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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

Processo n.º 0204.4.8.014/2016. 

2. DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

Concurso Público para reparação de viaturas ligeiras de mercadorias, pick-up e caixa aberta, e 
outras de multimarcas, da frota municipal, em regime de fornecimento contínuo. 

3. OBJETO DO PROCEDIMENTO 

3.1 Reparação de viaturas ligeiras de mercadorias, pick-up e caixa aberta, multimarcas, da 
frota municipal, manutenção e prestação de outros serviços, em regime de contrato 
de prestação de serviços contínuo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios a 
aplicar nas viaturas, até ao montante de 105.000,00 € (cento e cinco mil euros), 
acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

3.2 Estão abrangidas no contrato as reparações de mecânica, chapa, pintura, caixas de 
velocidade, transmissões, lubrificação, revisões e a prestação de serviços 
correlacionados, para as referidas viaturas da frota municipal, incluindo o 
fornecimento de peças e acessórios a aplicar nas viaturas, excetuando-se reparações 
de equipamentos específicos, como caixas / super estruturas de viaturas de Recolha 
de Resíduos Sólidos e outros congéneres; 

3.3 As viaturas, bens e serviços encontram-se identificados nas listagens constantes dos 
anexos I e II (anexos ao caderno de encargos deste procedimento). Os bens e 
serviços enumerados devem ser considerados como meros indicadores de previsão; 

3.4 A adjudicação efetuar-se-á pela globalidade. 

4. REQUISITOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 O adjudicatário deverá prestar aos serviços do Município de Palmela todo o apoio 
técnico na área da identificação das avarias e deficiência de materiais objeto do 
presente procedimento; 

4.2 As intervenções às viaturas efetuar-se-ão nas instalações do adjudicatário ou 
pontualmente nos Armazéns Gerais da Câmara Municipal de Palmela, sitos na Rua 
Manuel Veríssimo da Silva (estrada do cemitério), em Palmela, quando o tipo de 
avaria e condições técnicas o determinem; 

4.3 O adjudicatário deverá ser titular de habilitações e/ou autorizações profissionais 
comprovadamente tidas como necessárias e obrigatórias ao exercício da sua atividade, 
sendo a mesma, condição para admissão do concorrente, e disso fazer prova; 

4.4 Serão da exclusiva responsabilidade do adjudicatário todos os danos e avarias 
imputáveis a deficiências da prestação de serviços, reparações, montagem e fabrico, 
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pelos quais terá que responder, nomeadamente nas condições previstas no n.º 12 
deste caderno de encargos; 

4.5 O transporte das viaturas até às instalações do adjudicatário é da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Palmela; 

4.6 Os serviços serão efetuados de acordo com as necessidades e serão previamente 
objeto de validação, com as seguintes etapas: 

4.6.1 Diagnóstico, efetuado pelos serviços da Divisão de Conservação e Logística (DCL) 
do Município de Palmela; 

4.6.2 Orçamento, a apresentar pelo adjudicatário – este documento terá que 
contemplar separadamente os seguintes elementos: descrição das intervenções; 
custo da mão-de-obra; peças e acessórios a aplicar; respetivo PVP; taxa de 
desconto e preço a faturar; outros materiais (ex: óleos, lubrificantes, etc.) e 
respetivo preço; valor total (sem e com IVA); 

4.6.3 Validação do orçamento apresentado pelos serviços da DCL – Divisão de 
Conservação e Logística. 

4.6.4 Autorização da intervenção, pela Divisão de Finanças e Aprovisionamento através 
do envio ao adjudicatário de uma requisição de serviço designada PFO (Pedido de 
Fornecimento); 

4.6.5 Toda e qualquer intervenção dará origem à emissão de uma fatura que 
obrigatoriamente fará referência ao número da respetiva nota de encomenda ou 
PFO, n.º de viatura e matrícula. 

5. PREÇO BASE 

Nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1, do art.º 47.º do Código dos Contratos Públicos, 
o preço base, para a reparação de viaturas ligeiras mercadorias, pick-up e caixa aberta, 
multimarcas, da frota municipal, objeto do presente concurso público, é de 105.000,00 € 
(cento e cinco mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 

6. PREÇO CONTRATUAL 

6.1 Pelo fornecimento e prestação dos serviços objeto do contrato, a entidade adjudicante 
irá pagar ao adjudicatário, em regime de fornecimento contínuo e até ao limite 
máximo mencionado no ponto anterior, consoante os preços unitários dos serviços 
constantes da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for 
legalmente devido, nos termos do presente procedimento; 

6.2 O preço referido no número anterior terá que incluir todas as despesas inerentes à 
prestação do serviço, sem exceções; 

