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1. Nº DE PROCEDIMENTO 
 

Processo n.º 0204.4.8.006/2019 
 
2. OBJETO 
 
2.1. Assistência técnica e reparação de viaturas pesadas da marca “Volvo” da frota municipal, indicadas 

no Anexo I do presente documento e Quadro 1 do Anexo III do Programa de concurso, na 
modalidade de contrato de prestação de serviços contínuo, incluindo o fornecimento de peças e 
acessórios a instalar nas viaturas, de acordo com as regras definidas neste Caderno de Encargos. 

 
2.2. Estão abrangidas no contrato as reparações de mecânica, chapa, pintura, caixas de velocidade, 

transmissões, lubrificação, revisões e a prestação de serviços correlacionados, para as viaturas, 
incluindo o fornecimento de peças e acessórios a aplicar nas viaturas. 

 
2.3. O serviço será prestado durante todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos, 24 horas 

por dia. 
 
2.4. Para além das viaturas identificadas no Anexo I deste Caderno de Encargos, poderão ser incluídas 

outras viaturas pesadas da mesma marca que venham a integrar a frota municipal no período de 
vigência do contrato. 

 
3. CONTRATO  
 
3.1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus Anexos. 
 
3.2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 
 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 
concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão 
competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 
c) O presente Caderno de Encargos; 
d) A proposta adjudicada; 
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

 
3.3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 
 
3.4. Em caso de divergência entre os documentos referidos e o clausulado do contrato e seus Anexos, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 
art.º 99º do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP) e aceites pelo adjudicatário 
nos termos do disposto no art.º 101º desse mesmo diploma legal. 
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4. CONTAGEM DOS PRAZOS 
 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 
 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

O contrato para prestação de serviços de assistência técnica e reparação de viaturas pesadas da 
marca “Volvo” terá início no dia da sua outorga e manter-se-á em vigor até que o valor total das 
faturas atinja o montante total definido (80 000,00€), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, 
estimando-se que a duração do mesmo seja de 12 meses e caso não seja denunciado por qualquer 
das partes com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias por carta registada com aviso de 
receção, em conformidade com os respetivos termos e condições no disposto na Lei, sem prejuízo 
das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

 
6. PREÇO BASE  
 

O preço base, considerando-se este preço como sendo o preço máximo que a entidade adjudicante 
se dispõe a pagar pela integralidade dos serviços a prestar, é de 80 000,00€ (oitenta mil euros), a 
que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor.  

 
7. PREÇO CONTRATUAL 
 
7.1. Pela prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatário o 
preço constante da proposta adjudicada. 

 
7.2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas com a prestação de 

serviços, cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Município. 
 
7.3. O preço a pagar não pode ser superior ao preço base, sem IVA. 
  
7.4. 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. 

 
8. FATURAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1. As faturas deverão indicar o número do Pedido de Fornecimento (PFO) e a discriminação de todos os 

serviços executados e/ou bens fornecidos, respetivas quantidades (por exemplo: nº de horas, tipo 
de intervenção, materiais utilizados e outros elementos que se considerem pertinentes para 
identificação dos trabalhos executados) e valores correspondentes que coincidirão rigorosamente 
com os PFO emitidos pelo Município. 

 
8.2. Em caso de discordância por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas 

faturas, deve esta comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o 
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mesmo obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura 
corrigida. 

 
8.3. Os pagamentos decorrentes do presente contrato serão efetuados mediante transferência bancária, 

até sessenta dias após entrada de cada fatura que, deverá ser enviada ao Serviço de Expediente da 
Divisão de Administração Geral nos Paços do Concelho sito no Largo do Município 2954-001 Palmela, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data da sua emissão. 

 
9. PEÇAS 
 
9.1. As peças e acessórios aplicadas serão orçamentadas com um custo inferior, no mínimo de 5%, sobre 

a tabela de referência da marca das mesmas. 
 
9.2. As peças, componentes e acessórios incorporados nas reparações ficam sujeitas aos prazos de 

garantia legalmente exigidos. 
 
10. GARANTIA TÉCNICA 
 
10.1. O adjudicatário, nos termos propostos e da legislação aplicável, garantirá a conformidade dos 

serviços e dos bens fornecidos no âmbito do contrato, sem quaisquer encargos adicionais para o 
Município, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias, com as exigências legais e requisitos técnicos 
definidos no Caderno de Encargos, pelo(s) prazo(s) indicado(s) na sua proposta.  

