CADERNO DE ENCARGOS
CONCURSO PÚBLICO
Fornecimento e transporte de inertes para caminhos
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PARTE 1 – CLÁUSU
ULAS GERA
AIS
1

Id
dentificação
o do proced
dimento

1.1

Pro
ocesso n.º 0204.4.8.016/
0
/2021

1.2

De
esignação: Fo
ornecimento e transportee de inertes para caminhos.

2

Ob
bjeto

2.1

Esste concurso público tem
m por objeto
o o fornecimento e transsporte de innertes, em re
egime de

fornecim
mento contínu
uo, pelo prazzo estimado de 36 mese
es após a datta da adjudiccação, preve
endo-se a
aquisição
o das quantid
dades de ine
ertes referencciadas no ma
apa de quantidades, aba ixo discrimin
nadas.
As quan
ntidades são
o uma referê
ência meram
mente indicativa, as qua
ais não serãoo de qualqu
uer modo
vinculativvas para os fornecimento
f
os que se veenham de faccto a realizar:
Mapa de Quantida
ades

o dos Materriais
Designação
Pó de pedra (0/4)
Brita 1 (6/12))
Tout-venant de 2ª (0/32)
Enrocamento
o britado (90/2
250)

2022

2023

2024

1500 Ton

1500 Ton

1500 Ton

120 Ton

120 Ton

120 Ton

4300 Ton

4300 Ton

4300 Ton

120 Ton

120 Ton

120 Ton

Considerra-se, o inte
egral cumprimento do
o expresso na parte II – Clausulas T
Técnicas, do presente
caderno de encargoss.

3

Prrazo de vigê
ência do co
ontrato

O contra
ato mantém-sse em vigor desde a sua celebração, até que ocorra uma de dduas situaçõe
es:
3.1

Três (3) anos de
d vigência, nos termos d
a 440º doo CCP.
do disposto no nº 1, do artº

3.2

Mo
ontante de 97.560,00
9
EU
UR (noventaa e sete mil quinhentos e sessenta euros), acre
escido do
re
espetivo IVA.
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4

Ob
brigações principais
p
do prestado r do serviço
o

Sem pre
ejuízo de outtras obrigaçõ
ões na legislaação aplicáve
el, no presente caderno de encargo
os ou nas
cláusulass contratuais,, da celebraçção do contrrato decorrem para o prestador de serviços as seguintes
obrigaçõe
es principais:
4.1

Ob
brigação de entrega doss bens identtificados na sua proposta
a, faseadam
mente e conssoante os

pedidos de entidade adjudicante;;
4.2

Ob
brigação de entrega
e
nos prazos defin
nidos no pressente caderno de encargoos;

4.3

município de
No
o preço deve
erão incluir o transporte dos inertes para as insttalações do m
e Palmela

ou até um local de obra sita em qualquer
q
pon
nto do conce
elho.

5

Co
onformidad
de e operacionalidade dos bens

5.1

O fornecedor obriga-se a entregar ao
o contraente
e público os bens objetoo do contrato
o com as

caracteríísticas, especcificações e requisitos
r
téccnicos do cad
derno de enc
cargos.
5.2

Oss bens objetto do contra
ato devem seer entreguess em perfeita
as condiçõess de serem utilizados

para os ffins a que se
e destinam, sob
s pena de rejeição.
5.3

O fornecedorr é responssável perantte o municcípio de Palmela por qqualquer de
efeito ou

discrepância dos be
ens objeto do contrato que exista
am no mom
mento em quue os bens lhe são
entregue
es.

6

Va
alor Contrattual

6.1

Pe
ela prestação
o objeto do contrato,
c
o vvalor contrattual para a globalidade
g
ddo procedime
ento é de

97.560,0
00 EUR (novventa e sete mil quinhen
ntos e sessen
nta euros), acrescido
a
doo respetivo im
mposto à
taxa lega
al em vigor.
6.2

Oss valores unitários dos be
ens serão maantidos até ao
a final do co
ontrato.

