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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1.1 Processo n.º 0204.4.8.010/2017 

 

1.2 Designação: “Aquisição de viatura pesada de passageiros de 55 lugares” 

 

 

2. OBJETO DO CONCURSO 

 

Este concurso público tem por objeto a aquisição de uma viatura pesada de passageiros de 55 lugares + guia 

+ motorista. 

 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

O equipamento proposto terá que observar as características técnicas especificadas no anexo a este caderno 

de encargos. 

 

 

4. VEÍCULO A ENTREGAR COMO RETOMA 
 

Será entregue ao Adjudicatário, como retoma do equipamento novo, a viatura abaixo identificada, mediante o 

respetivo pagamento prévio: 

 

Marca Modelo Matrícula Ano da Matrícula Cilindrada 

SCANIA K124 IB 84 – 33 – SG 2001 11705 

 

 

Esta viatura, propriedade da Câmara Municipal de Palmela, poderá ser visto nas instalações dos Serviços 

Operacionais da C.M.P., onde se encontra parqueado, mediante prévia marcação junto da Divisão de 

Conservação e Logística (DCL) através do n.º telefone 21 233 66 72/3. 

 

Os encargos e os riscos inerentes à fase de remoção desta viatura do local de parqueamento são da exclusiva 

responsabilidade do Adjudicatário. 
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5. PREÇO BASE 

 

Nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 47.º do Código dos Contratos Públicos, e reportando-

se ao equipamento novo (a adquirir pela Câmara Municipal / a fornecer pelo Adjudicatário), o preço base é de 

€ 225 000,00 (duzentos e vinte cinco mil euros). 

 

 

6. FORMAÇÃO DOS PREÇOS 

 

Os preços apresentados nas propostas devem refletir todos os custos, encargos e despesas inerentes às 

transações, sem exceções, nomeadamente: 

 

6.1 Equipamento novo: 

 

a) Preço da viatura e respetivos equipamentos exigidos no ponto 3 deste Caderno de Encargos, 

b) Custo com o desalfandegamento e matriculação (e respetivos documentos), 

c) Custo com o transporte e seguros até ao local de entrega, indicado no ponto 7 deste Caderno de Encargos, 

d) Os acessórios exigidos no Código da Estrada, 

e) O combustível necessário à verificação imediata do veículo, 

f) Toda a documentação a fornecer, 

g) Custo da assistência pós-venda e outros incluídos no âmbito da garantia, 

h) Custo com a formação, conforme o ponto 10 deste Caderno de Encargos. 

 

6.2 Veículo de retoma: 

 

a) O valor do veículo de retoma, a pagar pelo Adjudicatário, 

b) Eventuais custos com a transferência de propriedade e/ou abate do veículo, 

c) Custos com a remoção do local de parqueamento do mesmo (nos Serviços Operacionais da C.M.P.). 

 

 

7. LOCAL DE ENTREGA DA VIATURA 
 

A viatura deverá ser entregue, pelo Adjudicatário, na Divisão de Conservação e Logística (DCL), sita nos 

Serviços Operacionais da C.M.P., Rua Manuel Veríssimo da Silva, em Palmela, em dia e hora a acordar entre as 

três entidades intervenientes (C.M.P., Adjudicatário e Locadora). 
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8. CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 

8.1 O prazo máximo admitido para a entrega da viatura, com todos os componentes e acessórios exigidos, é 

de cento e vinte (120) dias seguidos após adjudicação. 

 

8.2 A viatura será entregue dentro do prazo estipulado na proposta do Adjudicatário, que começa a contar a 

partir da data da notificação da adjudicação. 

 

8.3 O não cumprimento do prazo de entrega, por facto que seja imputável ao Adjudicatário, implica o 

pagamento, por parte deste à C.M.P., de uma multa de € 100,00 (cem euros) por cada dia que for 

excedido o referido prazo. 

 

8.4 Se a entrega da viatura não se efetuar até trinta (30) dias depois de expirado o prazo para a sua 

entrega, por facto que seja imputável ao Adjudicatário, poderá a C.M.P. revogar a decisão de 

adjudicação, salvo se o atraso seja originado por motivo de força maior, desde que apresentado por 

escrito e como tal reconhecido pela autarquia. 