 
10.2. No prazo máximo de um mês, a contar da data em que a Câmara Municipal de Palmela tenha 

detetado qualquer defeito ou discrepância nos serviços prestados, esta deverá notificar o 
fornecedor, para efeitos da respetiva reparação ou substituição. 

 
10.3. Em caso de anomalia detetada no objeto do fornecimento, o adjudicatário compromete-se a intervir, 

sem prejuízo do direito ao pagamento dos honorários devidos, se a anomalia resultar de facto que 
não lhe seja imputável. 

 
10.4. A garantia é a que está definida na legislação em vigor para bens móveis. 

 
11. REQUISITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO ADJUDICATÁRIO 
 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou nas 
cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o prestador de serviços as seguintes 
obrigações principais: 

 
11.1. Ser titular de habilitações e/ou autorizações profissionais tidas como necessárias e obrigatórias ao 

exercício da sua atividade, sendo condição para admissão do concorrente. 
 
11.2. Possuir as habilitações necessárias ao desempenho dos serviços, nomeadamente técnicos 

qualificados e software de diagnóstico de avarias atualizado. 
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11.3. Prestar todos os serviços de assistência técnica e reparação das viaturas, nos termos definidos na 
sua proposta, sempre que sejam solicitados pelo Município, durante a vigência do contrato, no prazo 
de execução definido para cada intervenção, salvo por motivos de força maior, apresentando 
justificação escrita quando se verifiquem atrasos. 

 
11.4. Prestar à entidade adjudicante apoio técnico na área da identificação das avarias e deficiência nos 

materiais objeto do presente procedimento. 
 
11.5. Realizar os serviços no sentido de otimizar a vida útil das viaturas, minimizando custos, fornecendo 

um trabalho com qualidade, com supervisão por técnicos qualificados. 
 
11.6. Possuir um stock de peças originais por forma a responder atempadamente às necessidades do 

Município. 
 
11.7. Garantir a qualidade das peças e acessórios utilizados na prestação do serviço de assistência técnica 

e reparação das viaturas. 
 
11.8. Resolver quaisquer problemas no âmbito dos serviços contratados e, no caso das peças e acessórios, 

substituir as mesmas sempre que apresentem anomalias ou defeitos, no período de tempo acordado 
pela entidade adjudicante e adjudicatário. 

 
11.9. Efetuar as intervenções às viaturas nas suas instalações, assegurando as adequadas condições de 

acesso e parqueamento das mesmas, ou, pontualmente, realizar os trabalhos nos Serviços 
Operacionais da Câmara Municipal de Palmela, sitos na Rua Manuel Veríssimo da Silva (estrada do 
cemitério), em Palmela, ou na via pública, quando o tipo de avarias e condições técnicas o permitam 
e após aprovação do adjudicatário. 

 
11.10. Cumprir a legislação e normas aplicáveis, obtendo da CMP, todos os elementos/documentos e as 

aprovações necessárias, para apresentar relatórios e outras comunicações que possam ser exigidos. 
 
11.11. Manter os registos e relatórios que documentem todas as intervenções, por viatura. 
 
12. LOCAL DE ENTREGA OU DE EXECUÇÃO 
 
12.1. As viaturas serão intervencionadas nas instalações do adjudicatário. 

 
12.2. Em situações devidamente justificadas, as reparações poderão ser efetuadas nas instalações dos 

Serviços Operacionais da Câmara sitas na Rua Manuel Veríssimo da Silva (estrada do cemitério), ou 
na via pública, quando existam condições para o efeito. 

 
13. FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
13.1. Os serviços serão realizados de acordo com as necessidades e serão previamente objeto de 

validação, com as seguintes etapas: 
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13.1.1. Diagnóstico escrito, elaborado pelos serviços da Divisão de Conservação e Logística (DCL) do 

Município, com a identificação da viatura, descrição do problema/danos, anexando-se fotografias 

quando os danos sejam visíveis, e envio ao adjudicatário; 

13.1.2. Orçamento escrito, a apresentar pelo adjudicatário, no prazo máximo de 48 horas após a sua 

solicitação por parte do Município, após a receção da viatura pelo adjudicatário, com discriminação 

dos seguintes elementos: 

a) Descrição das intervenções, indicando novas peças e acessórios a instalar, bem como outros 

materiais/substâncias, designadamente óleos, lubrificantes e respetivo preço (unitário e global), 

indicando o valor dos descontos; 

b) Mão-de-obra (número de horas previstas) e preço correspondente (unitário e global), por 

intervenção;  

c) Valor total (sem e com IVA); 

d) Indicação do período previsto para realização dos trabalhos e data da entrega da viatura. 

