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1. N.º DE PROCEDIMENTO 

 
Processo n.º 0204.4.8.006/2019 
 

2. TIPO E OBJETO DO PROCEDIMENTO 
 

2.1. Concurso Público, ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 1 do art.º 20º do Código dos Contratos 
Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, 
que altera o CCP aprovado pelo Dec. Lei n.º 18/2018 de 29 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 de 30 de outubro e demais legislação em 
vigor. 

 
2.2. Procedimento para aquisição da prestação de serviços de assistência técnica e reparação de viaturas 

pesadas da marca “Volvo”, da frota da Câmara Municipal de Palmela, indicadas no Quadro 1 do 
Anexo III deste Programa, na modalidade de fornecimento contínuo, de acordo com as condições 
definidas no Caderno de Encargos. 

 
3. INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
3.1. Entidade adjudicante: Câmara Municipal de Palmela, com o número de identificação fiscal 506 187 

543, sita no Largo do Município 2954-001 Palmela, com o telefone geral nº 212336600, endereço de 
email: geral@cm-palmela.pt e sítio na Internet: www.cm-palmela.pt. 

 
3.2. Procedimento autorizado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, no exercício de competências 

próprias ou delegadas pela Câmara Municipal por deliberação tomada na reunião de 25 de outubro 
de 2017.  

 
4. PROCESSO DO CONCURSO 

 
O processo de concurso é constituído pelas seguintes peças procedimentais: Programa de Concurso 
e Caderno de Encargos e respetivos Anexos. 
 

5. DISPONIBILIZAÇÃO, ACESSO E CONSULTA DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO 
 

5.1. As peças do concurso público serão integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de 
contratação pública “SaphetyGov” (www.saphety.com) e no sítio da Internet do Município de 
Palmela – www.cm-palmela.pt – no separador “Município”, na caixa temática “Concursos 
Públicos/Obras, Fornecimentos e Serviços”, desde a data da publicação do respetivo anúncio. 

 
5.2. A plataforma disponibiliza um documento denominado “Formulário Principal” que deverá ser 

preenchido pelos concorrentes, conforme se determina na alínea b), do n.º 1, do artigo 66º da Lei 
n.º 96/2015 de 17 de agosto. 

 
5.3. O acesso à plataforma referida permite realizar a consulta e o download das peças do procedimento, 

bem como o envio e receção dos documentos que constituem a proposta, nos termos do disposto no 
CPP. 
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5.4. O acesso às peças do concurso, através da plataforma implica a prévia adesão do interessado à 

mesma, sendo realizada na própria plataforma, desde que se seja detentor de certificado eletrónico 
qualificado. A disponibilização dos elementos necessários e auxílio na credenciação dos interessados 
é da responsabilidade da entidade que gere o sítio da Internet www.saphety.com. 

 
5.5. No caso de existirem dúvidas sobre a utilização da plataforma eletrónica, a entidade gestora da 

mesma – Saphety Level, Trusted Services, SA – disponibiliza uma linha de apoio para esse fim, cujo 
número de telefone consta no domínio referido. 

 
6. ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO 

 
6.1. No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados poderão 

solicitar os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 
procedimento através da plataforma eletrónica http://www.saphety.com, nos termos do n.º 9 do 
art.º 50º do CCP e, no mesmo prazo, deverão apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e 
inequivocamente, os erros e as omissões das peças do procedimento por si detetados. 

 
6.2. Consideram-se erros e omissões das peças do procedimento os que digam respeito a: 
 

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; 
b) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto do 

contrato a celebrar; 
c) Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado considere 

inexequíveis. 
 
6.3. Até ao termo do segundo terço do prazo fixado no programa do concurso, serão prestados os 

esclarecimentos solicitados e emitida pronúncia sobre os erros e as omissões identificados pelos 
interessados. 

 
6.4. A lista a apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar deve identificar, expressa e 

inequivocamente, os erros e omissões do Caderno de Encargos detetados, devendo-se proceder à 
retificação de erros e omissões das peças do procedimento nos termos e prazos previstos no número 
anterior. 

 
6.5. Os esclarecimentos, retificações e a lista com a identificação dos erros e omissões detetados pelos 

interessados serão disponibilizados na plataforma eletrónica e ficar junto às peças do procedimento 
que se encontram patentes para consulta. 

 
6.6. O incumprimento do prazo referido no ponto 6.3. determina a prorrogação do prazo para 

apresentação das propostas, nos termos do disposto no art.º 64º do CCP. 
 
6.7. Os esclarecimentos e retificações fazem parte integrante das peças do procedimento a que dizem 

respeito e prevalecem sobre estas, em caso de divergência, nos termos do n.º 9 do art.º 50º do 
CCP. 
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7. CONCORRENTES 
 

7.1. É concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participe no procedimento de formação 
de um contrato, mediante a apresentação de uma proposta, que não se encontre em nenhuma das 
situações referidas no art.º 55º do CCP e que satisfaça os requisitos deste Programa de 
procedimento e estejam aptas a cumprir as obrigações decorrentes do Caderno de Encargos. 

 
7.2. Podem ser concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, qualquer que seja a 

atividade por eles exercida, sem que entre os mesmos exista qualquer modalidade jurídica de 
associação. 