6.3

Esste preço, incclui todos os encargos e despesas qu
ue possam oc
correr, sendoo da responssabilidade

dos conccorrentes esstimarem tod
dos os eventtuais custos,, e fazer rep
percutir os m
mesmos preçços agora
proposto
os.
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7

In
nconformida
ades ou dis
screpânciass

7.1

No
o caso de, da
a verificação prevista na ccláusula anterrior não se co
omprovar a ttotal conformidade dos

bens obje
eto do contra
ato, com as exigências
e
legais ou no casso de existirem
m defeitos ouu discrepância
as com as
caracteríssticas, especiificações e requisitos técniicos definidoss no anexo ao
o presente caaderno de en
ncargos, o
município
o de Palmela poderá rejeittar os mesmo
os, do facto in
nformando, po
or escrito, o fo
fornecedor.
7.2

Em
m caso de dú
úvida, reserva-se o municíp
pio o direito de
d exigir, a ex
xpensas do foornecedor, a realização

de ensaio
os laboratoria
ais por entidad
de credível e nomeada pelo município.
7.3

No
o caso previssto no númerro um, o forn
necedor deve
e proceder à sua custa, à remoção doss bens do

local.

8

En
ntrega dos bens objeto
o do contra
ato

8.1

Oss fornecimentos objeto de
este concurso
so serão efetu
uados parciallmente mediaante pedido prévio da

Divisão d
de Finanças e Aprovisionam
mento dirigido
o á empresa adjudicatária.
a
.
8.2

Oss inertes obje
eto do contratto devem serr entregues no
o prazo máximo de 24 horras, após com
municação

escrita ou
u verbal (em situação de carácter
c
urgen
nte) e no loca
al indicado.
8.3

To
odas as despe
esas e custoss com o transsporte dos be
ens objeto do
o contrato e rrespetivos do
ocumentos

para o lo
ocal de entreg
ga são da resp
ponsabilidadee do fornecedor.
8.4

Se
e, por motivo
o de força ma
aior ou devido
o a causa natural, nomeadamente, alte
terações das condições

atmosférricas, não forr possível rea
alizar, no diaa previsto pa
ara a entrega
a, os trabalhhos a que oss bens se
destinam
m, o municípiio de Palmela reserva-se o direito de
e cancelar o pedido de eentrega, indicando de
imediato,, se possível, a data em qu
ue o mesmo tterá lugar.

9

In
nspeção

Efetuada
a a entrega dos
d bens ob
bjeto do conttrato, o conttraente públiico, por si o u através de
e terceiro
por ele d
designado, procede à inspeção quant itativa dos mesmos,
m
com
m vista a verifficar, respetivamente,
se os me
esmos corresspondem ao estabelecido
o no anexo ao
a presente caderno
c
de eencargos e se
e reúnem
as caraccterísticas, esspecificaçõess e requisitoss técnicos e operacionaiss definidos nnaquele docu
umento e
na propo
osta adjudica
ada, bem com
mo outros reequisitos exig
gidos por lei.
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10

Ac
ceitação do
os bens

10.1 Ca
aso a verifica
ação que se refere no po
onto 11. Insp
peção compro
ove a total coonformidade dos bens
objeto d
do contrato com as exigências legaais e neles não sejam detetados qquaisquer de
efeitos ou
discrepân
ncias com ass característiccas, especificaações e requ
uisitos técnico
os definidos nno anexo ao presente
caderno de encargoss, será assin
nada uma gu
uia de receçção, pelos re
epresentantess do fornece
edor e do
município
o de Palmela..
10.2 Co
om a assinatu
ura da guia a que se refeere o número
o anterior, ocorre a transfe
ferência da po
osse e da
proprieda
ade dos benss objeto do co
ontrato para o município de Palmela, be
em como o rissco de deterio
oração ou
perecime
ento dos mesmos.
10.3 A assinatura da guia não implica a aceeitação de ev
ventuais defeitos ou discreepâncias as exigências
e
legais ou
u com as características, esspecificações e requisitos técnicos
t
defin
nidos no anexxo ao presente
e caderno
de encarg
gos que venh
ham a detetarr-se.