13.1.3. Validação do orçamento apresentado pela DCL; 

13.1.4. Autorização da intervenção, pela Divisão de Finanças e Aprovisionamento (DFA) através do envio 

ao adjudicatário de uma requisição de serviço designada por PFO. 

 
13.2. Toda e qualquer intervenção dará origem à emissão de uma fatura que obrigatoriamente fará 

referência ao número do PFO, n.º de viatura e matrícula. 
 
13.3. Serão da exclusiva responsabilidade do adjudicatário todos os danos e avarias imputáveis a 

deficiências da prestação de serviços. 
 
13.4. Após a entrega das viaturas, caso se verifique que as situações que levaram à intervenção 

persistem, serão aplicadas as penalidades previstas neste Caderno de Encargos. 
 
14. OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ADJUDICANTE 
  
14.1. O transporte das viaturas até às instalações do adjudicatário e daquelas para os Serviços 

Operacionais da Câmara é da responsabilidade da CMP. 
 
14.2. Proceder ao pagamento das faturas dentro do prazo estipulado no contrato. 
 
15. CONTROLO E FISCALIZAÇÃO 
 
15.1. O Município de Palmela verificará o cumprimento das condições fixadas no Caderno de Encargos. 
 
15.2. Durante a execução do contrato deve o adjudicatário permitir o livre acesso dos técnicos da entidade 

adjudicante às suas instalações, para efeitos de fiscalização ou aferição das intervenções em curso, 
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de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros 
requisitos exigidos por Lei. 

 
15.3. Na verificação a que se refere o número anterior, o adjudicatário deve prestar toda a cooperação e 

todos os esclarecimentos técnicos necessários. 
 
15.4. O adjudicatário fica obrigado a facultar todo o tipo de dados referentes à prestação de serviços 

objeto do presente concurso, sempre que sejam solicitados pela CMP, designadamente elementos 
que demonstrem a substituição das peças. 

 
15.5. As peças utilizadas nas reparações deverão ser certificadas pela marca, pelo que se o Município o 

entender poderá exigir os comprovativos referidos. 
 
15.6. Sempre que solicitado por escrito pelos serviços da CMP, o adjudicatário deverá apresentar, no prazo 

máximo de 15 dias após a reparação, um relatório técnico sucinto, mas explícito, sobre o motivo 
provável da avaria reparada e a forma de a evitar.  

 
15.7. O relatório deverá especificar os serviços executados, com indicação das horas de mão de obra e as 

peças aplicadas, com discriminação dos respetivos preços unitários. 
 
16. PENALIDADES 
 
16.1. 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: 
 

a) 2‰ (dois por mil) do valor contratual, por atrasos superiores a 2 dias na entrega das viaturas 

após a realização das intervenções, por cada orçamento validado e aceite pelo Município. 

Verificando-se a reincidência deste incumprimento, será aplicada uma multa de 1% (um por 

cento) do valor contratual; 

b) 5‰ (cinco por mil) do valor contratual por cada dia que exceda o prazo mencionado no ponto 

anterior, que será acumulável com o valor anterior; 

c) 2‰ (dois por mil) sobre o valor contratual, no caso de as situações que levaram à intervenção 

das viaturas, persistirem, após entrega das viaturas pelo adjudicatário. 

 
16.2. Todos os incumprimentos decorrentes da não observância de todas as outras obrigações do Caderno 

de Encargos e respetivo contrato, não especificadas nas alíneas anteriores, serão penalizadas com 
multa diária de 2‰ (dois por mil) do valor contratual, até ao suprimento das mesmas. 

 
16.3. 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. 
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17. CASOS DE FORÇA MAIOR 
 
17.1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias alheias à sua vontade, designadamente tremores de terra, 
inundações, incêndios, sabotagens, entre outras, impossibilitem o cumprimento das obrigações 
contratuais. 

 
17.2. 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. 
 