 
7.3. Os membros de um agrupamento concorrente não podem ser concorrentes no mesmo 

procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente. 
 
7.4. Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, perante a 

entidade adjudicante, pela manutenção da proposta. 
 
7.5. Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento concorrente devem associar-se, antes 

da celebração do contrato em consórcio externo, com responsabilidade solidária, devendo no 
respetivo contrato ser designado o chefe de consórcio, conferindo-lhe os poderes necessários para a 
eficaz execução contratual, passando este a ser o único interlocutor perante a entidade adjudicante. 

 
7.6. O concorrente terá que reunir as condições técnicas e logísticas necessárias para o fornecimento dos 

bens e serviços que se proponha fornecer ou assegurá-las sem qualquer encargo adicional para a 
entidade adjudicante. 

 
8. PROPOSTA E DOCUMENTOS CONSTITUINTES 

 
8.1. A proposta é a declaração pela qual o concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua vontade 

de contratar e o modo como se dispõe a executar o contrato. 
 
8.2. A proposta é constituída pelos seguintes elementos: 
 

a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, elaborada em 
conformidade com o modelo constante do Anexo I do presente Programa, conforme CCP, 
assinada pelo concorrente ou pelo representante que tenha poderes para o obrigar, conforme o 
n.º 4 do art.º 57º do CCP; 

b)  Declaração/proposta com o somatório do valor das peças que consta no Quadro 2 do Anexo III 
do presente Programa.  
Caso os concorrentes não proponham peças da marca “Volvo”, deverão, por cada peça 
proposta que não seja da marca “Volvo”, apresentar declaração em que as peças equivalentes 
propostas cumprem os requisitos e especificações do fabricante da marca; 

c) Declaração/proposta com o preço da mão de obra por hora – Quadro 3 do Anexo III deste 
Programa; 

d) Declaração/proposta com indicação da distância entre os Serviços Operacionais da Câmara 
Municipal e a Oficina do concorrente - Quadro 3 do Anexo III deste Programa; 
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e) Declaração com o somatório do tempo previsto para a realização das intervenções identificadas 
no Quadro 4 do Anexo III do presente Programa; 

f)  Declaração com a percentagem de desconto em peças e acessórios sobre o PVP (Preço de 
Venda ao Público) - Quadro 5 do Anexo III do presente Programa; 

g) Declaração com a Taxa de Ativação (preço) do serviço de deslocação e assistência técnica às 
viaturas quando imobilizadas na via pública devido a avarias - Quadro 5 do Anexo III do 
presente Programa; 

h) Declaração que comprove ser detentor de equipamento de diagnóstico para todos os modelos 
de viaturas da marca “Volvo”, fazendo referência à marca e modelo do mesmo equipamento. 
Caso se trate de um equipamento de diagnóstico multimarca, deverá ser também apresentada 
uma declaração do fabricante ou representante da marca do equipamento de diagnóstico que 
comprove que o equipamento é utilizável para todos os modelos de viaturas da marca “Volvo”; 

i)  Declaração em como está autorizado a fazer reparações pela marca “Volvo”; 
j)  Declaração comprovando que está autorizado a efetuar a assistência técnica a viaturas que se 

encontram na garantia, de acordo com o Regulamento da CE n.º 461/2010 de 27 de maio; 
k) Quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por considerar relevantes para a 

apreciação da mesma. 
 
8.3. Os preços da proposta não incluirão o IVA e serão indicados em algarismos e por extenso, 

prevalecendo, em caso de divergência, os expressos por extenso. 
Sempre que na proposta sejam indicados vários preços, em caso de qualquer dúvida entre eles, 
prevalecem sempre, para todos os efeitos, os preços unitários. 
 

8.4. Todos os Quadros constantes nos Anexos do presente Programa deverão ser apresentados 
integralmente preenchidos. 

 
8.5. A proposta não deve conter expressões restritivas, resolutivas ou excecionais, tais como “entrega 

imediata salvo venda”, “preços sujeitos a alterações” ou “a confirmar no ato de aquisição”, o que 
implicará a sua exclusão. 
 

9. MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

9.1. O modo de apresentação das propostas rege-se de acordo com o estipulado no art.º 62º do CCP. 
 
9.2. Os documentos que constituem a proposta são apresentados diretamente na plataforma eletrónica 

utilizada pela entidade adjudicante. 
 
9.3. A proposta que incluirá todos os documentos constituintes referidos no ponto anterior deste 

Programa, deverá ser assinada pelo concorrente, ou por representante que tenha poderes para o 
obrigar, de acordo com o n.º 4 do art.º 57º do CCP. 

 
9.4. Se a proposta for apresentada por um agrupamento concorrente, deve ser assinada pelo 

representante comum dos membros que o integram, caso em que deverão juntar os instrumentos 
de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve 
ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes.  
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9.5. Todos os documentos deverão ser assinados eletronicamente, mediante a utilização de certificados 
de assinatura eletrónica qualificada e nos termos do art.º 54º da Lei n.º 96/2015 de 17 de agosto. 
Caso a assinatura dos documentos, ainda que seja realizada através da utilização de um certificado 
eletrónico qualificado, não permita relacionar diretamente o assinante com a sua função e poder de 
assinatura, deverá a entidade interessada submeter à plataforma, juntamente com a proposta, um 
documento eletrónico oficial, indicando o poder de representação e a assinatura do assinante, 
nomeadamente cópia da certidão permanente do registo comercial, nos termos do disposto no n.º 7 
do artigo mencionado. 

