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Cláusula 1.ª – Objeto 

O presente concurso tem por objeto a celebração de procedimento pré-contratual com vista à aquisição de 

serviços de transporte e mudanças para os diversos serviços da AT sitos em Portugal Continental.  

Cláusula 2.ª - Local da Prestação dos Serviços 

Os serviços objeto deste concurso serão prestados nas instalações da entidade adjudicante cuja 

localização se encontra distribuída pelos seguintes lotes: 

Lote 1 – Distrito de Bragança; Guarda; Viseu; Vila Real; Braga; Porto; Viana do Castelo e Aveiro. 

Lote 2 – Distrito de Coimbra; Leiria; Castelo Branco; Santarém e Portalegre. 

Lote 3 - Distrito de Lisboa; Setúbal; Évora; Beja e Faro. 

Cláusula 3.ª - Descrição dos Serviços   

Os serviços objeto do presente procedimento são os seguintes: 

a) Mudanças de mobiliário com montagem e desmontagem de armários, estantes e 

equipamentos diversos; 

b) Mudanças de documentação e arquivos; 

c) Mudanças pontuais de ferro velho; 

d) Transporte em viatura adequada. 

Cláusula 4.ª - Condições de Execução do Serviço 

1 - Os serviços serão prestados de acordo com as necessidades da Entidade Adjudicante. 

2 - Para efeito de pedido de serviços, o mesmo será feito através de e-mail, indicando a morada de carga 

e de destino dos bens, devem ser observados no prazo de 72 horas. 

3 - O Adjudicatário terá que submeter a aprovação prévia da Entidade Adjudicante um orçamento 

discriminado dos serviços a executar. 

4 - Os serviços só poderão ser executados após confirmação de aceitação do orçamento por parte do 

adjudicante, caso o orçamento não seja aceite, o serviço fica sem efeito. 

5 - Para efeito de confirmação da boa execução do serviço, o adjudicatário fornecerá um suporte 

documental, onde serão anotados: 

a) Hora de início e fim do trabalho; 

b) Nomes e categorias dos trabalhadores alocados a esse serviço; 

c) Equipamentos disponibilizados. 
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Cláusula 5.ª - Credenciação de Colaboradores 

1 - Após a aceitação do orçamento para a execução dos serviços, o Adjudicatário comunicará à Entidade 

Adjudicante o nome, idade, morada, e nacionalidade dos colaboradores que vai ter ao seu serviço, 

acompanhado de fotocópia do respetivo bilhete de identidade, ou documento de identificação equivalente, 

de modo a serem credenciados para permitir o seu acesso às instalações da Entidade Adjudicante. 

2 - Os colaboradores credenciados deverão apresentar-se devidamente identificados com vestuário 

identificativo da firma, bem como com cartão identificativo colocado em sítio visível. 

Cláusula 6.ª - Reserva de Aceitação 

A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rejeitar os colaboradores, quando os mesmos se 

apresentem com sinais evidentes de comportamento inadequado para a realização do serviço, não 

podendo os mesmos permanecer nas instalações. 

 

Cláusula 7.ª - Gestor do Contrato 

A Entidade Adjudicante nomeia como gestor responsável pelo contrato a celebrar o Arquiteto António 

Relvas Pires, para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP.  

 
Cláusula 8.ª - Responsabilidade e Obrigações do Adjudicatário 

1 - O Adjudicatário será responsável pela boa prestação do serviço, sendo da sua inteira responsabilidade 

quaisquer danos causados nos bens e equipamentos da entidade adjudicante, bem como quaisquer danos 

ou acidentes provocado a colaboradores ou a terceiros. 

2 - O Adjudicatário obriga-se a respeitar os direitos e regalias legalmente consagradas aos seus 

colaboradores, independentemente do regime jurídico-laboral que lhe seja aplicável, sendo da exclusiva 

responsabilidade do Adjudicatário todas as infrações a essa legislação e determinações. 

3 - São da exclusiva responsabilidade do Adjudicatário as obrigações relativas ao pessoal afeto à 

execução da prestação de serviços, designadamente encargos para a Segurança Social e seguro 

obrigatório de acidentes de trabalho. 

Cláusula 9.ª - Preço Base 

1 - Pelos serviços objeto deste caderno de encargos, a entidade adjudicante estabelece como preço 

máximo os valores hora constantes do anexo A, aos quais acresce o IVA à taxa legal, sendo que o valor 

contratual do procedimento não ultrapassará o valor de 338.664,00€ repartido da seguinte forma:  

Lote 1 – 108.644,00€; 

Lote 2 – 90.000,00€; 
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Lote 3 – 140.000,00€. 

2 - O preço contratualmente fixado inclui os encargos com: 

a) Transporte em viatura adequada; 

b) Fornecimento de ferramentas e utensílios; 

c) Elevador exterior, Grua e Empilhador; 

d) Consumíveis (Material de acondicionamento para preservação dos bens); 

e) Mão-de-obra. 

f) PSP (para auxilio na carga e descarga). 