11

Prroteção de dados
d
pess
soais e sigilo
o

umprir, nos sseus precisoss termos, o disposto na legislação nacional
n
e
11.1 Ass partes obriigam-se a cu
comunitá
ária relativa à proteção da privacidad
de e de dados pessoais, nomeadaamente o reg
gulamento
geral sob
bre a proteção
o de dados – regulamento
o (EU) 2016/6
679 de 27 de abril e Lei 58/
8/2019 de 8 de agosto.
11.2 O cocontratantte obriga-se ainda,
a
durantee a vigência do
d contrato e após a sua ccessação, a respeitar a
confidenccialidade sobre todos os dados
d
pessoaais e quaisqu
uer elementoss ou informaçções que ten
nham sido
confiadoss pela contraparte ou de que
q tenham ttido conhecim
mento por forrça do presennte contrato, na estrita
observân
ncia das instru
uções emitida
as pelo municcípio e da legisslação aplicáv
vel.
11.3 Se
empre que a relação contratual im
mplique a subcontrata
s
ação, deve ser garantido, pelo
cocontrattante sucessivamente, que terceiros que envolva na
n execução do
d trabalho, respeitem a obrigação
de sigilo e confidencia
alidade, bem como as relaativas à prote
eção jurídica de
d bases de ddados e ao trratamento
de dadoss pessoais, nos
n termos le
egalmente preevistos na leg
gislação relattiva á proteçãão de dados pessoais,
designad
damente as co
onstantes no artigo 28º do
o Regulamentto Geral de Proteção de Daados.

12

Su
ubcontrataç
ção e cessã
ão da posiçã
ão contratu
ual

A subcon
ntratação e a cessão da posição conttratual regem
m-se pelo dissposto no Caapítulo VI, do
o Título I,
da Parte
e III do Códig
go dos Contratos Públicoss.
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13

Re
evisão de preços
p

Não havverá lugar a revisão de preços durantte a vigência do contrato.
14

Co
ondições de
e pagamentto

14.1 Ass quantias de
evidas pelo município
m
de Palmela, no
os termos das cláusulas aanteriores, devem ser
liquidada
as no prazo de 60 dias após a receeção pelo município,
m
dass respetivas faturas, as quais só
podem ser emitidas após o vencimento
v
da obrigaçã
ão respetiva
a e, se os valores co
oincidirem
rigorosam
mente com o PFO emitido pela CMP, quer em vallor quer desc
crição dos foornecimentos.
14.2 Pa
ara efeitos do
d número anterior,
a
a o
obrigação co
onsidera-se vencida com
m a entrega do bem
objeto do contrato.
14.3 Em
m caso de discordância por
p parte do
o município de
d Palmela, quanto
q
aos vvalores indiccados nas
faturas, deve este comunicar ao
a forneced
dor, por esccrito, os respetivos funddamentos, ficando
f
o
forneced
dor obrigado a prestar oss esclarecim entos necessários ou pro
oceder à em
missão de no
ova fatura
corrigida
a

15

Pe
enalidades contratuais
s

Pelo incu
umprimento das datas e prazos de exxecução esta
abelecidos no
o presente caaderno de en
ncargos, ou
no contrrato, o não cumprimentto das especcificações de
efinidas para
a os bens, a Câmara Municipal
M
de
Palmela pode exigir do
d fornecedo
or o pagameento, a título de pena pec
cuniária, de uuma multa no montante
o bem a forrnecer, por ccada dia de
e atraso, ou, por forneccimento não
o conforme,
de 1% do valor do
consoantte o caso.

16

Re
esolução po
or parte do adjudicantte

16.1 Se
em prejuízo de outros fundamentos
f
s de resoluçã
ão previstos na lei, o inncumprimentto por
parte do
o fornecedor//prestador de
d serviços, de forma grrave ou reite
erada, das oobrigações qu
ue lhe
incumbe
em permite à entidade ad
djudicante prroceder à resolução do contato,
c
deveendo para o efeito
transmitir a sua decissão por escrito, nos term
mos do ponto
o 20.1 deste Caderno de Encargos;
16.2 A resolução do
d contrato produz efeittos a partir da data a fixar
f
na resppetiva notificcação,
sendo que esta data
a não poderrá ser anterrior à data da
d receção, pelo destinaatário, da re
eferida
notificação;
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16.3 A resolução do
o contrato nã
ão prejudica o exercício das responsabilidades civ
ivil ou crimin
nal por
atos ou ffaltas ocorrid
dos durante a execução d
do mesmo.