 
9.6. A falta de assinatura eletrónica nos documentos que constituem as propostas, bem como a não 

apresentação do documento referido no número anterior, quando aplicável, é motivo de exclusão da 
proposta. 

 
9.7. No caso dos documentos da proposta serem apresentados através de uma pasta zipada (tipo ZIP ou 

RAR), todos os documentos contidos nessa mesma pasta, deverão estar individualmente assinados 
eletronicamente, mediante a utilização de um certificado de assinatura digital qualificada. 

 
9.8. A receção da proposta é registada com a data e a hora, sendo entregue aos concorrentes um recibo 

eletrónico comprovativo da entrega. 
 
9.9. Quando, pela sua natureza, qualquer documento dos que constituem a proposta não possa ser 

apresentado na plataforma eletrónica, deve ser encerrado em invólucro opaco e fechado, no rosto 
do qual deve indicar a designação e referência do procedimento e a designação da entidade 
adjudicante e ser entregue diretamente ou enviado por correio registado à entidade adjudicante, 
devendo, em qualquer caso, a respetiva receção ocorrer dentro do prazo fixado para a apresentação 
das propostas. 

 
10. IDIOMA DOS DOCUMENTOS 

 
Os documentos que constituem as propostas são obrigatoriamente redigidos em Língua portuguesa 
ou, no caso de tal não ser possível, acompanhados da devida tradução legal, com documento que 
declare a sua prevalência sobre o documento que foi traduzido. 
 

11. PROPOSTAS VARIANTES 
 

11.1. Cada concorrente só pode apresentar uma única proposta, não sendo admitidas propostas variantes. 
 
11.2. Entende-se como propostas variantes as que, relativamente a um ou mais aspetos da execução do 

contrato a celebrar, contenham atributos que digam respeito a condições contratuais alternativas 
nos termos expressamente admitidos nas peças procedimentais. 

 
12. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
As propostas deverão ser apresentadas até às 23:59 horas do 10.º dia a contar da data de envio do 
anúncio para publicação no Diário da República, na plataforma de contratação eletrónica acessível 
através do sítio da Internet www.saphety.com.  
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13. PRAZO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS 
  
O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta durante um período mínimo de 90 (noventa) 
dias, contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das mesmas. 
 

14. ABERTURA DE PROPOSTAS  
 

14.1. A abertura de propostas terá lugar no 1º (primeiro) dia útil imediato à data limite para a entrega das 
mesmas, procedendo o Júri à publicitação da lista dos concorrentes na plataforma eletrónica 
mencionada. 
 

14.2. Mediante a atribuição de um login e de uma palavra-chave aos concorrentes incluídos na lista, é 
facultada a consulta de todas as propostas apresentadas na plataforma eletrónica referida. 

 
14.3. O interessado que não tenha sido incluído na lista dos concorrentes pode reclamar desse facto, no 

prazo de 3 (três) dias contados da publicação da lista, devendo para o efeito apresentar 
comprovativo da tempestiva apresentação da sua proposta. 
 

14.4. Caso a reclamação prevista no número anterior seja deferida, mas não se encontre a proposta 
reclamante, o júri fixará um novo prazo para a apresentar, sendo aplicável, com as necessárias 
adaptações. 
 

15. NEGOCIAÇÃO 
 

As propostas não serão objeto de negociação. 
 

16. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO E MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

Para avaliação das propostas será aplicado o critério da “Proposta economicamente mais vantajosa 

para a entidade adjudicante”, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 74º do CCP, que 

corresponde à proposta que obtiver melhor pontuação - valor mais elevado, obtido através da 

seguinte fórmula de cálculo: 

 

 

 

 

Em que: 

PF – Pontuação Final 

P - Resultado da aplicação da fórmula para avaliação da proposta do concorrente relativamente 

ao fator Peças, seguidamente apresentada.   

MO - Resultado da aplicação da fórmula para avaliação da proposta do concorrente relativamente 

ao fator Mão de Obra, seguidamente apresentada.   

PF = 
 

P x 45% 
 

+ 
 

MO x 35%
 

+ 
 

D x 20% 
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D - Distância dos Serviços Operacionais da Câmara Municipal à oficina do concorrente, de acordo 

com os intervalos e pontuação definida, seguidamente apresentados. 

 

Os fatores que compõem o critério de adjudicação, serão avaliados através das seguintes fórmulas: 

 
a) P - Peças  

 

   

P = 1,5 - 
  Preço da proposta 

  x 100
  Preço base 

   
 

Em que: 

- Preço da proposta* - Valor do somatório correspondente ao preço total, incluindo descontos, 

das peças (amostra) indicadas no Quadro 2 do Anexo III do Programa de concurso, da 

proposta do concorrente. O preço da proposta, relativo a Peças, resulta do preenchimento 

integral do Quadro indicado. 

- Preço base* - Valor máximo que a Câmara Municipal se dispõe a pagar pelo somatório dos 

preços unitários das peças (amostra) que constam no Quadro 2 do Anexo III. O preço base é 

de 10 400,00€ (dez mil novecentos e quatrocentos euros). 

