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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1.1. Processo n.º 0204.4.8.011/2018; 

1.2. Designação: “Fornecimento de pneus e serviços conexos - 2018”; 

2. OBJETO DO PROCEDIMENTO 

2.1. Aquisição de pneus e câmaras-de-ar, com montagem incluída, reparações e prestação de 

pequenos serviços como calibragem, alinhamento de direção e furos, para as viaturas ligeiras, 

pesadas e máquinas da frota municipal em regime de contrato de fornecimento contínuo, até 

ao montante de 120.000,00 € (cento e vinte mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor, dividido em dois lotes: 

2.1.1. Lote 1 – Viaturas ligeiras, até ao montante de 40.000,00€ (quarenta mil 

euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

2.1.2. Lote 2 – Viaturas pesadas e máquinas, até ao montante de 80.000,00€ 

(oitenta mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 

2.2. As viaturas da frota municipal encontram-se identificadas nos anexos 1 (lista global total), 

2 (lista de viaturas pesadas e máquinas) e 3 (lista viaturas ligeiras) do caderno de 

encargos do presente procedimento, e as quantidades previstas de pneus e prestações de 

serviços constam dos anexos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, devendo essas quantidades ser 

consideradas como meros indicadores de previsão, não se vinculando a Câmara Municipal 

de Palmela a adquirir todas as quantidades aí definidas. 

2.3. Os valores unitários propostos pelo(s) concorrente(s) nos anexos 4 a 9 servirão para este se 

vincular ao preço unitário que apresentou (seja de aquisição de pneu, seja de aquisição de 

serviço) no âmbito da execução do presente procedimento, cujo consumo efetivo por parte da 

Câmara poderá ser, superior ou inferior, às quantidades definidas e indicadas nos referidos 

anexos. 

2.4. À lista de viaturas existentes nesta data e constantes dos anexos, poderão ser introduzidas 

novas viaturas a adquirir pela Câmara Municipal durante a vigência do contrato; 
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3. PRAZO DO CONTRATO 

O contrato mantém-se em vigor desde a sua celebração, até que ocorra uma de duas situações: 

3.1. Para o Lote 1 

3.1.1. Três (3) anos de vigência, nos termos do disposto no n.º 1, do art.º 440.º do 

CCP; 

3.1.2. O montante de 40.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

3.2. Para o Lote 2 

3.2.1. Três (3) anos de vigência, nos termos do disposto no n.º 1, do art.º 440.º do 

CCP; 

3.2.2. O montante de 80.000,00€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  

4. LOCAIS DO FORNECIMENTO E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PRAZO E GARANTIA 

4.1. Os bens deverão ser entregues no prazo de 2 dias e os serviços prestados no prazo de 1 dia, 

após emissão dos pedidos de fornecimento, remetidos por fax ou outro meio eletrónico, ao 

adjudicatário pelo setor de compras, ou em prazo inferior sempre que possível; 

4.2. A entrega dos bens e execução dos serviços efetuar-se-á, sempre que necessário nas 

instalações do adjudicatário acompanhado de guia de remessa e/ou fatura, ou nos Serviços 

Operacionais deste município, sito na Rua Manuel Veríssimo da Silva, Armazéns Gerais em 

Palmela, quando essa for a indicação da CMP; 

4.3. A guia de remessa e/ou fatura terá que conter obrigatoriamente o número do pedido de 

fornecimento (PFO), a designação do processo contratual e identificação do veiculo para o 

qual foi fornecido o bem ou o serviço; 

4.4. As pequenas reparações como calibragem, alinhamento de direção e furos, para as viaturas 

ligeiras, pesadas e máquinas da frota municipal, serão obrigatoriamente efetuados no prazo 

máximo de 1 dia, após receção do pedido de fornecimento. 

4.5. O adjudicatário deverá indicar qual a cadeia de responsáveis que responderão diretamente 

pelo fornecimento dos bens/serviços ou materiais encomendados, incluindo o respetivo 

endereço eletrónico, número de fax e de telefone.  
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4.6. Serão da exclusiva responsabilidade do adjudicatário todos os danos e avarias imputáveis a 

deficiências de fabrico, montagem e prestação de serviços, pelos quais terá que responder, 

nomeadamente nas condições previstas no n.º 10 deste caderno de encargos. 

5. REQUISITOS DO FORNECIMENTO 

5.1. Os pneus e câmaras-de-ar a fornecer são sempre novos e deve ser garantida a manutenção 

do piso dos pneus no eixo e/ou rodado duplo da montagem1 durante a vigência do contrato; 

5.2. O fornecimento dos pneus inclui todos os acessórios e serviços, nomeadamente, 

montagem/desmontagem, válvulas e calibragem; 

5.3. Os pneus a fornecer devem garantir, mínimo, 30.000 quilómetros de utilização; 

5.4. Se por razões fundamentadas não for possível a manutenção do rasto, deve ser atribuído um 

valor de retoma aos pneus usados, com até 20.000 quilómetros de utilização, a substituir, 

sendo este valor uma percentagem sobre o valor do pneu novo, conforme taxa de retoma de 

pneus usados (TxR) prevista no Programa de Concurso; 

5.5. Devem ser aplicados os valores mínimos do índice de velocidade e índice de carga, nos pneus 

das viaturas ligeiras de passageiros e viaturas de mercadorias respetivamente. 