17

de serviço
Re
esolução po
or parte do prestador d

Sem pre
ejuízo de outtros fundame
entos previsttos na lei, o incumprimento por parte
te do municíp
pio de
Palmela,, de forma grave ou reite
erada, das o
obrigações qu
ue lhe incum
mbem permite
te ao adjudiccatário
procederr à resolução
o do contrato
o, devendo p
para o efeito
o transmitir a sua decisãão por escrito
o, nos
termos d
do ponto 7 deste Caderno
o de Encargo
os.

18

Fo
orça maior

18.1 Nã
ão podem se
er impostas penalidades
p
aao fornecedo
or, nem é ha
avida como inncumprimen
nto, a não
realizaçã
ão pontual da
as prestaçõe
es contratuaiis a cargo de
e qualquer das partes quue resulte de
e caso de
força ma
aior, entend
dendo-se com
mo tal as ccircunstâncias que impossibilitem a respetiva re
ealização,
alheias à vontade da
a parte afetada, que ela não pudesse
e conhecer ou prever à ddata da celeb
bração do
contrato e cujos efeittos não lhe fossem
f
razoaavelmente ex
xigível contorrnar ou evitaar.
18.2 Po
odem constittuir força maior, se verificcarem os req
quisitos do número anterrior, designad
damente,
tremoress de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens,
s
greves, em
mbargos ou bloqueios
b
internaciionais, atoss de guerrra ou terro
orismo, mottins e dete
erminações govername
entais os
administtrativas injun
ntivos.
18.3 Nã
ão constituem
m força maio
or, designadaamente:
a)

Circunstâ
âncias que não
n constituaam força maior para os subcontratad
s
dos do forneccedor, na
parte em
m que interve
enham;

b)

Greves ou conflitos laborais lim
mitados às sociedades do forneceddor ou a grrupos de
sociedad
des em que este
e
se integ
gre, bem com
mo a sociedades ou grupo
pos de socied
dades dos
seus sub
bcontratados;

c)

Determin
nações governamentais, administrativ
vas, ou judic
ciais de natu reza sancion
natória ou
de outra
a forma resu
ultantes do iincumprimen
nto pelo forn
necedor de ddeveres ou ónus
ó
que
sobre ele
e recaiam;

d)

Manifesttações popula
ares devidass ao incumprimento pelo fornecedor dde normas le
egais;

e)

Incêndio
os ou inund
dações com
m origem nas instalaçõ
ões do fornnecedor cuja
a causa,
propagação ou propo
orções se deevam a culpa
a ou negligên
ncia sua ou aao incumprim
mento de
normas de
d segurança
a;

f)

Avarias nos
n sistemass informático
os ou mecânicos do fornecedor não deevidas a sabotagem;
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g)

Eventos que estejam
m ou devam eestar coberto
os pelo segurro.

18.4 A ocorrência de circunstâ
âncias que possam con
nsubstanciar casos de foorça maior deve ser
imediata
amente comu
unicada à outtra parte.
18.5 A força maior determina a prorrogação
mento das oobrigações co
ontratuais
o dos prazoss de cumprim
afetadass pelo períod
do de tempo
o comprovad
damente correspondente
e ao impediimento resultante da
força ma
aior.

19

Se
eguros

É da ressponsabilidad
de do forne
ecedor a cob
bertura, atra
avés de contratos de seeguro, dos seguintes
s
riscos, para além doss legalmente
e exigíveis:

20

a)

Transporte;

b)

Descarga
a do materia
al no local so licitado pelo município;

c)

Responssabilidade civ
vil pela ativid ade.

Fo
oro compete
ente

Para resolução de to
odos os litígio
os decorrenttes do contra
ato fica estip
pulada a com
mpetência do
o Tribunal
Administtrativo e Fisccal de Almada
a.

21

Co
omunicaçõe
es e notifica
ações

21.1 Se
em prejuízo de poderem ser acordad
das outras re
egras quanto
o às notificaçções e comu
unicações
entre as partes deve
em ser dirigid
das, nos term
mos do Códig
go dos Contratos Públicoss, para o dom
micílio ou
sede con
ntratual de ca
ada uma, ide
entificados n o contrato.
21.2 Qu
ualquer alterração das infformações dee contacto co
onstantes do
o contrato deeve ser comu
unicada à
outra parte.

