D
I
A
S 

Organização 
ML 

NA 30 de agosto a definir  

Centro de 
Interpreta
ção 
Ambiental 
de Leiria 

01 sistema de som 
capacitado ao espaço   |   
| 01 mesa de frente | 01 
microfone  emissor  para 
apresentação | Press  
Box 
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ALUGUER DE SOM E AUVIOVISUAIS - Lote 7 

                 

EVENTOS 
U
O 

Tipologia 
evento (*) 

Entidade 
Parceira 

CALENDÁRIO HORÁRIO 
LOCAL-
LOCAIS 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

Inaugurações 
Protocolares 

G

A
P 

Organização ML     a definir    

01 sistema de som 
capacitado ao espaço   |   
| 01 mesa de frente | 01 
microfone  emissor  para 
apresentação | Press  
Box (5 PRESTAÇÕES) 

Conferências 
em áreas 
museológicas 

D

I
A
C
M
T 

Organização ML     a definir    

01 sistema de som 
capacitado ao espaço   |   
| 01 mesa de frente | 02 
microfone  emissor  para 
apresentação | 02 head 
set´s | 01 projetor de 
4500 ansilumens com 
tela ou equivalente | 01 
PC para projetar | 01 
púlpito | 04 microfones 
goosnacke, ou 
equivalente | Press  Box 
(8 PRESTAÇÕES) 

Apresentações 
Públicas 
OUTDOOR 

            

01 Painel led P5 com 

dimensões de 5*3; 
- 02 emissores de mão e 
02 emissores head set; 
- Cortinas pretas para 
Backdrop; 
- Sistema de som, 06 
tops | 06 tops em tripé 
- 01 mesa digital de 16 
canais 

 

2 - Os equipamentos deverão ser entregues com toda a cablagem necessária para a sua instalação. 

3 - No âmbito do presente caderno de encargos, as características dos bens a alugar terão de cumprir as 
especificações técnicas previstas na legislação em vigor. 

4 - O aluguer dos bens inclui obrigatoriamente os seguintes serviços, bem como todos os gastos respetivos: 

a) Serviços associados de carga, transporte e descarga nos Locais dos espetáculos; 

b) Serviços de montagem, instalação e configuração dos equipamentos no local, bem como da respetiva 
desmontagem no final do evento. 

 

Cláusula 2.ª | Manutenção e assistência técnica 

1- O adjudicatário deverá garantir a prestação de assistência técnica permanente, de forma a manter todos os 
equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, sendo que deverá fornecer o contacto telefónico e indicação 
do responsável para a resolução imediata de quaisquer anomalias que possam surgir durante o período de vigência do 
contrato. 

2- O adjudicatário deverá garantir que a reparação de qualquer anomalia seja efetuada no prazo máximo de 2 horas 

após comunicação. 

3- O não cumprimento desta obrigação será sancionada de acordo com o previsto na Cláusula 14.ª da Parte I do 
presente Caderno de Encargos. 
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