 

8.5 No caso previsto no número anterior, a C.M.P. poderá optar por atribuir o fornecimento da viatura ao 

concorrente classificado no lugar subsequente. 

 

8.6 A entrega da viatura deverá ser acompanhada de documento para o efeito, no qual conste, 

designadamente: 
 

 Data da entrega, 

 Identificador do fornecedor, 

 Identificação do veículo (marca, modelo, matrícula, n.º do motor e n.º do quadro). 

 

8.7 Os riscos originados no transporte e condução até ao local de entrega, indicado no ponto 7 deste 

Caderno de Encargos, são de exclusiva responsabilidade do Adjudicatário. 

 

 

9. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 

O Adjudicatário entregará juntamente com a viatura os seguintes documentos, em língua portuguesa: 

 

a) Catálogos originais do fabricante (em formato digital e em formato papel); 

b) Manuais de manutenção (em formato digital e em formato papel) idênticos aos utilizados nas oficinas da 

marca; 

c) Desenho cotado do equipamento (incluindo decoração). 
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10. RECEÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

10.1 A viatura deve estar em conformidade com as especificações técnicas constantes na proposta 

adjudicada, reservando-se a C.M.P. o direito de proceder às verificações convenientes no prazo de 

quinze (15) dias a contar da data da entrega, considerando-se este período como o de aceitação 

provisória. 

 

10.2 No decurso do período de aceitação provisória, qualquer defeito de fabrico que seja detetado deverá ser 

solucionado dentro de um prazo não superior a quinze (15) dias, a contar da data da sua comunicação 

ao Adjudicatário. 
 

10.3 Neste âmbito, todos os encargos com substituições, devoluções ou rejeições são da exclusiva 

responsabilidade do Adjudicatário. 
 

10.4 A C.M.P. assume a aceitação definitiva do equipamento quando estiverem cumulativamente reunidas as 

seguintes condições: 
 

- Ter expirado o período de aceitação provisória; 

- A viatura estiver isenta de anomalias; 

- Ter sido recebida toda a documentação solicitada neste Caderno de Encargos. 

 

 

11. FORMAÇÃO 
 

O Adjudicatário facultará formação destinada a, pelo menos, 14 motoristas e 4 mecânicos da C.M.P. sobre os 

cuidados a ter com a operação e manutenção da viatura. 

 

 

12. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

12.1 Os concorrentes indicarão na proposta quais as garantias de manutenção e assistência técnica pós-

venda, comprometendo-se, no mínimo, a cumprir os requisitos indicados nos números seguintes. 

 

12.2 O prazo mínimo de garantia para o chassis e para a carroçaria é de dois (2) anos. 
 

12.3 O concorrente terá que indicar na proposta os prazos de garantia (individualmente, para o chassis e para 

a carroçaria) que concede no âmbito deste fornecimento, sendo que os mesmos terão que ser 

expressos em anos completos. No caso desta condição não ser cumprida, qualquer que seja o prazo 
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indicado pelo concorrente, desde que não seja inferior ao prazo mínimo exigido, considerar-se-á para 

efeitos de avaliação que a proposta apresenta o prazo mínimo de garantia, ou seja, dois (2) anos. 

 

12.4 Durante o prazo de garantia, o custo de mão de obra e deslocações referentes às revisões são 

suportados pelo Adjudicatário. 
 

12.5 Durante o prazo de garantia, o fornecimento de peças e acessórios para o equipamento objeto deste 

concurso será efetuado nas instalações da Câmara Municipal de Palmela. 
 

12.6 Durante o prazo de garantia, o Adjudicatário obriga-se a fornecer as peças e acessórios para o 

equipamento objeto deste concurso, praticando as margens de desconto normalmente concedidas aos 

clientes frotistas. 
 

12.7 O Adjudicatário fornecerá um Plano de Manutenção para os anos de garantia, com a previsão de peças a 

substituir em cada manutenção e respetivo valor indicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Processo n.º 0204.4.8.010/2017  7 

 

ANEXO 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 
CHASSIS: 

 
 

1. MOTOR 
 Potência do motor superior a 375 cv; 
 Cilindrada do motor superior a 10.800 cc; 
 Combustível: gasóleo; 
 Montado à retaguarda; 
 Homologado e especificações EURO de acordo com as normas legais à data de entrega. 

