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1 IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

Processo n.º 0204.4.8.004/2021 

2 DESIGNAÇÃO 

Aquisição de contentores para resíduos sólidos urbanos. 

3 OBJETO 

O objeto do presente procedimento consiste na aquisição de contentores para resíduos sólidos urbanos, 

essenciais para a manutenção do sistema de RSU no concelho de Palmela. 

4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

QUANT.  CONTENTORES DE 120 LTS 

10 

a)    Contentores de 120 litros de capacidade 

b)    Em Polietileno de alta densidade, com proteção aos raios ultravioletas 

c)     Com 2 rodas de 200 mm 
d)    Corpo e tampa em cor verde 

e)     Termo impressão a uma cor (branca), aplicada nos contentores com o logotipo “Palmela 
inspira Ambiente”, conforme esquema a fornecer após adjudicação (vide anexo 2) 

f)    Com 2 bandas refletoras de segurança aplicadas, aproximadamente com as dimensões 
30x15 cm 
g)    Com etiqueta/chip RFID de baixa frequência 134,2 KHz, fabricado de acordo com as 
normas europeias 
h)   Tabela em ficheiro excel editável, com associação da numeração do contentor ao 
número da etiqueta RFID 

i)   Contentores fabricados de acordo com a norma europeia EN 840 
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QUANT.  CONTENTORES DE 240 LTS 

10 

a)    Contentores de 240 litros de capacidade 

b)    Em Polietileno de alta densidade, com proteção aos raios ultravioletas 

c)     Com 2 rodas de 200 mm 
d)    Corpo e tampa em cor verde 

e)     Termo impressão a uma cor (branca), aplicada nos contentores com o logotipo “Palmela 
inspira Ambiente”, conforme esquema a fornecer após adjudicação (vide anexo 2) 

f)    Com 2 bandas refletoras de segurança aplicadas, aproximadamente com as dimensões 
30x15 cm 
g)    Com etiqueta/chip RFID de baixa frequência 134,2 KHz, fabricado de acordo com as 
normas europeias 
h)      Tabela em ficheiro excel editável, com associação da numeração do contentor ao 
número da etiqueta RFID 

i) Contentores fabricados de acordo com a norma europeia EN 840 
 
 
 
 

QUANT.  CONTENTORES DE 800 LTS 

165 

a)    Contentores de 800 litros de capacidade 

b)    Em Polietileno de alta densidade, com proteção aos raios ultravioletas 

c)     Corpo e tampa em cor verde 
d)    Sistema de elevação pelas asas do tipo OSCHNER, fixadas com porcas de nylon com 
freio (em vez de rebites) 
e)    Chapa interior de fixação da asa, zincada e com espessura mínima de 3mm, dimensão 
32x12 cm para 800 L 

f)     Sem abertura de fundo do contentor para impedir escorrências de líquidos 

g)    Com 4 (quatro) rodas de 200mm de diâmetro revestidas a borracha, com capacidade de 
rodagem de 360º, em que as duas rodas dianteiras possuem sistema de travagem 

h)    Termo impressão a uma cor (branca), aplicada nos contentores com o logotipo “Palmela 
inspira Ambiente”, conforme esquema a fornecer após adjudicação (vide anexo 1) 

i)      Com 4 bandas refletoras de segurança aplicadas, (quatro por contentor com as 
dimensões 30x15 cm) 
j)    Com etiqueta/chip RFID HDX BDE de baixa frequência 134,2 KHz, fabricado de acordo 
com as normas europeias 
k)      Tabela em ficheiro excel editável, com associação da numeração do contentor ao 
número da etiqueta RFID 
l)     Contentores fabricados de acordo com a norma europeia EN 840 
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QUANT.  CONTENTORES DE 1.100 LTS 

130 

a)    Contentores de 1.100 litros de capacidade 

b)    Em Polietileno de alta densidade, com proteção aos raios ultravioletas 

c)     Corpo e tampa em cor verde 
d)    Sistema de elevação pelas asas do tipo OSCHNER, fixadas com porcas de nylon com 
freio (em vez de rebites) 
e)    Chapa interior de fixação da asa, zincada e com espessura mínima de 3mm, dimensão 
32x12 cm para 1.100 L 

f)     Sem abertura de fundo do contentor para impedir escorrências de líquidos 

g)    Com 4 (quatro) rodas de 200mm de diâmetro revestidas a borracha, com capacidade de 
rodagem de 360º, em que as duas rodas dianteiras possuem sistema de travagem 

h)    Termo impressão a uma cor (branca), aplicada nos contentores com o logotipo “Palmela 
inspira Ambiente”, conforme esquema a fornecer após adjudicação (vide anexo 1) 

i)      Com 4 bandas refletoras de segurança aplicadas, (quatro por contentor com as 
dimensões 30x15 cm) 
j)    Com etiqueta/chip RFID HDX BDE de baixa frequência 134,2 KHz, fabricado de acordo 
com as normas europeias 
k)      Tabela em ficheiro excel editável, com associação da numeração do contentor ao 
número da etiqueta RFID 
l)     Contentores fabricados de acordo com a norma europeia EN 840 