*em euros, sem IVA. 

 
b) MO - Mão de Obra - Preço unitário (valor/hora), único, das intervenções a realizar na oficina 

do adjudicatário, nos Serviços Operacionais da Câmara e via pública (quando existirem 

condições para a realização das mesmas) que obrigatoriamente abrange as especialidades de 

mecânico, bate-chapas, pintura auto, eletricista e estofador e outras especialidades que 

venham a ser necessárias à execução dos serviços. 

 
  

MO = 1,5 - 
  Preço da proposta 

  x 100
  Preço base 

  
 

Em que: 

- Preço da proposta* - Preço /hora da Mão de Obra da proposta do concorrente apresentado no 

Quadro 3 do Anexo III do presente Programa. 

- Preço base* - Valor máximo (por hora) que a Câmara Municipal se dispõe a pagar pela Mão de 

Obra. O preço base é de 45,00€ (quarenta e cinco euros). 

*em euros, sem IVA. 
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c) D – Distância - dos Serviços Operacionais da Câmara Municipal ao local da oficina do 
concorrente (em metros lineares e km, até às centésimas). A distância é apresentada no 
Quadro 3 do Anexo III do presente Programa. 

 
A pontuação para avaliação deste fator será atribuída de acordo com os seguintes intervalos: 
- De 0 até a um número menor ou igual a 10 Km – pontuação máxima – 100 pontos; 

- De um número maior que 10 até um número menor ou igual a 20 Km – 80 pontos; 

- De um número maior que 20 até um número menor ou igual a 30 Km – 60 pontos; 

- De um número maior que 30 até um número menor ou igual a 40 Km – 40 pontos; 

- De um número maior que 40 até um número menor ou igual a 50 Km – 20 pontos; 

- De um número maior que 50 Km - pontuação mínima – 0. 

 
17. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 
17.1. Em caso de igualdade na pontuação final entre duas ou mais propostas, serão as mesmas ordenadas 

em função da seguinte regra, aplicada de forma sucessiva e enquanto houver necessidade de 
desempate: 

 
- Avaliação do 1.º fator (Peças), ou do que tem maior peso no critério de adjudicação – será 

escolhida a proposta com melhor classificação no 1.º fator. 
- Se o resultado das propostas for o mesmo relativamente ao 1.º fator (Peças), proceder-se-á à 

avaliação do 2.º fator (Mão de Obra) e assim sucessivamente. 
 

17.2. Mantendo-se o empate classificativo, após a diferenciação mencionada, será realizado sorteio pelo 
júri do procedimento na presença de um representante de cada um dos concorrentes, ato do qual 
será redigida ata a assinar por todos os intervenientes. 

 
18. ASPETOS NÃO SUBMETIDOS À CONCORRÊNCIA 

 
18.1. Tempo de realização das intervenções – foi definida uma amostra de intervenções que se apresenta  

no Quadro 4 do Anexo III deste Programa, que faz parte dos documentos a apresentar pelo 
concorrente. 

 
18.2. Percentagem de desconto sobre o PVP (Preço de Venda ao Público) nas peças e acessórios, sendo 

que a percentagem mínima definida pela entidade adjudicante é de 5 (cinco).  
O concorrente deverá apresentar a percentagem de desconto no Quadro 5 do Anexo III do presente 
Programa. 

 
18.3. Taxa de ativação da deslocação para assistência técnica às viaturas quando imobilizadas na via 

pública devido a avarias, que incluirá também o valor da deslocação (valor único, até uma distância 
máxima de 50Km, desde a oficina do adjudicatário até ao local onde se encontra a viatura). 
Para além do valor da taxa de ativação, a proposta deverá incluir o preço por km “extra”, quando a 
distância entre a oficina do adjudicatário e o local onde se encontra a viatura é superior a 50 Km. 
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O valor da taxa de ativação e preço por km “extra”, deverá ser indicada pelo concorrente no Quadro 
5 do Anexo III do presente Programa. 
 

19. ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
  

19.1. As propostas serão analisadas em todos os seus atributos, representados pelos fatores que definem 
o critério de adjudicação e outros requisitos exigidos nas peças procedimentais. 

 
19.2. São excluídas as propostas cuja análise revele: 

 
a) Que não apresentam, ou se apresentam em desconformidade com os documentos indicados 

neste Programa; 
b) Que não apresentam os Quadros dos Anexos integralmente preenchidos; 
c) Que não apresentam algum dos atributos exigidos no presente Programa de procedimento; 
d) Que apresentam atributos que violem os parâmetros base fixados no Caderno de Encargos, ou 

que apresentam quaisquer termos ou condições que violam aspetos da execução do contrato a 
celebrar, nos aspetos submetidos e nos não submetidos à concorrência, sem prejuízo do 
disposto nas especificações técnicas; 

e) Que os documentos que as compõem não se encontram assinados com assinatura eletrónica 
qualificada; 

f) Que os documentos são apresentados através de uma pasta zipada (tipo ZIP ou RAR) sem que 
todos os documentos contidos nessa mesma pasta estejam assinados, individualmente, com 
assinatura eletrónica qualificada; 

g) A impossibilidade de avaliação das mesmas em virtude da forma de apresentação de algum dos 
respetivos atributos; 

h) Que a soma dos preços unitários das peças é superior aos parâmetros base máximos definidos 
no presente Programa de procedimento; 

i) Que o valor do custo da mão de obra/hora é superior ao parâmetro base máximo definido no 
presente Programa de procedimento; 

j) Que o contrato a celebrar implicaria a violação de quaisquer vinculações legais ou 
regulamentares aplicáveis; 

k) A existência de fortes indícios de atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis de falsear as 
regras da concorrência. 
 