22

Co
ontagem do
os prazos

Os prazo
os previstos no
n contrato são
s contínuo
os, correndo em sábados,, domingos e dias feriado
os.
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23

Le
egislação ap
plicável

O contra
ato é regulad
do pela legisla
ação portugu
uesa.
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PARTE I
II – CLÁUSU
ULAS TÉCNI
ICAS

1

Matteriais para base de grranulometriia extensa

gados natura
ais a utilizar,, devem apreesentar-se homogéneos
h
e não devem
m conter org
gânica ou
Os agreg
quaisque
er substância
as estranhas, tais como m
madeira, vid
dro e plástico
o que afetem
m as misturass. Devem
ser poucco suscetíveis à meteorizzação e apreesentarem-se
e sãos ou pouco alteradoos (de acordo
o com os
critérios propostos pe
ela Sociedad
de Internacio
onal de Mecânica das Roc
chas – ISRM)).
Para tod
das as aplicações deve se
er efetuado um exame petrográfico
p
dos agregaddos para classsificação
geral, de
e acordo com
m a NP EN 93
32.3 Descriçãão petrográfica simplificada.
As normas Europeiass que definem
m os requisittos aplicáveiss aos agregados são:


NP EN
E 13043 Ag
gregados pa ra misturas betuminosass e tratamenntos superficciais para
estra
adas, aeropo
ortos e outrass áreas de circulação;



NP EN 13242 Agregados para materiiais não ligados ou traatados com ligantes
hidrá
áulicos utiliza
ados em trab
balhos de eng
genharia civil e na constrrução rodoviária;
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NP EN
E 13285 Missturas não lig
gadas. Especcificações.

10

Os agreg
gados devem
m também cu
umprir, conso
oante o tipo de aplicação
o, com os reqquisitos indiccados nos
quadros que se segu
uem:
Agregad
do: Pó de pe
edra (0/4)
Distribuição gra
anulométrica
Categoria g
granulométrica

EN
N 13043
Ga90

Fuso granu
ulométrico – percentagem acum
mulada de mateerial passado
Dimensão dos peneiros de
e ref.(mm)
0
14,0
12,5
5
10,0
0
8,0

100

6,3

998 - 100

4,0

900 – 100

2,0

553 – 75

1,0

220 – 59

0
0,500

220 – 25

0,250
0

5 – 35

0,125

110 – 12

0,063

4,55 – 11,0

Agreg
gado :Brita 1 (6/12)
Distribuição gra
anulométrica
Categoria g
granulométrica

EN
N 13043
G
Gc90/20

Fuso granu
ulométrico – percentagem acum
mulada de mateerial passado
Dimensão dos peneiros de
e Ref.ª. (mm)
5
31,5
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20,0
0

100

16,0
0

988 – 100

14,0
0

988 – 100

12,5
5

990 – 99

10,0
0

770 – 80

8,0

225 – 55

6,3

0 – 20

4,0

0–5

2,0

1

1,0

1

0
0,500

1

0,250
0

1

0,125

1

0,063

0,,0 – 1,5

11

Agregado: T
Tout-venant de 2ª (0/32)
Distribuição gra
anulométrica
Categoria g
granulométrica

EN
N 13242
Ga85

Fuso granu
ulométrico – percentagem acum
mulada de mateerial passado
Dimensão dos peneiros de
e Ref.ª.(mm)
0
63,0
40,0
0

100

31,5
5

9 5 – 100

22,4
4

887 – 95

16,0
0

557 – 98

10,0
0

660 – 65

8,0

550 – 54

6,3

444 – 46

4,0

330 – 36

2,0

220 – 28

1,0

113 – 20

0
0,500

110 – 14

0,250
0

7–9

0,125

5–7

0,063

1,,1 – 5,5

Ag
gregado: Enrrocamento britado
b
(90/25
50)
Distribuição gra
anulométrica
Categoria g
granulométrica

EN 13383-1
CPP90/250

Fuso granu
ulométrico – percentagem acum
mulada de mateerial passado
Dimensão dos peneiros de
e refª.(mm)
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0
360

988 – 100

250
0

900 – 100

180
0

885 – 90

125

0 – 40

90

0 – 20

63

0–2

45

0,,0 – 5,0

12

