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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1.1 Processo n.º 0204.4.8.011/2016 

 

1.2 Designação: “Aquisição de viatura pesada de mercadorias com grua, báscula e reboque porta máquinas” 

 

 

2. OBJECTO DO CONCURSO 

 

Este concurso público tem por objeto a aquisição de uma viatura pesada de mercadorias de 26 toneladas, 

equipada com grua, báscula trilateral e reboque porta máquinas. 

 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

O equipamento proposto terá que observar as características técnicas especificadas no anexo a este caderno 

de encargos. 

 

 

4. VEÍCULO A ENTREGAR COMO RETOMA 
 

Será entregue ao Adjudicatário, como retoma do equipamento novo, a viatura abaixo identificada, mediante o 

respetivo pagamento prévio: 

 

Marca Modelo Matrícula Ano da Matrícula Cilindrada 

VOLVO M 1050 (6x4) CV – 39 – 43 1979 9603 

 

 

Esta viatura, propriedade da Câmara Municipal de Palmela, poderá ser visto nas instalações dos Armazéns 

Gerais da C.M.P., onde se encontra parqueado, mediante prévia marcação junto da Divisão de Conservação e 

Logística (DCL) através do n.º telefone 21 233 66 72/3. 

 

Os encargos e os riscos inerentes à fase de remoção desta viatura do local de parqueamento são da exclusiva 

responsabilidade do Adjudicatário. 
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5. PREÇO BASE 

 

Nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 47.º do Código dos Contratos Públicos, e reportando-

se ao equipamento novo (a adquirir pela Câmara Municipal / a fornecer pelo Adjudicatário), o preço base é de 

€ 190 000,00 (cento e noventa mil euros). 

 

 

6. FORMAÇÃO DOS PREÇOS 

 

Os preços apresentados nas propostas devem refletir todos os custos, encargos e despesas inerentes às 

transações, sem exceções, nomeadamente: 

 

6.1 Equipamento novo: 

 

a) Preço da viatura e respetivos equipamentos exigidos no ponto 3 deste Caderno de Encargos, 

b) Custo com o desalfandegamento e matriculação (e respetivos documentos), 

c) Custo com o transporte e seguros até ao local de entrega, indicado no ponto 7 deste Caderno de Encargos, 

d) Os acessórios exigidos no Código da Estrada, 

e) O combustível necessário à verificação imediata do veículo, 

f) Toda a documentação a fornecer, 

g) Custo da assistência pós-venda e outros incluídos no âmbito da garantia, 

h) Custo com a formação, conforme o ponto 10 deste Caderno de Encargos. 

 

6.2 Veículo de retoma: 

 

a) O valor do veículo de retoma, a pagar pelo Adjudicatário, 

b) Eventuais custos com a transferência de propriedade e/ou abate do veículo, 

c) Custos com a remoção do local de parqueamento do mesmo (nos Armazéns Gerais da C.M.P.). 

 

 

7. LOCAL DE ENTREGA DA VIATURA 
 

A viatura, devidamente equipada com a grua, báscula e o reboque porta máquinas, deverá ser entregue, pelo 

Adjudicatário, na Divisão de Conservação e Logística (DCL), sita nos Armazéns Gerais da C.M.P., Rua Manuel 

Veríssimo da Silva, em Palmela, em dia e hora a acordar entre as três entidades intervenientes (C.M.P., 

Adjudicatário e Locadora). 
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8. CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 

8.1 O prazo máximo admitido para a entrega da viatura, com todos os componentes e acessórios exigidos no 

ponto 3 deste Caderno de Encargos, é de trinta (30) dias seguidos após adjudicação. 

 

8.2 A viatura será entregue dentro do prazo estipulado na proposta do Adjudicatário, que começa a contar a 

partir da data da notificação da adjudicação. 

 

8.3 O não cumprimento do prazo de entrega, por facto que seja imputável ao Adjudicatário, implica o 

pagamento, por parte deste à C.M.P., de uma multa de € 100,00 (cem euros) por cada dia que for 

excedido o referido prazo, até ao limite de trinta (30) dias. 