20. ESCLARECIMENTOS SOBRE AS PROPOSTAS  
 

20.1. O júri do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as propostas 
apresentadas que considere necessários para efeito de análise e avaliação das mesmas. 

 
20.2. Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes fazem parte integrante das respetivas propostas, 

desde que não contrariem os elementos constantes dos documentos que as constituem, não 
alterem, ou completem os respetivos atributos, nem visem suprir omissões que determinem a sua 
exclusão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 70º do CCP. 

 
20.3. Todos os esclarecimentos prestados serão publicitados na plataforma eletrónica utilizada pela 

entidade adjudicante, sendo todos os concorrentes notificados desse facto. 
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21. VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
 

Para efeitos de confirmação da informação constante nas propostas dos concorrentes, 
nomeadamente de todos os meios e valências exigidas para a execução dos trabalhos, bem como a 
verificação da área de parqueamento, o júri em fase de análise das propostas poderá efetuar uma 
visita às instalações indicadas pelos concorrentes. 
Esta visita será precedida de notificação enviada, com a antecedência mínima de 24 horas da data 
da visita, através da plataforma, para todos os concorrentes. 
 

22. RELATÓRIO PRELIMINAR E  AUDIÊNCIA PRÉVIA DAS PROPOSTAS  
 

22.1. Após a análise e avaliação das propostas, o júri elaborará o relatório preliminar, propondo a 
admissão ou exclusão fundamentada das propostas, ordenando as admitidas, para efeitos de 
adjudicação. 

 
22.2. O relatório preliminar será enviado a todos os concorrentes em simultâneo, notificando-os por meio 

da plataforma eletrónica para que se pronunciem por escrito, ao abrigo do direito de audiência 
prévia.   

 
22.3. O prazo de audiência prévia é de 5 (cinco) dias. 
  
23. RELATÓRIO FINAL 

 
23.1. Cumprida a audiência prévia, o júri elaborará um relatório final fundamentado, no qual pondera as 

observações dos concorrentes efetuadas ao abrigo da audiência prévia, mantendo ou modificando o 
teor e as conclusões do relatório preliminar, podendo ainda propor a exclusão de qualquer proposta 
se verificar, nesta fase, a ocorrência de um qualquer dos motivos previstos no n.º 2 do art.º 146º do 
CCP. 

 
23.2. No caso previsto na parte final do ponto anterior, bem como quando do relatório final resulte uma 

alteração da ordenação das propostas constantes do relatório preliminar, o júri do concurso procede 
a nova audiência prévia, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 124º do CCP. 

 
23.3. Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação do relatório final, 

nomeadamente para efeitos de adjudicação. 
 
24. ADJUDICAÇÃO 

 
24.1. A adjudicação é o ato pelo qual o órgão competente para a decisão de contratar aceita a única 

proposta apresentada ou escolhe uma de entre todas as propostas apresentadas. 
 
24.2. Todos os concorrentes serão notificados em simultâneo da decisão de adjudicação, através da 

plataforma eletrónica, acompanhada do relatório final.  
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24.3. Para além da decisão de adjudicação, o adjudicatário será notificado para apresentar na plataforma 
eletrónica, os documentos de habilitação exigidos no presente Programa de procedimento (indicados 
no número seguinte do presente Programa), e: 

 
a) Confirmar no prazo fixado para o efeito, se for o caso, os compromissos assumidos por terceiras 

entidades relativos a atributos ou condições da proposta adjudicada; 
b) Se pronunciar sobre a minuta do contrato; 
c) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, a constituição da sociedade comercial, de 

acordo com os requisitos fixados nas peças do procedimento e nos termos da proposta 
adjudicada. 
 

25. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

25.1. O adjudicatário deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos constantes do 
art.º 81º do CCP, bem como na Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro, designadamente: 

 
a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do CCP (o modelo da declaração é 

apresentado no Anexo II do presente Programa); 
b) Documentos comprovativos em como não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), 

e) e h) do n.º 1 do art.º 55º do CCP; 
c) Certidão de teor do pacto social da empresa/Certidão do Registo Comercial, onde constem os 

poderes necessários que são conferidos para outorgar o contrato, devidamente atualizada; 
 

25.2. Nos termos do art.º 4º da Portaria n.º 372/2017 de 14 de dezembro, todos os documentos de 
habilitação do adjudicatário devem ser redigidos em Língua portuguesa ou quando, pela sua 
natureza ou origem, estiverem redigidos em Língua estrangeira, devem ser acompanhados de 
tradução devidamente legalizada. 
 

25.3. Quando os documentos de habilitação se encontrem disponíveis na Internet, o adjudicatário pode, 
em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à entidade o endereço do sítio onde 
aqueles podem ser consultados, bem como a informação necessária a essa consulta, desde que os 
referidos sítios na Internet e documentos deles constantes estejam redigidos em Língua portuguesa, 
nos termos do n.º 2 do art.º 5º da Portaria n.º 372/2017 de 14 de dezembro. 