6. 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 “Aquisição de Pneus e Serviços Conexos - 2018”, objeto do presente concurso 

público, é de 40.000,00€ (quarenta mil euros) para o lote 1 é de 80.000,00 (oitenta mil euros) 

para o lote 2, acrescido da taxa do IVA em vigor. 

7. PREÇO CONTRATUAL 

7.1. Pelo fornecimento e prestação dos serviços objeto do contrato, a Entidade Adjudicante irá 

pagar ao Adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, se este for legalmente devido; 

7.2. O preço referido no número anterior terá que incluir todas as despesas inerentes à prestação 

do serviço, sem exceções; 

                                                           
1 Cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente Código da estrada e Decreto-Lei n.º 144/2012 de 11 de Julho 
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7.3. O preço será mantido durante a duração do fornecimento contínuo, que será de 

aproximadamente 3 anos não sofrendo alterações devido à transição de ano civil ou quaisquer 

outros fatores; 

7.4. Uma vez que o fornecimento e a prestação do serviço irá abranger meses/mês dos anos de 

2018, 2019, 2020 e 2021, será da inteira responsabilidade dos concorrentes estimarem os 

eventuais aumentos daí decorrentes, nomeadamente a taxa de aumento de vencimentos, e 

fazer repercutir esses custos nos preços agora propostos. 

8. FATURAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. As faturas terão que coincidir rigorosamente com os pedidos de fornecimento (PFO) emitidos 

pela CMP, quer em valor, quer na descrição dos fornecimentos e prestação de serviços. 

8.2. O pagamento será efetuado após o fornecimento dos bens/serviços, no prazo de 60 dias. 

9. PENALIDADES 

9.1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a Entidade Adjudicante pode 

exigir do prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em 

função da gravidade do incumprimento, exceto se a situação se enquadrar no previsto no 

ponto 10; 

9.2. Na determinação da gravidade dos incumprimentos ter-se-á em conta, nomeadamente, a 

duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador de serviços e as 

consequências do incumprimento; 

9.3. Sempre que o incumprimento se deva a atrasos que impliquem a imobilização do veículo pelo 

período superior a três dias, a Entidade Adjudicante fixa os seguintes montantes: 

 Entre 3 a 5 dias, 5% do valor de aluguer de veículo idêntico; 

 De 6 a 15 dias, 20 % do valor de aluguer de veículo idêntico; 

 De 16 a 30 dias, 50 % do valor de aluguer de veículo idêntico; 

 Mais de 30 dias, 100% do valor do aluguer de veículo idêntico; 
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9.4. Constituem incumprimento e são objeto da resolução unilateral do contrato por parte da 

Entidade Adjudicante, nomeadamente, o incumprimento dos prazos e fornecimentos 

estabelecidos no ponto 4 – Locais do fornecimento e da prestação do serviço, prazo e 

garantia, e no ponto 7 – Preço contratual; 

9.5. O não cumprimento do ponto 5.4 implica o desconto de 50% do valor dos novos pneus a 

fornecer. 

10. CASOS DE FORÇA MAIOR 

10.1. 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. 

10.2. 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: 

11. SEGURO 

11.1. É da responsabilidade do prestador de serviços, através de contrato (s) de seguro, cujo capital 

seja no mínimo de € 1.250.000,00 (Um milhão duzentos e cinquenta mil euros), assegurar a 

cobertura de danos patrimoniais e não patrimoniais, emergentes de defeitos de 

construção/fabrico dos pneus e /ou da prestação deficiente de qualquer reparação ou serviço 

prestado pelo adjudicatário, no(s) qual/quais a Entidade Adjudicante seja considerada como 

“Terceiro”; 

11.2. A Entidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da 

celebração do contrato (s) de seguro referido (s) no número anterior, devendo o prestador de 

serviços fornecê-la no prazo de 5 dias úteis; 

11.3. O incumprimento da exigência estabelecida no ponto 11.1 pode constituir fundamento de 

resolução do contrato; 

11.4. O incumprimento do prazo estipulado no ponto 11.2 constitui fundamento para aplicação de 

penalidade, nos ternos do disposto no ponto 9 deste caderno de encargos. 
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12. RESOLUÇÃO POR PARTE DO ADJUDICANTE 

12.1. 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 do ponto 15.1 deste caderno de 

encargos; 

12.2. 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; 

12.3. A resolução do contrato não prejudica o exercício de responsabilidade civil ou criminal por 

atos ou faltas ocorridos durante a execução do mesmo. 

13. RESOLUÇÃO POR PARTE DO ADJUDICATÁRIO 

13.1. Sem prejuízo de outros fundamentos previstos na lei, o incumprimento por parte da Câmara 

Municipal, 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 do ponto 15.1 deste caderno de encargos; 

13.2. 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. 

14. 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. 

15. COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

15.1. 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; 
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15.2. Sempre que se verifique qualquer alteração, mesmo que pontual ou temporária, deverá ser 

obrigatoriamente dado conhecimento à Entidade Adjudicante, com a máxima urgência. 

16. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILO 

16.1. As partes obrigam-se 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 de abril de 2016; 

16.2. 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; 

16.3. 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 

artigo 28º do Regulamento Geral de Proteção de Dados; 

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

contratual. 

17. 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. 

18. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 

 