 

8.4 Se a entrega da viatura não se efetuar até trinta (30) dias depois de expirado o prazo para a sua 

entrega, por facto que seja imputável ao Adjudicatário, poderá a C.M.P. revogar a decisão de 

adjudicação, salvo se o atraso seja originado por motivo de força maior, desde que apresentado por 

escrito e como tal reconhecido pela autarquia. 

 

8.5 No caso previsto no número anterior, a C.M.P. poderá optar por atribuir o fornecimento da viatura ao 

concorrente classificado no lugar subsequente. 

 

8.6 A entrega da viatura deverá ser acompanhada de documento para o efeito, no qual conste, 

designadamente: 
 

• Data da entrega, 

• Identificador do fornecedor, 

• Identificação do veículo (marca, modelo, matrícula, n.º do motor e n.º do quadro). 

 

8.7 Os riscos originados no transporte e condução até ao local de entrega, indicado no ponto 7 deste 

Caderno de Encargos, são de exclusiva responsabilidade do Adjudicatário. 

 

 

9. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 

O Adjudicatário entregará juntamente com a viatura os seguintes documentos, em língua portuguesa: 

 

a) Catálogo(s) elucidativos sobre o funcionamento e manutenção; 

b) Nomenclatura dos equipamentos e acessórios; 

c) Manuais de operador e de oficinas, devendo este último conter informação detalhada sobre a montagem e 

afinação de todos os órgãos fulcrais, idênticos aos utilizados nas oficinas da marca; 
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d) Documentação digital e/ou manual com vista explodida das peças e órgãos dos equipamentos; 

e) Lista valorizada de sobresselentes para stock, segundo a experiência do Adjudicatário. 

 

 

10. RECEÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

10.1 A viatura, com todos os componentes e acessórios exigidos no ponto 3 deste Caderno de Encargos, deve 

estar em conformidade com as especificações técnicas constantes na proposta adjudicada, reservando-

se a C.M.P. o direito de proceder às verificações convenientes no prazo de quinze (15) dias a contar da 

data da entrega, considerando-se este período como o de aceitação provisória. 

 

10.2 No decurso do período de aceitação provisória, qualquer defeito de fabrico que seja detetado deverá ser 

solucionado dentro de um prazo não superior a quinze (15) dias, a contar da data da sua comunicação 

ao Adjudicatário. 
 

10.3 Neste âmbito, todos os encargos com substituições, devoluções ou rejeições são da exclusiva 

responsabilidade do Adjudicatário. 
 

10.4 A C.M.P. assume a aceitação definitiva do equipamento quando estiverem cumulativamente reunidas as 

seguintes condições: 
 

- Ter expirado o período de aceitação provisória; 

- A viatura, com todos os componentes e acessórios exigidos no ponto 3 deste Caderno de Encargos, 

estiver isenta de anomalias; 

- Ter sido recebida toda a documentação solicitada neste Caderno de Encargos. 

 

 

11. FORMAÇÃO 
 

O Adjudicatário facultará formação destinada a, pelo menos, dois operadores/mecânicos da C.M.P. sobre os 

cuidados a ter com a operação e manutenção do equipamento. 

 

 

12. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

12.1 Os concorrentes indicarão na proposta quais as garantias de manutenção e assistência técnica pós-

venda, comprometendo-se, no mínimo, a cumprir os requisitos indicados nos números seguintes. 

 

12.2 O prazo mínimo de garantia é de dois (2) anos. 
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12.3 Durante o prazo de garantia, o custo de mão de obra e deslocações referentes às revisões são 

suportados pelo Adjudicatário. 
 

12.4 Durante o prazo de garantia, o fornecimento de peças e acessórios para o equipamento objeto deste 

concurso será efetuado nas instalações da Câmara Municipal de Palmela. 
 