6.3 O preço será mantido durante a duração do fornecimento contínuo até ao montante 
da adjudicação, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, não sofrendo alterações 
devido à transição de ano civil ou quaisquer outros fatores. 
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7. FATURAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 A faturação será efetuada após a prestação dos serviços, conforme condições 
estipuladas no n.º 4.6 deste caderno de encargos; 

7.2 As faturas terão que coincidir rigorosamente com as notas de encomenda ou os 
pedidos de fornecimento (PFO) emitidos pelo Município de Palmela, quer em valor, 
quer na descrição dos fornecimentos e prestação de serviços; 

7.3 O pagamento será efetuado após aceitação das faturas, num prazo de 60 dias. 

8. PENALIDADES 

8.1 No caso de o adjudicatário não cumprir qualquer uma das obrigações contratuais, ser-
lhe-ão aplicadas, até ao integral cumprimento das mesmas ou até à rescisão do 
contrato, as seguintes multas: 

8.1.1 2‰ (por mil) do valor contratual, por atrasos superiores a 2 dias na entrega 
das viaturas, por cada orçamento validado e aceite pelo Município de Palmela; 

8.1.2 5‰ (por mil) do valor contratual por cada dia que exceda o prazo 
mencionado no ponto anterior, que será acumulável com o valor anterior; 

8.1.3 Verificando-se reincidência de incumprimento mencionada no ponto 8.1.1, 
será aplicada uma multa de 1% do valor contratual; 

8.1.4 Todos os incumprimentos decorrentes da não observância do caderno de 
encargos e respetivo contrato, não especificados nas alíneas anteriores serão 
penalizados com multa diária de 2‰ sobre o valor contratual, até ao 
suprimento dos mesmos. 

8.2 Todas as sanções pecuniárias aplicadas ao adjudicatário serão descontadas no 
pagamento da fatura em que se tenha verificado a ocorrência do facto, ou no mês em 
que seja decidido pela entidade adjudicante a sua aplicação. 

9. CASOS DE FORÇA MAIOR 

9.1 Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força 
maior, designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido 
de cumprir as obrigações assumidas no contrato; 

9.2 A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar 
tais situações à outra parte, bem como o prazo previsível para restabelecer a situação. 

10. SEGURO 

10.1 É da responsabilidade do prestador de serviços, através de contrato de seguro, cujo 
capital seja no mínimo de € 1.250.000 (Um milhão duzentos e cinquenta mil euros), 
assegurar a cobertura de danos patrimoniais e não patrimoniais, emergentes da 
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prestação deficiente de qualquer reparação ou serviço prestado pelo adjudicatário, 
no(s) qual/quais a entidade adjudicante seja considerada como “Terceiro”; 

10.2 A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova 
documental da celebração do contrato de seguro referido no número anterior, 
devendo o prestador de serviços fornecê-la no prazo de 10 dias úteis; 

10.3 O incumprimento da exigência estabelecida no ponto 10.1 pode constituir fundamento 
de resolução do contrato; 

10.4 O incumprimento do prazo estipulado no ponto 10.2 constitui fundamento para 
aplicação de penalidade, nos termos do disposto no ponto 8 deste caderno de 
encargos. 

11. RESOLUÇÃO POR PARTE DO ADJUDICANTE 

11.1 Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o incumprimento 
por parte do fornecedor/prestador de serviços, de forma grave ou reiterada, das 
obrigações que lhe incumbem permite à entidade adjudicante proceder à resolução do 
contrato, devendo para o efeito transmitir a sua decisão por escrito, nos termos deste 
caderno de encargos; 

11.2 A resolução do contrato produz efeitos a partir da data que se fixar na respetiva 
notificação, sendo que esta data não poderá ser anterior à data da receção, pelo 
destinatário, da referida notificação; 

11.3 A resolução do contrato não prejudica o exercício de responsabilidade civil ou criminal 
por atos ou faltas ocorridos durante a execução do mesmo. 

12. RESOLUÇÃO POR PARTE DO ADJUDICATÁRIO 

12.1 Sem prejuízo de outros fundamentos previstos na lei, o incumprimento por parte do 
Município de Palmela, de forma grave ou reiterada, das obrigações que lhe incumbem 
permite ao adjudicatário proceder à resolução do contrato, devendo para o efeito 
transmitir a sua decisão por escrito, nos termos deste caderno de encargos; 

12.2 Caso seja fundamentada, a resolução do contrato produz efeitos 30 dias após a 
receção da respetiva notificação, salvo se o incumprimento se reporte a montantes em 
dívida já vencidos e neste caso a Entidade Adjudicante cumpra as obrigações em 
atraso, no prazo dos 30 dias.  

13. SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

A subcontratação ou a cessão da posição contratual pelo fornecedor/prestador do serviço 
depende da autorização da entidade adjudicante, nos termos do Código dos Contratos 
Públicos. 
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14. COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

14.1 Todas as notificações, informações e comunicações a enviar por qualquer das partes à 
outra parte, deverão ser efetuadas por escrito, com suficiente clareza, para que o 
destinatário fique ciente da respetiva natureza e conteúdo; 

14.2 Sempre que se verifique qualquer alteração, mesmo que pontual ou temporária, 
deverá ser obrigatoriamente dado conhecimento à entidade adjudicante, com a 
máxima urgência. 

15. DEVER DE SIGILO 

15.1 O fornecedor/prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação, 
relativa à entidade adjudicante, de que possa vir a ter conhecimento, decorrente da 
execução do contrato; 

15.2 A informação coberta pelo dever de sigilo não pode ser transmitida a terceiros, nem 
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 
exclusivamente à execução do contrato; 

15.3 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação que seja comprovadamente do 
domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este 
seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido 
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

16. FORO COMPETENTE 

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

17. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 

18. ANEXOS 

 
Palmela, 05 de setembro de 2016 
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Anexo I: – viaturas ligeiras pick-up e caixa aberta/tipificação avarias/serviços 
 

Código Descrição da intervenção Custo Total do Serviço 

RSCA_1 Substituição / Correia Distribuição (Kit)  

RSCA_2 Substituição / Pastilhas Travão Frente  

RSCA_3 Substituição / Pastilhas Travão Trás  

RSCA_4 Substituição / Calços/ Maxilas Travão Trás  

RSCA_5 Substituição / Discos travão Frente  

RSCA_6 Substituição / Discos travão Trás  

RSCA_7 Substituição / Polis travão Trás  

RSCA_8 Substituição / Embraiagem (Kit)  

RSCA_9 Substituição / Farolins Traseiros  

RSCA_10 Climatização / Carregamento ar condicionado  

RSCA_11 Climatização / Reparação ar condicionado  

RSCA_12 Substituição dos Amortecedores da Frente  

RSCA_13 Substituição dos Amortecedores de Trás  

RSCA_14 Reparação alternador  

RSCA_15 Reparação Motor arranque  

RSCA_16 Reparação e Estofar Bancos Dianteiros  

RSCA_17 Reparação de Radiador  

RSCA_18 Reparação caixa carga madeira Taipal 
 

RSCA_19 Reparação caixa de carga (fundo da caixa) 
 

RSCA_20 Mudança de óleo e Filtros, incluindo Filtro Habitáculo 
 

 
 

RSCA_21 

Revisão com mudança de óleo e filtros, lubrificação, verificação de 
níveis (água, bateria, caixa de velocidades e travões), focagem de 
luzes, substituição das escovas limpa-vidros, verificação da pressão 
dos pneus, afinação do travão de mão e limpeza geral dos travões. 

 

PCA1 Pintura geral 
 

RPCA3_2 Reparar e pintar painel dianteiro lateral (incluindo porta) 
 

RPCA3_3 Reparar e pintar painel traseiro lateral (incluindo porta) 
 

RPCA3_4 Reparar e pintar painel Capot 
 

MRD3 Mão-de-Obra reparações diversas / Valor hora 
 

CG1 Custo Global dos Serviços + Mão-de-obra → 
 

 
a) RSCA / RPCA – pretende-se o valor do serviço = material + mão-de-obra. 
b) MRD3 – Valor hora para mão-de-obra para reparações diversas em viaturas ligeiras pick-up e caixa aberta. 
C) CG1 – Valor total = Somatório do Custo Global dos Serviços + Mão-de-obra. 
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ANEXO II: – LISTAGEM DAS VIATURAS LIGEIRAS PICK-UP E CAIXA ABERTA 

 
Nº. Matrícula Marca Ano Modelo Quadro C.C. LOT. Comb. 