 
25.4. O prazo para a supressão de eventuais irregularidades detetadas nos documentos apresentados, que 

possa levar à caducidade da adjudicação nos termos do disposto no art.º 86º do CCP, é de 3 (três) 
dias úteis, contados da respetiva notificação. 
 

25.5. A Câmara Municipal pode sempre solicitar ao adjudicatário, ainda que para tal não conste do 
Programa de procedimento, a apresentação de quaisquer documentos comprovativos da titularidade 
das habilitações legalmente exigidas para a execução da prestação de serviços objeto do contrato a 
celebrar, fixando prazo para o efeito. 
 

25.6. Todos os documentos de habilitação devem ser apresentados através da plataforma eletrónica. 
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25.7. A não apresentação da documentação mencionada no prazo previsto, por causa imputável ao 
adjudicatário, ou a sua desconformidade com as exigências legais em vigor, determina a anulação 
da adjudicação, caso esta já tenha ocorrido. 
 

25.8. Se a situação prevista no número anterior não for imputável ao adjudicatário, ser-lhe-á concedido 
prazo adicional de acordo com as condições invocadas. 

 
26.  CONTRATO 

 
26.1. A minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo 

adjudicatário quando haja aceitação expressa, ou quando não haja reclamação nos 5 (cinco) dias 
subsequentes à respetiva notificação. 

 
26.2. As reclamações da minuta do contrato a celebrar só podem ter por fundamento a previsão de 

obrigações que contrariem ou que não constem dos documentos que integram o contrato, ou a 
recusa dos ajustamentos propostos. 

 
26.3. No prazo de 10 dias a contar da receção da reclamação, o órgão que aprovou a minuta do contrato 

notifica o adjudicatário da sua decisão, equivalendo o silêncio à rejeição da reclamação. 
 
26.4. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatário não fazem parte 

integrante do contrato. 
 
26.5. O contrato deve ser reduzido a escrito em suporte de papel ou em suporte informático, com a 

aposição das assinaturas eletrónicas. 
 
26.6. As despesas e encargos inerentes à redução do contrato a escrito são da responsabilidade da 

entidade adjudicante, com exceção dos impostos legalmente devidos pelo adjudicatário.  
 

27. COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 
 

27.1. Todas as comunicações e notificações a efetuar no âmbito do presente procedimento entre a 
entidade adjudicante e os concorrentes, devem ser escritas e efetuadas através da plataforma 
eletrónica utilizada, nos termos do disposto nos artigos 467º a 469º do CCP, ou, no caso da mesma 
se encontrar indisponível, através de correio eletrónico para o endereço geral do Município. 

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

obrigatoriamente dado conhecimento à entidade adjudicante, com a máxima urgência. 
 

28. PREVALÊNCIA 
 

As normas do presente Programa de Concurso prevalecem sobre quaisquer indicações do anúncio 
com elas desconformes. 
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29. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Programa de concurso, 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. 
 

30. 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. 
 

31. ANEXOS 
  
31.1. Anexo I – Modelo de Declaração  
 
31.2. Anexo II – Modelo de Declaração – Documentos de habilitação 
 
31.3. Anexo III - Quadros
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31.1. ANEXO I 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a subalínea i) da alínea b) e alínea c) do n.º 3 

do artigo 256.º-A, do CCP, conforme aplicável] 
 
 
1 – ..., (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1) ...  

(firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de 
identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à 
execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento 
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob 
compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com 
o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as 
suas cláusulas. 
  
2 – Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta 
em anexo (3): 

a) ... 
b) ...  

3 – Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido 
contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 
 
4 – Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 
do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
5 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a 
exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e 
constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode 
determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como 
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado 
para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de 
procedimento criminal. 
 
6 – Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do 
Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações 
previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código. 
 
7 – O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos 
termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que 
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do 
artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de 
privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem 
prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 
 
... (local), ... (data), ... [assinatura (4)]. 
 
 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do 
disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º. 
(4) Nos termos do disposto nos n.os  4 e 5 do artigo 57.º 
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31.2. ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º, do CCP] 
 
 
1 – ..., (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal 
de (1) ...  (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, 
números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) no procedimento de ... (designação ou 
referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada 
(2) não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º1 do artigo 55.º do Código dos 
Contratos Públicos: 
 
 
2 – O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço do sítio da Internet onde podem ser 
consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas 
situações previstas nas alíneas b), d) e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.  
 
 
3 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a 
caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do 
Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação 
do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, 
sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.  
 
 
... (local), ... (data), ... [assinatura (5)]. 
 
 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 
(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
(5) Nos termos do disposto nos  n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º. 
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31.3. ANEXO III 
 

 
- Quadro 1 – Lista das viaturas pesadas da marca “Volvo” da frota municipal; 

- Quadro 2 – Lista das peças (amostra); 

- Quadro 3 – Valor da mão de obra, distância entre oficinas da entidade adjudicante e concorrente; 

- Quadro 4 - Lista das intervenções (amostra); 

- Quadro 5 – Percentagem de desconto sobre a tabela de PVP (Preço de Venda ao Público) das peças e acessórios, 

Taxa de ativação das deslocações quando a viatura se encontra imobilizada na via pública, Preço por km “extra”. 