12.5 Durante o prazo de garantia, o Adjudicatário obriga-se a fornecer as peças e acessórios para o 

equipamento objeto deste concurso, praticando as margens de desconto normalmente concedidas aos 

clientes frotistas. 
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ANEXO 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO 

 

 
 

1. CHASSIS 
• Peso Bruto homologado: 26 toneladas (6x4) 
•  Chassis com configuração de 3 eixos; 2º eixo de tração; 3º eixo de tração e elevável 
• Cabina homologada com 3 lugares, incluindo o condutor; 
• Potência do motor superior a 405 cv; 
• Cilindrada do motor superior a 10.600 cc; 
• Motor de 6 cilindros em linha (EURO 6) com emissões de acordo com a Norma Euro 6; 
• Binário máximo do motor superior a 1.800 Nm; 
• Com tacógrafo digital; 
• Com limitador de velocidade; 
• Banco do motorista com suspensão pneumática; 
• Banco dos passageiros corrido; 
• Capa em napa para todos os bancos; 
• Sistema de travagem auxiliar ao motor com potência superior a 290 kW; 
• Caixa de velocidades de comando automático, com o mínimo de 12 velocidades para a frente, sem 

pedal de embraiagem; 
• Suspensão dianteira por molas parabólicas 
• Suspensão traseira pneumática; 
• Sistema anti bloqueio (ABS); 
• Sistema de estabilidade eletrónica (ESP); 
• Travões de disco nos eixos dianteiro e traseiros; 
• Eixo dianteiro com capacidade técnica de carga superior a 9 toneladas; 
• Diferenciais traseiros com redução complementar aos cubos e com bloqueio; 
• Sistema de engate de reboque com ligações elétricas e pneumáticas com cavilha de 50 mm 
• Proteção do cárter em placa de aço com o mínimo de 3mm de espessura  
• Pneus 315/80 R22.5; 
• Corta corrente geral; 
• Tomada de força; 
• Ar condicionado; 
• Barra anti ciclistas; 
• Vidros das portas com elevadores elétricos; 
• Auto rádio (RDS); 
• Pala de sol exterior; 
• Espelhos de grande angular com aquecimento elétrico e espelho de bermas; 
• Espelho auxiliar sobre o para-brisas; 
• Aviso sonoro de marcha atrás; 
• Tapetes amovíveis em material sintético; 
• Computador de bordo com idioma em Português; 
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• Revestimento interior das portas lavável; 
• Pintura na cor branca de origem; 
• Matriculação. 

 
 

2. GRUA HIDRÁULICA 
• Grua de acordo com norma comunitária EN 12999:2011; 
• Sistema de biela no braço de articulação; 
• Grua com momento de elevação mínimo de 12 toneladas/metro; 
• Grua com alcance na horizontal por meio de 2 lanços extensíveis e totalmente hidráulicos no mínimo a 

8 metros; 
• Grua com capacidade de extensão na horizontal superior a: 
 3.250 Kg aos 4 metros; 
 2.100Kg aos 6 metros; 

• Comando por via rádio remoto, incluindo 2 baterias e respetivo carregador; 
• Seletor de velocidade de trabalho da grua, com mínimo de cinco posições/opções; 
• Indicador de nível de carga com indicação na consola; 
• Aviso sonoro de sobre carga na grua; 
• Paragem e arranque do motor do veículo através do comando remoto; 
• Radiador para arrefecimento do circuito hidráulico da grua; 
• Iluminação lateral de aviso das sapatas de estabilização da grua ao solo; 
• Braço de articulação com ângulo invertido a -15º; 
• Reutilização do óleo hidráulico nas extensões; 
• Extensões hidráulicas sem necessidade de lubrificar; 
• Ângulo de rotação de 420º; momento de rotação de mínimo de 1.6 toneladas/metro; 
• Grua com comando de solo num dos lados; 
• Reservatório de óleo em separado com a capacidade mínima de 130 litros; 
• Estabilizadores com abertura manual da ponte a 3.0 metros no mínimo; 
• Bases de apoio dos estabilizadores ao solo com ângulo de ajuste de 10º; 
• Conta horas de serviço/manutenção; 
• Gancho de carga com patilha de segurança; 
• Conjunto de 4 correntes, deviamente calibradas, para acoplar à grua, para içar contentores (dim: 

aproximadamente 6,0m x 2,5m); 
• Porta paletes com capacidade de carga não inferior a 2000 kg com possibilidade de ajuste em largura 

dos garfos. 
 