 

5 PREÇO BASE 

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 47.º do Código dos Contratos Públicos, o preço base do 

procedimento é de 40.185,00 € (quarenta mil, cento e oitenta e cinco euros), acrescido da taxa do IVA em vigor. 

6 PREÇO CONTRATUAL 

Pelo fornecimento objeto do procedimento, a Entidade Adjudicante irá pagar ao Adjudicatário o preço 

constante da proposta adjudicada (preço contratual), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for 

legalmente devido. 

7 PRAZO DE ENTREGA 

7.1. O prazo de entrega dos equipamentos decorre até 30 dias úteis após adjudicação. 

 

7.2. O atraso na entrega poderá implicar a aplicação de multa, conforme o ponto 11 deste Caderno de 

Encargos. 
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8 LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA 

8.1. Horário: A entrega dos contentores deverá ser efetuada entre as 8h30 e as 11h dos dias úteis. 

 

8.2. O Adjudicatário deverá avisar os serviços da Câmara (tel: 21 2336624; 21 2336600) da data de 

entrega dos contentores com pelo menos 24 horas de antecedência. 

 

8.3. Local de entrega: o local de fornecimento serão os Serviços Operacionais da autarquia, sitos na Rua 

Manuel Veríssimo da Silva (estrada do cemitério), em Palmela. 

9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após aceitação da fatura, num prazo máximo de 60 dias. 

10 RESPONSABILIDADE DO ADJUDICATÁRIO 

10.1. É responsabilidade da entidade adjudicatária cumprir com todas as especificações definidas nas 

condições deste procedimento. 

10.2. Todas as despesas e encargos, serão da responsabilidade do Adjudicatário. 

10.3. O Adjudicatário é o único responsável pela descarga dos equipamentos, recomendando-se o seu 

transporte em viatura com plataforma elevatória. 

11 PENALIDADES 

11.1. Pelo incumprimento das obrigações inerentes ao contrato, a entidade adjudicante pode exigir ao 

adjudicatário o pagamento de multas, salvo se forem aceites eventuais justificações apresentadas por 

escrito e no prazo de cinco dias após a ocorrência. 

11.2. No caso de incumprimento dos prazos ou de outras condições fixadas nas peças do procedimento, e 

por causa imputável ao adjudicatário, poderá ser aplicada uma penalidade de 5% do valor da 

adjudicação. 

12 COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

12.1. Todas as notificações, informações e comunicações a enviar por qualquer das partes à outra parte, 

deverão ser efetuadas por escrito, com suficiente clareza, de forma, a que o destinatário fique ciente 

da respetiva natureza e conteúdo. 
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12.2. Sempre que se verificar alguma alteração relevante às condições contratualizadas, mesmo que pontual 

ou temporária, o adjudicatário deverá, obrigatoriamente, dar conhecimento do facto à C.M.P., com a 

máxima urgência. 
 

13 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DEVER DE SIGILO 

13.1. As partes obrigam-se a cumprir, nos seus precisos termos, o disposto na legislação nacional e 

comunitária relativa à proteção da privacidade e de dados pessoais, nomeadamente o Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados – Regulamento (EU) 2016/679, de 27/04. 
 

13.2. O cocontratante obriga-se ainda, durante a vigência do contrato e após a sua cessação, a respeitar a 

confidencialidade sobre todos os dados pessoais e quaisquer elementos ou informações que tenham 

sido confiados pela contraparte ou de que tenham tido conhecimento por força do presente contrato, 

na estrita observância das instruções emitidas pelo Município e da legislação aplicável. 
 

13.3. Sempre que a relação contratual implique a subcontratação, deve ser garantido, pelo cocontratante, 

sucessivamente, que terceiros que envolva na execução do contrato, respeitem as obrigações de sigilo 

e confidencialidade, bem como as relativas à proteção jurídica de bases de dados e ao tratamento de 

dados pessoais, nos termos legalmente previstos na legislação relativa à proteção de dados pessoais, 

designadamente as constantes do art.º 28.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
 

13.4. As obrigações previstas na presente cláusula são aplicáveis no caso de cessão da posição contratual. 

 

14 FORO COMPETENTE 

Para resolução de eventuais litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer outro. 