 

Nota: Todos os quadros deverão ser apresentados integralmente preenchidos e assinados.
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QUADRO 1 
  

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 
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QUADRO 2 

Lista das peças para viaturas pesadas da marca "Volvo" da frota municipal 
Valores em euros, sem IVA

Nº 

Referência 
da marca 
VOLVO ou 

equivalente 

Designação 
Valor  

unitário 

Desconto Valor unit. 
com 

desconto % Valor 

a) b)  c) = a) * b) d) = a) - c) 

1 1 544 449 Filtro de ar 2562C       

2 20 409 908 Filtro de ar 8729C       

3 21 743 197 Filtro de ar 2346C       

4 8 193 841 Filtro de combustível 2335C       

5 20 998 367 Filtro de combustível 2335C       

6 21 764 966 Filtro de combustível 2335C       

7 22 253 547 Filtro de combustível 2334C       

8 22 480 372 Filtro de combustível 2334C       

9 21 380 475 Filtro de combustível 2334C       

10 21 707 132 Filtro de óleo 2223C       

11 21 707 133 Filtro de óleo 2223C       

12 11 448 509 Filtro da caixa de velocidades 4379       

13 20 532 237 Filtro de água 2617C       

14 21 620 181 Filtro secador 5618       

15 85 013 131 Secador de ar (travões) 5618       

16 21 758 906 Filtro habitáculo (aquecimento) 8724C       

17 21 519 716 Filtro 6456C       

18 21 834 199 Elemento filtro 2562C       

19 21 333 097 Jogo de filtro 2583C       

20 21 479 106 Jogo de filtro de óleo 4319       

21 20 789 440 Farolim 3551C       

22 21 761 154 Farolim de mínimos e pisca 3531C       

23 21 761 288 Farolim de mínimos e pisca 3531C       

24 84 208 821 Farolim de pisca 3525       

25 20 804 638 Moldura de retenção 2116C       

26 20 817 742 Moldura de retenção 2152C       

27 21 123 014 Moldura de retenção 2116C       

28 21 961 374 Mola pneumática 7261C       

29 21 961 456 Mola pneumática 7261C       

30 22 567 209 Líquido de refrigeração 1841C       

31 22 567 302 Líquido de refrigeração 1841C       

32 85 013 079 Câmara de emergência 5641       

33 85 013 080 Câmara de emergência 5641       

A transportar   0,00  ---   0,00   0,00

Local, data                        Assinatura       (Quadro continua na página seguinte)                  
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Lista das peças para viaturas pesadas da marca "Volvo" da frota municipal (cont. Q2) 
Valores em euros, sem IVA

Nº 

Referência 
da marca 
VOLVO ou 

equivalente 

Designação 
Valor  

unitário

Desconto Valor unit. 
com 

desconto % Valor 

a) b)  c) = a) * b) d) = a) - c) 

Transporte   0,00  ---   0,00   0,00

34 3 173 993 Casquilho da suspensão 7629C       

35 20 452 330 Casquilho da suspensão 7622C       

36 21 225 479 Válvula (secador de ar) 5633C       

37 21 339 179 Válvula limitadora (compressor) 5633C       

38 20 547 509 Tubo de conexão 2561C       

39 20 727 719 Tubo servo (direção) 6459       

40 1 667 266 Luva sincronizada 4829C       

41 1 676 400 Depósito/vaso de expansão 2612C       

42 11 037 481 Junta da tomada de força 4329       

43 20 499 472 Coxim de borracha (apoio de motor) 2182C       

44 20 515 517 Perno de roda 7734C       

45 20 744 692 Tampa 2339C       

46 20 773 824 Elemento filtrante (secador ar) 5618       

47 20 812 484 Friso de vedação 2172C       

48 20 918 891 Jogo de pastilhas de travão 5115C       

49 20 994 418 Braço/vara estabilizadora 7622C       

50 21 219 953 Jogo de juntas 6429       

51 21 255 974 Relay 3645       

52 21 287 061 Escora (barra estabilizadora) 7622C       

53 21 303 956 Fêmea (porca) de roda 7716C       

54 21 348 893 Silenciador de ar (compressor) 5618       

55 21 350 581 Limitador da porta 8311C       

56 21 351 717 Manguito de injeção 2119       

57 21 399 626 Sensor 3862C       

58 21 414 908 Mangueira/tubo de circulação 2213C       

59 21 422 765 Esticador  de correia 2634C       

60 21 482 601 Junta do coletor de escape 2516       

61 22 321 908 Tubo de escape 2522C       

62 21 496 550 Jogo de pastilhas de travão 5115C       

63 21 670 857 Interruptor indicador de direção 3641       

64 22 086 413 Retentor árvore  2167C       

65 23 260 134 Jogo de reparação 5618       

66 85 000 462 Turbo compressor 2551       

  Valor total    ,00  ---   ,00   ,00

Valor total das peças com desconto, por extenso: 
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QUADRO 3 

Declaração com preço da Mão de Obra e Distância entre oficinas 

          
  Valor em euros, sem IVA   

  Preço* unitário  (valor/hora) da Mão de Obra (MO) 0,00 €   

  * Preço único de realização das intervenções nas viaturas que abrange as especialidades de mecânico, bate-chapas, 
pintura auto, eletricista, estofador e outras especialidades necessárias à execução dos serviços. 

