
 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E LOGISTICA  
 Divisão  de Contratação 

 
 

 
 
 
 

 1 / 7 
 

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTO Nº 16/CP/AT/2021 
 
 
 
 
 
 

Aquisição de serviços de destruição de material 
 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E LOGISTICA  
 Divisão  de Contratação 

 
 

 
 
 
 

 2 / 7 
 

ÍNDICE 

 

Cláusula 1.ª - Objeto .................................................................................................................................. 3 
Cláusula 2.ª - Preço base e planos tarifários .......................................................................................... 3 
Cláusula 7.ª - Condições de pagamento ................................................................................................. 4 
Cláusula 8.ª - Deduções nos pagamentos .............................................................................................. 5 
Cláusula 9.ª - Penalidades contratuais .................................................................................................... 5 
Cláusula 10.ª - Objeto do dever de sigilo ................................................................................................ 5 
Cláusula 11.ª - Patentes, Licenças e Marcas Registadas ...................................................................... 6 
Cláusula 12.ª - Vigência e duração da Prestação de Serviços ............................................................. 6 
Cláusula 13.ª - Revisão de Preços ........................................................................................................... 6 
Cláusula 15.ª - Contrato ............................................................................................................................ 6 
Cláusula 16.ª - Cessão da Posição Contratual ....................................................................................... 6 
Cláusula 17.ª – Autorização à subcontratação na fase de execução ................................................... 7 
Cláusula 18.ª - Cessação do Contrato ..................................................................................................... 7 
Cláusula 19.ª - Legislação aplicável ........................................................................................................ 7 
Cláusula 20.ª - Foro Competente ............................................................................................................. 7 

 

 
 
  



 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E LOGISTICA  
 Divisão  de Contratação 

 
 

 
 
 
 

 3 / 7 
 

Cláusula 1.ª - Objeto 
O presente procedimento tem por objeto a aquisição de serviços de destruição, recolha e transporte de 

material apreendido pela Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT), incluindo execução de sentenças judiciais, 

bem como material que pertenceu ao património ativo da AT, que já não cumpre as condições mínimas de 

reutilização. 

 
Cláusula 2.ª - Preço base e planos tarifários 

1. Pelos serviços objeto deste caderno de encargos, a entidade adjudicante estabelece o preço máximo de 

95.000,00 (noventa e cinco mil euros), aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

2. O preço máximo unitário por tipologia de material que a entidade adjudicante se propõe a pagar, consta 

na tabela infra 

 

 

Cláusula 3.ª - Locais de entrega e transporte 
O transporte e entrega do material objeto dos serviços a destruir, poderá ser efetuado: 

 Pela AT nas diversas instalações do adjudicatário, em Portugal Continental; 

 Pelo adjudicatário após solicitação da AT, sem prejuízo de poder utilizar as estruturas da 

AT destinada à recolha de resíduos, caso exista, e mediante previa autorização. 

Tipologia Material a destruir Unidade de medida Preço máximo por 
tonelada 

1 Tabaco Volumes em caixas de cartão de 
tabaco/ maços/ cigarros/ charutos €80,00 

2 Álcool Caixas ou paletes de garrafas/ 
Garrafões/ Toneis/ Depósitos €62,50 

3 Equipamentos Elétricos e 
Eletrónicos fora de uso 

Computadores/ Monitores/ 
Fotocopiadoras/ Máquinas/ 
Cartuchos de impressão (a 
granel) 

€5,00 

4 Mobiliário diverso Mesas/ Cadeiras/ Armários/ 
Estantes…(a granel) €5,00 

5 Papel e Cartão Resmas/ Maços/ Folhas/ 
Envelopes…. €5,00 

6 Combustível (Gasolina/ Gasóleo, 
misturas..) 

Litros/ jerricans/ barris/ tambores/ 
Cubas  €120,00 

7 Madeira a granel (não 
transformada) Granel €30,00 

8 

Gases em recipientes sob pressão 
(incluindo halons) contendo 
substâncias perigosas (ex. bilha de 
gás, extintores)  

