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Cláusula 1.ª - Objeto 
O presente procedimento tem por objeto a aquisição de serviços de recolha de documentos, nas instalações 

da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) cuja localização se encontra distribuída por Portugal Continental 

e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, transporte e destruição dos mesmos, durante os anos 

de 2021 e 2022, de acordo com os elementos infra. 

 
Cláusula 2.ª - Descrição dos serviços 

Os serviços objeto do procedimento, são os inerentes à recolha, transporte e destruição confidencial de 

documentos em suporte de papel depositados nos Serviços a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), sitos 

em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, de modo a garantir a 

segurança e o cumprimento das normas, regras e procedimentos existentes legalmente. 

  
Cláusula 3.ª - Requisitos técnicos 

1. Instalação permanente de contentor cofre com capacidade máxima de 70L, 240L e 350L, equipados com 

fechadura de segurança, nos pontos estratégicos dos edifícios com produção de informação que obrigue a 

imediato tratamento confidencial; 

2. Recolha em condições de rigorosa segurança, ou seja, serão utilizados contentores técnicos especiais, 

com capacidade de 500L, em alumínio e equipados com fechadura de segurança integrada, que lhes atribui 

características de inviolabilidade; 

3. Transporte de documentos confidenciais das instalações da AT para as instalações do adjudicatário em 

veículos fechados para que não haja transbordos de carga; 

4. Todas as recolhas devem fazer-se acompanhar da guia de transporte e guia de acompanhamento de 

resíduos (de acordo com o estipulado pela Agência Portuguesa do Ambiente); 

5. A recolha e destruição confidencial de documentação estimada não será superior em 3.570m3; 

6. Armazenamento dos documentos dos documentos confidenciais recolhidos em condições de máxima 

segurança, utilizando instalações fechadas, devidamente vigiadas com sistemas de videovigilância e 

alarme, restringindo a acesso a área, não podendo em caso algum ser superior a 48 horas; 

7. Sistema destruição que garanta confidencialidade e definitiva destruição dos documentos, de acordo 

com as normas de segurança DIN 66399, nível 6 (igual ou inferior a 24x24mm), mistura, moagem e 

prensagem do material resultante com impossibilidade de reconstrução da informação; 

8. Envio obrigatório de auto de destruição para a AT, onde conste a data e condições de cada recolha; 

9. Disponibilização sempre que possível de meios informáticos e/ ou digitais de visionamento remoto e 

gravação dos locais e dos momentos de destruição do material;  

10. Deverá ser garantida a segurança dos documentos que forem entregues para destruição, cumprindo as 

obrigações previstas no atual regime de Proteção de Dados Pessoais. 
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Cláusula 4.ª - Aceitação 
1. O adjudicatário elabora um orçamento, para cada tipo de recolha, tipificados na clausula 11.ª, a ser 

submetido a prévia aprovação da entidade adjudicante, onde consta obrigatoriamente os seguintes 

elementos discriminados, por quantidade e custo unitário: 

- Tipo de veículo a utilizar; 

- Km(s), entre o ponto de recolha do papel e o ponto de destruição (a contabilização é feita através 

da plataforma eletrónica de mapeamento de estradas, qua a entidade adjudicante aprove, com o 

percurso mais curto entre os dois pontos); 

- Preço por tonelada de papel a destruir; 

- Mão de obra a utilizar. 

2. Após a aceitação e confirmação do mesmo por escrito, poderá o adjudicatário proceder à recolha e 

destruição. 

 

Cláusula 5.ª - Controlo de qualidade 
Para controlo das condições de destruição da documentação a AT poderá, a qualquer momento e sem aviso 

prévio, efetuar visitas às instalações do adjudicatário, devendo para o efeito o mesmo facultar à AT, o acesso 

aos locais e aos momentos de destruição do material objeto do presente procedimento. 

 

Cláusula 6.ª - Garantia e segurança da inviolabilidade da informação 
O adjudicatário deverá garantir a segurança dos documentos que lhe forem entregues para destruição, 

cumprindo as obrigações previstas no atual regime de Proteção de Dados Pessoais. 

 
Cláusula 7.ª - Procedimentos ambientais e de gestão de resíduos 

3. É da inteira responsabilidade do Adjudicatário o destino a dar aos resíduos produzidos ou recolhidos no 

decurso da sua atividade 

4. O Adjudicatário deverá desenvolver as atividades objeto do presente procedimento, garantindo o 

cumprimento das normas ambientais e de tratamento de resíduos aplicáveis. 

 

Cláusula 8.ª - Preço Base 
Pelos serviços objeto deste caderno de encargos, a entidade adjudicante estabelece o preço máximo de 

44.440,00€ (quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta euros), aos quais acresce o IVA à taxa legal em 

vigor. 