229 37-AV-61 FORD 2005 RANGER (2AW-FE4-1-EAN) WFOLMFE405W461781 2500 5 GASOLEO 

231 84-AV-55 FORD 2005 TRANSIT 350E (115 CH/CD 6) WF0CXXTTFC5K28119 2402 6 GASOLEO 

232 25-AZ-25 FORD 2005 TRANSIT 350E (115 CH/CD 6) WF0CXXTTFC5D32515 2402 6 GASOLEO 

233 25-AZ-28 FORD 2005 TRANSIT 350E (115 CH/CD 6) WF0CXXTTFC5D35195 2402 6 GASOLEO 

234 25-AZ-29 FORD 2005 TRANSIT 350E (115 CH/CD 6) WF0CXXTTFC5D35189 2402 6 GASOLEO 

235 40-BA-20 FORD 2005 TRANSIT 350E (115 CH/CD 6) WF0CXXTTFC5D35191 2402 6 GASOLEO 

236 40-BA-21 FORD 2005 TRANSIT 350E (115 CH/CD 6) WF0CXXTTFC5D34678 2402 6 GASOLEO 

206 31-76-XD FORD 2004 TRANSIT 350E (125 CH/CD 6) WFOCXXTTFC4B87629 2402 6 GASOLEO 

230 84-AV-53 FORD 2005 TRANSIT 350E (125 CH/CD 6) WF0CXXTTFC5K28116 2402 6 GASOLEO 

215 10-14-ZF IVECO 2004 35C13D  D E3 ZCFC3591005509104 2800 7 GASOLEO 

216 10-15-ZF IVECO 2004 35C13D  D E3 ZCFC3591005514594 2800 7 GASOLEO 

222 34-13-ZO IVECO 2005 35C13V E E3 ZCFC359100D264749 2800 7 GASOLEO 

248 37-IC-30 IVECO 2009 35C15 ZCFC35A800D409299 2998 3 GASOLEO 

141 56-20-LO MITSUBISHI 1998 L200 (K747TJENDFL6) MMBJNK740XD006241 2477 5 GASOLEO 

200 63-78-XB MITSUBISHI 2004 L200 (K64TJENDFL6) MMBJNK6404D000202 2477 5 GASOLEO 

202 63-83-XB MITSUBISHI 2004 L200 (K64TJENDFL6) MMBJNK6404D000201 2477 5 GASOLEO 

201 63-79-XB MITSUBISHI 2004 L200 (K74TJENDFL6) MMBJNK7404D029811 2477 5 GASOLEO 

203 63-85-XB MITSUBISHI 2004 L200 (K74TJENDFL6) MMBJNK7404D029374 2477 5 GASOLEO 

204 63-87-XB MITSUBISHI 2004 L200 (K74TJENDFL6) MMBJNK740D029242 2477 5 GASOLEO 

205 63-92-XB MITSUBISHI 2004 L200 (K74TJENDFL6) MMBJNK7404D029820 2477 5 GASOLEO 

245 90-FT-07 MITSUBISHI 2008 CANTER TD TYBFB83BE4DU18390 2977 7 GASOLEO 

217 56-85-ZC NISSAN 2004 CVLGD22UQN (4X2 c/ CIX. MET.) JN1CPGD22U0761140 2488 5 GASOLEO 

219 56-97-ZC NISSAN 2004 CVLGD22UQN (4X2 c/ CIX. MET.) JN1CPGD22U0761151 2488 5 GASOLEO 

218 56-86-ZC NISSAN 2004 CVLGD22UQN35 (4X4 c/ CAX. MT JN1CPUD22U0811297 2488 5 GASOLEO 

112 17-33-EQ NISSAN 1994 TY260LFQ VSKOTY260U0586645 2826 5 GASOLEO 

152 27-63-OB NISSAN 1999 CABSTAR 110.35 L C/D 2 VWADBFTL0X1108323 2953 6 GASOLEO 

120 15-77-EM NISSAN 1994 TRADE CH7LRG VSKKEO553RA736765 2953 7 GASOLEO 

89 50-82-BM TOYOTA 1992 HILUX 33LN85 JT133LN85-09008568 2446 5 GASOLEO 

90 34-64-BM TOYOTA 1992 HILUX 33LN85 JT133LN85-09007905 2446 5 GASOLEO 

93 65-51-BX TOYOTA 1993 HILUX 33LN85 JT133LN85-09010180 2446 5 GASOLEO 

94 65-52-BX TOYOTA 1993 HILUX 33LN85 JT133LN85-09009405 2446 5 GASOLEO 

95 80-33-BU TOYOTA 1993 HILUX 33LN85 JT133LN85-09009981 2446 5 GASOLEO 

98 81-61-BU TOYOTA 1993 HILUX 33LN85 JT133LN85-09010068 2446 5 GASOLEO 

130 55-89-GO TOYOTA 1996 HILUX 33LN85 JT133LN85-09019216 2446 5 GASOLEO 

131 55-90-G0 TOYOTA 1996 HILUX 33LN85 JT133LN85-09019221 2446 5 GASOLEO 

153 33-41-OE TOYOTA 1999 HILUX 33LNE5 JT133LNE5-00032565 2446 5 GASOLEO 

154 33-32-OE TOYOTA 1999 HILUX 33LNE5 JT133LNE5-00032565 2446 5 GASOLEO 

172 67-35-SR TOYOTA 2001 HILUX 33LNG8 JTFDP696900036526 2446  GASOLEO 

173 67-40-SR TOYOTA 2001 HILUX 33LNG8 JTFDP626700037118 2446 5 GASOLEO 

151 96-39-NS TOYOTA 1999 DYNA BU 148 JT131BUE4-08003440 4104 7 GASOLEO 
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