Granel €3.800,00 

9 Solos, pedras e rochas que não 
contenham substâncias perigosas Granel €40,00 

10 Objetos indiferenciados de material 
ou materiais diversos Granel €65,00 

11 Medicamentos/Produtos 
semelhantes Granel €200 
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Cláusula 4.ª – Níveis de serviço 
1. O adjudicatário dispõe de dois dias úteis para marcar a data da destruição do material e/ou destruição e 

transporte de material, assim como submeter um orçamento para cada tipo de serviço , que lhe for solicitado 

ao abrigo do contrato, através do endereço do correio eletrónico dscpl-dest@at.gov.pt.  

2. A marcação da alínea anterior nunca poderá exceder o prazo máximo de quinze dias úteis referente à 

recolha e transporte dos resíduos. 

3. Só após confirmação e aprovação do mesmo por escrito, pode o adjudicatário proceder, caso a caso, à 

inerente prestação de serviços de destruição.  

 
Cláusula 5.ª - Prova da destruição 

1. O adjudicatário deve facultar o acesso aos locais e aos momentos de destruição do material, por parte 

de entidades externas que acompanham a AT, de funcionário(s) da divisão que solicita a recolha e 

destruição, assim como funcionário(s) da divisão de logística. 

2. Sempre que possível, deve o adjudicatário, disponibilizar meios informáticos e/ ou digitais de 

visionamento remoto e gravação dos locais e dos momentos de destruição do material. 

3. Por motivos alheios ao adjudicatário, sempre que a destruição não seja possível realizar na data e hora 

marcada, deve o mesmo proceder ao armazenamento do material a ser destruído em local fechado com 

vigilância permanente por meios eletrónicos. 

 

Cláusula 6.ª - Procedimentos ambientais e de gestão de resíduos 
1. É inteira responsabilidade do adjudicatário o destino a dar aos resíduos produzidos ou recolhidos no 

decurso da sua atividade. 

2. Deverão ser cumpridas todas as normas ambientais aplicáveis, nomeadamente a inceneração dos 

produtos a ela sujeitos legalmente. 

 

Cláusula 7.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 de materiais, objeto do 

contrato, relativas aquele mês. 

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 dívida e durante o tempo em que o atraso se mantiver, juros de mora à taxa 

legal em vigor. 

4. As entidades adjudicantes procederão, única e exclusivamente, ao pagamento dos serviços que 

efetivamente forem realizados nos termos do tarifário constante da proposta do adjudicatário.  

mailto:dscpl-dest@at.gov.pt
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Cláusula 8.ª - Deduções nos pagamentos  
A entidade adjudicante deduzirá nos pagamentos a efetuar ao adjudicatário: 

a) As importâncias necessárias à liquidação das sanções que lhe tenham sido aplicadas, nos 

termos deste caderno de encargos; 

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis. 

 
Cláusula 9.ª - Penalidades contratuais  

1. Pelo incumprimento de qualquer das obrigações emergentes do contrato, assim como dos níveis de 

serviço contido na clausula 4.ª, a AT pode exigir do fornecedor o pagamento de uma pena pecuniária, de 

€100 a € 500 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 fornecedor 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. 

 
Cláusula 10.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 às entidades adjudicantes. 

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 prestador de serviços 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. 
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Cláusula 11.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 12.ª - Vigência e duração da Prestação de Serviços 
O contrato terá a sua vigência durante os anos económicos de 2021 e 2022. 

 

Cláusula 13.ª - Revisão de Preços 
O contrato não será objeto de revisão de preços. 

 

Cláusula 14.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 15.ª - Contrato 
1. O contrato é composto pelos seguintes elementos:  

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 16.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. 
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Cláusula 17.ª – Autorização à subcontratação na fase de execução 
Para cumprimento do disposto na clausula 6.ª é admitido ao cocontratante a subcontratação na fase de 

execução do contrato, nos termos artigo 319.º do CCP. 

 

Cláusula 18.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 19.ª - Legislação aplicável 

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

 
Cláusula 20.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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