 

Cláusula 9.ª - Condições de pagamento 
1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, após o vencimento da respetiva obrigação. A obrigação 

considera-se vencida com a prestação dos serviços e corresponde destruição, objeto do contrato, relativa 

aquele mês. 
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2. A fatura deverá discriminar cada tipo de serviços prestados, vencendo 60 dias após a sua apresentação 

e receção junto da AT. 

3. No caso de não cumprimento por parte das entidades adjudicantes do estipulado no número anterior, 

incidirão sobre o montante em divida e durante o tempo em que o atraso se mantiver, juros de mora à taxa 

legal em vigor. 

 

Cláusula 10.ª - Deduções nos pagamentos  
A entidade adjudicante deduzirá nos pagamentos a efetuar ao adjudicatário: 

1. As importâncias necessárias à liquidação das sanções que lhe tenham sido aplicadas, nos termos deste 

caderno de encargos. 

2. Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis. 

 

Cláusula 11.ª - Níveis de Serviço 
O Adjudicatário assegurará dois tipos de recolha: 

• Periódica – De acordo com o n.º 1 da Cláusula 3.ª, o adjudicatário terá que assegurar em 

permanência contentores, nas várias instalações a definir pela entidade adjudicante, estando 

obrigado a predefinir uma data de recolha dos mesmos, em concordância com o serviço, entregando 

para o efeito um documento, sem prejuízo de a mesma poder ser alterada pela entidade adjudicante, 

através de email.  

• Pontual – Será comunicado por email ao adjudicatário a necessidade de proceder â recolha de 

documentação que não esteja comtemplada no número anterior, devendo o adjudicatário proceder 

à colocação dos contentores até dois dias após a referida comunicação e proceder à sua recolha 

ate três dias, após a colocação. 

 
Cláusula 12.ª - Penalidades contratuais 

1. Pelo incumprimento de qualquer das obrigações emergentes do contrato, nomeadamente os níveis de 

serviço da clausula anterior, a AT pode exigir do fornecedor o pagamento de uma pena pecuniária, de 

€100,00 a €250,00 por cada dia de atraso ou por cada incumprimento.  

2. Na determinação da gravidade do incumprimento, a AT tem em conta, nomeadamente, a duração da 

infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.  

3. O direito à aplicação de penalidades deverá ser exercido pela AT dentro do prazo máximo de 60 

(sessenta) dias sobre a data da ocorrência que lhe deu origem. 

4. A importância que for devida pelo adjudicatário correspondente às penalidades será deduzida, sem 

demais formalidades, na fatura a pagamento à data da aplicação da penalidade. 

5. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula ficam limitadas a 20% ou a 30% do preço contratual, 

nos termos do artigo 329.º do CCP. 
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Cláusula 13.ª - Objeto do dever de sigilo 

1. O adjudicatário e todos os elementos da sua equipa de trabalho devem guardar sigilo sobre toda a 

informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à entidade adjudicante. 

2. 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 o destinado direta e exclusivamente à 

execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do 

domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário 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. 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até autorização expressa em contrário pela 

entidade adjudicante, a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo 

da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos 

comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. 

 
Cláusula 14.ª - Patentes, Licenças e Marcas Registadas 

1. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no fornecimento 

de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

2. Caso a entidade adjudicante venham ser demandada por ter infringido, na execução do contrato, 

qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-o de todas as despesas 

que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for. 

 

Cláusula 15.ª - Vigência e duração da Prestação de Serviços 
O contrato terá a sua vigência durante os anos económicos de 2021 e 2022. 

 

Cláusula 16.ª - Revisão de Preços 
O contrato não será objeto de revisão de preços. 

 

Cláusula 17.ª - Nomeação de Gestor 
O adjudicatário obriga-se, até à data de início do contrato, a comunicar à entidade adjudicante, a nomeação 

do gestor de contrato responsável pelo contrato celebrado, bem quaisquer alterações relativamente à sua 

nomeação, no prazo de 10 dias. O gestor deve disponibilizar à entidade adjudicante, contatos diretos 

telefónicos e endereço de correio eletrónico.  

 

Cláusula 18.ª - Contrato 
1. O contrato é composto pelos seguintes elementos:  
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a. O caderno de encargos; 

b. A proposta adjudicada; 

c. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

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

determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

3. 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 19.ª - Cessão da Posição Contratual 
O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes 

do contrato sem autorização da entidade adjudicante. 

 

Cláusula 20.ª - Cessação do Contrato 
O incumprimento, ou cumprimento defeituoso, por uma das partes das obrigações resultantes do contrato 

confere, nos termos do Código dos Contratos Públicos, à outra parte o direito de resolver o contrato, sem 

prejuízo das indemnizações a que houver lugar, nos termos gerais de direito. 

 
Cláusula 21.ª - Legislação aplicável 

Em tudo o omisso no presente documento, observar-se-á a legislação portuguesa. 

 
Cláusula 22.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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