3 - O orçamento dos serviços a prestar previsto no ponto 3 da Cláusula 4.ª não poderá acarretar despesa 

para a entidade adjudicante. 

4 - Os encargos com a deslocação entre as plataformas logísticas da entidade adjudicatária e as 

instalações da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) são feitos adicionando ao tempo de prestação dos 

serviços nas Instalações da AT, 1 (uma) hora para deslocações. 

 

Cláusula 10.ª - Pagamento 

1 - O pagamento do preço será efetuado 30 (trinta) dias contados da data de receção da fatura, 

correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

2 - O atraso no pagamento das faturas devidas pela AT confere ao adjudicatário o direito de exigir juros de 

mora, nos termos previstos pelo artigo 326.º do CCP. 

Cláusula 11.ª - Duração da Prestação de Serviços 

1 - A prestação de serviços no âmbito do contrato terá o seu início no dia seguinte à outorga do contrato e 

terá a duração de 36 meses. 

2 - Atendendo à especificidade e à imprevisibilidade dos serviços, o montante máximo do procedimento 

poderá não ser esgotado durante a execução do contrato, não podendo o adjudicatário pedir qualquer 

indemnização caso se venha a verificar tal facto. 

Cláusula 12.ª - Revisão de Preços 

O presente contrato não será objeto de revisão de preços. 

Cláusula 13.ª - Contrato 

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual. 
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2 -  O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a) O Caderno de Encargos; 

b) A proposta adjudicada; 

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

determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato, prevalecem 

os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código 

dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo 

diploma legal. 

Cláusula 14.ª - Resolução do contrato 

1 - O contrato pode ser resolvido por qualquer das partes em caso de incumprimento definitivo, grave ou 

reiterado, e culposo por uma das Partes das obrigações por si assumidas no contrato, nos termos gerais 

de Direito, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais a que houver lugar. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a Parte não culposa comunicará por escrito a ocorrência 

da situação de incumprimento suscetível de gerar resolução contratual, concedendo à contraparte um 

prazo não inferior a 30 dias para que aquela reponha a situação de incumprimento, sem o que, o 

incumprimento se tornará definitivo e determinará a resolução contratual, nos demais termos gerais de 

direito. 

3 - O contrato pode também ser resolvido através da AT caso se verifique alguma das seguintes 

situações, as quais são desde já entendidas como situações de incumprimento grave e culposo por parte 

do fornecedor: 

a) Quando se verificar reiterada inobservância das disposições do contrato ou má fé do 

fornecedor; 

b) Prestação de falsas declarações; 

c) Estado de falência ou insolvência; 

d) Cessação da atividade; 

e) Condenação, por sentença transitada em julgado, por infração que afete a idoneidade 

profissional do fornecedor e desde que não tenha ocorrido reabilitação judicial. 

4 - O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração escrita enviada ao 

Adjudicatário. 
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Cláusula 15.ª - Execução da Caução 

1 - A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos 

termos do programa do concurso, pode ser executada pela AT, sem necessidade de prévia decisão 

judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, 

incumprimento definitivo pelo fornecedor das obrigações contratuais ou legais.  

2 - A resolução do contrato através da AT não impede a execução da caução, contanto que para isso haja 

motivo. 

3 - A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

Cláusula 16.ª - Objeto do Dever de Sigilo 

O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação de que possa ter conhecimento ao abrigo ou 

em relação com a execução do contrato. 

Cláusula 17.ª - Legislação Aplicável 

Em tudo o que não estiver previsto no presente Caderno de Encargos será aplicável o Código dos 

Contratos Públicos, republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e respetiva 

legislação regulamentar. 

Cláusula 18.ª - Foro Competente 

Para dirimir qualquer conflito emergente da presente prestação de serviços é competente o Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 
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ANEXO A 

 
LISTA DOS PREÇOS MAXIMOS QUE O ADJUDICANTE ESTÁ DISPOSTO A PAGAR PELOS  

SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MUDANÇAS 

 

Valor Hora 

 

Mão-de-obra 

Periodicidade Coordenador Ajudante de Motorista 

2ª a 6ª feira (8h às 18h) 6,10€ 6,10€ 

2ª a 6ª feira (18h às 24h) 7,20€ 7,20€ 

Sábado 8,57€ 8,57€ 

Domingo e Feriados 8,57€ 8,57€ 

 

 

Viatura c/ motorista  Equipamento auxiliar 

Características  Características 

Furgão 11,22€  Elevador exterior 18,31€ 

< 3,5 t 14,23€  Grua 18,31€ 

>= 3,5 < 7,5 15,71€  Empilhador 18,31€ 

>= 7,5 18,30€    
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