  

    

    

  Valor por extenso:   

      
    

  Morada completa da(s) oficina(s) do concorrente    

      

   Local:    

   Código postal (7 dígitos):    

   Concelho:    

    

  Morada completa dos Serviços Operacionais da Câmara Municipal   

  Rua Manuel Veríssimo da Silva (ao lado do cemitério de Palmela)   

  Local: Palmela   

  Código postal (7 dígitos): 2950-078   

  Concelho: Palmela   
    

  Distância dos Serviços Operacionais do Município ao local da oficina do concorrente   

   Em metros lineares:    

  Valor por extenso:   

      

  
Em Km:  

  

  Valor por extenso:   

      

         
 

Local, data  

Assinatura
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QUADRO 4 

 

Lista das intervenções com tempo previsto de realização 

Descrição da intervenção  

Tempo para realização 

Em 
minutos Em horas 

a) b) = a) / 60 min 

Substituição de amortecedores (cada)   

Substituição de molas de suspenção (cada)   

Substituição de rolamentos - rodas dianteiras (cada)   

Substituição de rolamentos - rodas traseiras (cada)   

Substituição de pneumáticos à frente   

Substituição de pneumáticos atrás   

Substituição de pastilhas do travão à frente   

Substituição de pastilhas do travão atrás - 2º Eixo   

Substituição de pastilhas do travão atrás - 3º Eixo   

Substituição de calços e maxilas do travão atrás   

Substituição de discos do travão à frente   

Substituição de discos do travão atrás    

Substituição de barra estabilizadora à frente (un)   

Substituição de barra estabilizadora atrás (un)   

Substitução de barra de direção   

Substituição de embraiagem (kit)   

Substituição de desumificador de ar   

Climatização e carregamento de ar condicionado   

Substituição de filtro de habitáculo   

Substituição do filtro de ar do sistema de ventilação   

Mudança de óleo e filtros de óleo   

Mudança de filtros de combustível   

Revisão Simples/lubrificação: 
- Lubrificação do chassis; 
- Mudança do óleo e filtros do motor; 
- Verificação dos níveis nos diferentes compartimentos; 
- Verificação do sistema de travagem; 
- Verificação de luzes de aviso e indicadores; 
- Verificação de códigos de avaria das diferentes unidades. 

  

A transportar   

 

 

Local, data                          Assinatura                                (Quadro continua na página seguinte) 
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Lista das intervenções com tempo previsto de realização (cont. Q4) 

  

Descrição da intervenção  

Tempo para realização 

Em 
minutos Em horas 

a) b) = a) / 60 min 

Transporte    

Revisão alargada - revisão simples, acrescida de: 
- Verificação/mudança de óleo do diferencial; 
- Verificação/mudança de óleo da direção; 
- Verificação/mudança de óleo da caixa de velocidades; 
- Verificação do secador de ar; 
- Verificação dos controlos na cabina; 
- Verificação dos componentes do compartimento do motor (cabos e ligações 
elétricas, correias, compressores e ventoinhas; 
- Verificação de componentes externos (lâmpadas, escovas e esguinchos, 
espelhos retrovisores e refletores, depósito de líquido de refrigeração e 
respetivo circuito, baterias, depósito de combustível e ad-blue. 

   

Revisão completa - Revisão alargada, acrescida de: 
- Verificação e testes de pressão do sistema de arrefecimento dos diferentes 
componentes; 
- Verificação da suspenção; 
- Verificação da caixa de direção; 
- Verificação da caixa de velocidades; 
- Verificação da caixa de transferência; 
- Verificação da tomada de força. 

   

Pintura geral da cabina    

Pintura geral do chassis    

Reparação e pintura do painel dianteiro lateral (incluindo porta)    

Reparação e pintura do painel do capot    

Atualização de software    

Leitura de códigos de avarias    

Programação da unidade de comando    

Total (min., horas)     

Tempo total de realização das intervenções (em min. e horas, por extenso):  

  
 

 

 

 

Local, data  

Assinatura 
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QUADRO 5:  

  

Declaração da/o: 

Percentagem de desconto em peças e acessórios 
Taxa de ativação do serviço de deslocação para assistência técnica às viaturas 
Preço por km para assistência a viaturas (distância superior a 50Km) 

          

  Até às centésimas   

  Percentagem de desconto em peças e acessórios sobre PVP 0,00%   

     

  Por extenso:   

      

     

  Taxa* de ativação da deslocação para assistência técnica às viaturas quando 
imobilizadas na via pública   

  * Preço único, independentemente do número de km desde a oficina do adjudicatário até ao local onde se 
encontra a viatura imobilizada.   

    

   Valor (em euros, sem IVA):
0,00 €

  

  Por extenso:   

      

      

  
Preço por Km "extra" quando a distância entre a oficina do adjudicatário e o 
local onde se encontra a viatura é superior a 50 km, para assistência técnica 
a viaturas imobilizadas na via pública  

  

      

   Valor (em euros, sem IVA):
0,00 €

  

  Por extenso:   

      

    
         

 
Local, data                              Assinatura 