 

3. BÁSCULA TRILATERAL 
 

DIMENSÕES 
 
• Comprimento: Igual ou superior a 6.000 mm; 
• Largura: 2.550 mm; 
• Altura Interior Taipais: entre 900 mm e 950mm; 
• Qualidade da chapa: 450 Brinell ou equivalente; 
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EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO 
 
• Hidráulico tesoura de 40 Toneladas de capacidade de elevação; 

 
FUNDO 
 
• Chapa de aço 450 Brinell de 8 mm; 
• Duas longarinas reforçadas; 
• Calhas de reforço longitudinais U; 
• Sub chassi em ferro; 
• Travessa traseira e frontal em chapa;  
• Braço traseiro em Tubo SKF; 

 
TAIPAIS 
 
• Laterais em chapa de aço de 3 mm com abertura e fecho hidráulico  
• Calhas de reforço em U nas laterais;  
• Prumos traseiros em chapa;  
• Taipal traseiro com abertura por gravidade, em chapa de aço de 3 mm reforçado; 

 
FRENTE 
 
• Malhal metálico até à altura da cabine; 
•  Calhas de reforço verticais em U; 

 
ACESSÓRIOS 
 
• Escada de acesso à caixa de carga;  
• Placas refletoras; 
• Calços de borracha tira-ruídos; 
• Para-lamas com palas; 
• Cobertura de lona com sistema de enrolador manual; 
• Dispositivos de sinalização de acordo com a legislação em vigor. 

 
 

4. REBOQUE PORTA MÁQUINAS 
• Peso Bruto admissível de 18.000Kg;  
• Comprimento do estrado superior a 7.500 mm;  
• Largura: 2.550mm; 
• Lança de tiro rígida com argola de 50 mm de diâmetro, com o comprimento segundo a medida do 

camião;  
• Chassis em aço de alto limite elástico. Vigas em perfil duplo “T”, com soldadura robotizada nos quatro 

cantos. Laterais em UPN 140;  
• Suspensão pneumática, com válvula de subida e descida;  
• Dois eixos, de 9.000Kg, de roda dupla, com travão pneumático de tambor;  
• Travão de serviço de ar comprimido, com válvula relé de urgência e regulação automática de esforço 

de travagem;  
• Mangueiras em espiral, com cabeças de acoplamento e conexão ao camião;  
• Atuadores de duplo efeito num eixo;  
• Antibloqueio de travão EBS 2S/2M. Mangueiras em espiral com conexão normalizada;  
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• Corretor de viragem RSS;  
• Pneus 235/75R17.5, com jantes em aço;  
• Suporte de roda suplente com redutor e manivela; 
• Palas anti projeção;  
• Sapatas dianteiras mecânicas;  
• Piso em madeira dura com mínimo de 30 mm de espessura, fixação através de parafusos galvanizados 

com porcas autoblocantes; 
• Rampas traseiras para acesso de veículos, de 3.000 mm x 750 mm, com superfície de madeira dura, 

rebatíveis através de macacos hidráulicos;  
• Equipamento electro hidráulico para acionamento das rampas, com motobomba alimentada a 24V; 
• Sinalização luminosa com indicação de posição; 3ª luz de travagem, intermitentes de direção, luz de 

nevoeiro, marcha atrás, sinalização dianteira, traseira e sinalizadores laterais em LED. Mangueira em 
espiral com conector de 15 pinos;  

• Dispositivo anti encastramento traseiro;  
• Proteções laterais anti encastramento de ciclistas; 
• Oito (8) cintas para amarração de equipamentos ao reboque; 
• Sinalização de veículo longo. 
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