 
 

2. CAIXA DE VELOCIDADES 
 Mecânica com comando automático ou sequencial. 

 
 

3. SISTEMA DE TRAVAGEM 
 Equipado com dispositivo de controlo mecânico e eletrónico de estabilidade, nomeadamente assistência 

no arranque em subidas e aviso de saída de faixa. 
 

 
4. DIREÇÃO / VOLANTE 
 Direção assistida com volante ajustável. 

 
 

5. SUSPENSÃO / EIXOS / RODAS 
 Suspensão pneumática integral regulável em altura e sistema anti capotamento. 
 

 
 
CARROÇARIA: 

 
 

6. NORMA 
 A carroçaria tem que cumprir a normativa do Regulamento de Segurança 66.02. 

 
 

7. LOTAÇÃO 
 Lugares sentados: 55 + guia + motorista. 
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8. DIMENSÃO 
 Cumprimento (mm) ≥ 12.000. 

 
 

9. INTERIORES 
 Antepara separadora na traseira do banco do motorista, em acrílico; 
 Cortinas nas janelas laterais e óculo traseiro em tecido; 
 Persiana anti encadeamento para motorista e guia; 
 Espelhos retrovisores interiores, que permitam ao motorista uma ampla visibilidade do interior; 
 Espelhos retrovisores externos com aquecimento; 
 Janela do motorista com elevador elétrico; 
 Para-brisas de apenas 1 vidro; 
 Vidros duplos e escurecidos nas laterais e traseira; 
 Iluminação interior a led’s; 
 Luz interior de leitura, sobre os bancos dos passageiros; 
 Instalação de tomada à frente de 220V; 
 Piso anti derrapante; 
 Arca frigorífica; 
 Balde do lixo; 
 Tacógrafo digital; 
 Sistema de GPS. 

 
 

10. PORTAS 
 Duas portas de serviço automáticas, uma na frente e outra ao centro, comandadas pelo motorista; 
 Abertura das portas do painel direito, pelo interior, por atuação de interruptores colocados na 

vizinhança imediata da porta, em caso de emergência; 
 Fecho para bloqueio das portas, colocados na vizinhança imediata das mesmas; 
 Comando à distância de abertura e fecho com bloqueio das portas e bagageiras; 
 Tampas das bagageiras com abertura electropneumáticas. 
 
 
11. BANCOS 
 Banco do motorista pneumático, com cinto de seguranças de 3 pontos; 
 Banco do guia com cinto de segurança de 3 pontos; 
 Bancos reclináveis, cumprindo as normativas europeias, em material de fácil limpeza e manutenção, 

com cintos de 3 pontos; 
 Apoio de braço do lado do corredor. 
 
 
12. EQUIP. AUDIOVISUAL 
 Rádio; 
 Leitor de CD/DVD/MP3; 
 LCD dianteiro ≥ 17”; 
 LCD central ≥ 15”; 
 Microfone para guia e motorista; 
 Amplificador e colunas de som distribuídas uniformemente pela carroçaria; 
 Relógio digital. 
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13. CLIMATIZAÇÃO 
 Equipamento de climatização automática, independente para motorista e passageiros; 
 Ar condicionado de teto; 
 Aquecimento por convetores no solo; 
 Sistema anti embaciamento; 
 Saída de ar individual em todos os lugares. 

 
 

14. SEGURANÇA 
 Estrutura com tratamento anticorrosivo; 
 Duas claraboias de teto; 
 Sistema anti entalamento nas portas; 
 Aplicação de extintores de acordo com legislação em vigor; 
 Aplicação de martelos quebra vidros, com sistema anti roubo; 
 Câmara de marcha atrás com monitor; 
 Caixa de primeiros socorros. 

 
 

15. EXTERIOR 
 Esquema de pintura a combinar posteriormente com o Município de Palmela; 
 Decoração em vinil, com o logotipo municipal; 
 Retrovisores externos com aquecimento elétrico. 
 

 
16. OUTROS 
 A viatura destina-se, preferencialmente, à realização de transportes escolares, pelo que a mesma 

deverá vir equipada e licenciada para esse efeito. 
 

 