18. SEGURO 
 
18.1. É da responsabilidade do prestador de serviços, através de contrato de seguro, assegurar a 

cobertura de danos patrimoniais e não patrimoniais, emergentes da prestação deficiente de qualquer 
reparação ou serviço prestado pelo adjudicatário. 

 
18.2. 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 5 (cinco) dias úteis. 

 
18.3. O incumprimento da exigência estabelecida no ponto anterior pode constituir fundamento de 

resolução do contrato. 
 
18.4. O incumprimento do prazo estipulado para entrega de comprovativo constitui fundamento para 

aplicação de penalidade, nos termos do disposto no ponto com a designação de “Penalidades” deste 
Caderno de Encargos. 

 
19. SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 
 

A subcontratação ou a cessão da posição contratual pelo fornecedor/prestador dos serviços depende 
da autorização da entidade adjudicante, nos termos do CCP. 

 
20. RESOLUÇÃO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
20.1. 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. 

 
20.2. 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 da referida notificação pelo destinatário. 
 
20.3. A resolução do contrato não prejudica o exercício de responsabilidade civil ou criminal por atos ou 

faltas ocorridos durante a execução do mesmo. 
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20.4. A entidade adjudicante pode resolver o contrato por razões de interesse público, ou com o 
fundamento na alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, de acordo com o previsto, 
respetivamente, no art.º 334º e art.º 335º do CCP. 

  
21. RESOLUÇÃO POR PARTE DO ADJUDICATÁRIO 
 
21.1. Sem prejuízo de outros fundamentos previstos na Lei, o incumprimento por parte do Município, 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. 

 
21.2. 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. 

 
22. COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 
 
22.1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às comunicações e notificações entre 

as partes do contrato, estas deverão ser realizadas por escrito e dirigidas, nos termos do CCP, para 
o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

 
22.2. Sempre que se verifique qualquer alteração, mesmo que pontual ou temporária, deverá ser 

obrigatoriamente dado conhecimento à entidade adjudicante, com a máxima urgência. 
 
23. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DEVER DE SIGILO 
 
23.1. 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 de Proteção de Dados (RGPD) – (EU) 2016/679 de 27 de abril, durante a vigência do contrato 
e após a sua cessação. 

 
23.2. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação técnica e não técnica, 

comercial ou outra, relativa à entidade adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em 
relação com a execução do contrato. 

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

que terceiros respeitem as obrigações de sigilo e confidencialidade, bem como as relativas à 
proteção jurídica de bases de dados e ao tratamento de dados pessoais, designadamente os 
constantes do art.º 28º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

 
23.4. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não destinado direta e 
exclusivamente à execução do contrato. 
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23.5. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informação e a documentação que fossem comprovadamente 
do domínio público à data da respetiva obtenção pelo fornecedor 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. 

 
24. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
No que não estiver especialmente previsto no contrato, aplicar-se-ão as normas reguladoras do CCP, 

aprovado pelo DL n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com as respetivas alterações e demais legislação 
complementar aplicável. 

 
25. FORO COMPETENTE PARA RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 
 
Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo de Almada, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 

26. ANEXO 

 
26.1. Anexo I 

 
 

Lista das viaturas pesadas  da marca "Volvo" da frota municipal 

       

Nº Matrícula Ano Categoria/Tipo Lug. Modelo VIN 

175 13-01-TB 2002 Pesada/Esp.Limpeza Urbana 3 FM7-52 (6x2) YV2J4DEC82B307917 

228 61-AJ-85 2005 Pesada/Esp.Limpeza Urbana 3 FM9-52 (6x2) YV2JHN0C25A604838 

246 58-HT-58 2009 Pesada/Esp.Limpeza Urbana 3 FM9-52 (6x2) YV2JL40A18B529748 

247 04-IB-63 2009 Pesada/Passageiros 57 B12B YV3R8L2259A132101 

255 19-IL-92 2009 Pesada/Esp.Limpeza Urbana 3 FMD11 42 R AIR YV2J1D1A49A691160 

262 44-SU-48 2017 Pesada/Mercadorias 3 FM11A64R YV2XZ22D1HB819186 

269 86-UD-83 2018 Pesada/Passageiros 57 B11R YV3T2U820JA188830 

270 69-UD-65 2018 Pesada/Passageiros 39 B8R YV3T7U520JA187585 

272 44-VE-11 2018 Pesada/Esp.Limpeza Urbana 3 FE 4300 YV2V001A8JZ119074 

 
 


