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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

 

Cláusula 1 – Identificação e objeto do contrato 

 

 
1 - Identificação do contrato 

 

Aluguer operacional de veículos diversos para integração da frota municipal, pelo período 

de 48 meses. 

 

2 - Objeto do contrato 

 

O presente procedimento tem como objeto principal o aluguer operacional de veículos, 

para reforço da frota municipal, nas áreas mais necessitadas e de maior preocupação. 

 

Entende-se por aluguer operacional de veículos, para efeitos do presente procedimento, a 

locação (cedência a título oneroso), por parte do adjudicatário a favor da entidade pública 

adjudicante, de veículos, com vista à sua utilização por parte de elementos afetos ao 

Município de Faro, incluindo IUC e outros impostos, manutenção e reparação dos veículos 

alugados, bem como todas as despesas e encargos necessários à boa e correta execução 

do contrato. 

 

Os encargos com os seguros obrigatórios serão da responsabilidade do Município. 

 

No caso de descontinuidade de produção do veículo adjudicado, o Co-contratante poderá 

propor substituí-lo por outro, desde que o fabricante destes veículos comprove, por 

escrito, esta substituição e desde que cumpra o caderno de encargos e mantenha o preço 

mensal unitário de aluguer, os prazos de entrega e de pagamento. A concretização desta 

substituição carece da aceitação pelo Município de Faro. 
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Cláusula 2 - Aspetos de execução do contrato 

 

 
1 - Nos termos dos nºs 3 e 4 do artigo 42º do CCP (aspetos submetidos à concorrência), é 

definido parâmetro base para o fator preço, a saber: 

 

Designação Preço base 

Lote I - Veículos ligeiros de passageiros 89.430,89€ 

Lote II - Veículos de mercadorias 104.325,19€ 

 

 

2 - Nos termos do nº 5 do artigo 42º do CCP (aspetos não submetidos à concorrência), é 

definido parâmetro base para o fator prazo, a saber: 

 Prazo da locação: 48 meses. 

 

 

 
3 -  A proposta a apresentar deve situar-se dentro dos parâmetros definidos nos números 

anteriores. 

 

 

Cláusula 3 – Disposições por que se rege o contrato 

 

1 -  A execução do contrato obedece: 

 

a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que 

dele fazem parte integrante; 

 

b) Ao Código dos Contratos Públicos, doravante “CCP”, aprovado e publicado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

 

c) Às regras da arte. 

 
 

2 -  Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no 

contrato, sem prejuízo do disposto no nº 4 do artigo 96º do CCP: 
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto 

no artigo 99º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos 

do disposto no artigo 101º desse mesmo código; 

 
b) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 61º 

do CCP; 

 
c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

 

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execução; 

 
e) A proposta adjudicada; 

 
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário; 

 
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no 

caderno de encargos. 

 

 

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 nº 2 e o clausulado do contrato 

e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de 

acordo com o disposto no artigo 99º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto - Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro e aceites pelo adjudicatário nos termos do 

disposto no artigo 101º do mesmo código. 
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CAPÍTULO II - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  

SECÇÃO I - OBRIGAÇÕES DO LOCADOR  

 

Cláusula 4 - Obrigações principais do locador 

 

1 - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no caderno de 

encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o locador 

as seguintes obrigações principais: 

 

a) Entrega das viaturas, em conformidade com o presente caderno de encargos; 

 

b) Prestar os serviços associados ao contrato de AOV (Aluguer operacional de veículos); 

 
c) Autorizar a circulação dos veículos objeto do contrato AOV, fora do território nacional, 

podendo transitar exclusivamente nos países que integram a EU; 

 
d) Garantir eventuais substituições dos veículos, que o adjudicatário venha a propor e 

expressamente aceites pelo Município de Faro, durante a vigência do contrato (além 

daquelas relacionadas com o contrato de locação), efetuadas através de veículo 

idêntico ou de segmento superior; 

 
e) Comunicar ao Município a nomeação do gestor de contrato responsável, bem como 

quaisquer alterações relativamente à mesma; 

 
f) Garantir que durante a vigência do contrato não se venha a verificar qualquer dos 

impedimentos previsto no artigo 55.º do CCP; 

 

g) Suportar todos os encargos com o IUC, todos os restantes impostos e taxas, existentes 

ou que possam vir a ser criados, que se refiram à utilização dos veículos objeto do 

presente contrato  

 

2 - A título acessório, o locador fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios 

humanos, materiais que sejam necessários e adequados à execução do contrato, bem 

como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa 

execução das tarefas a seu cargo. 
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Cláusula 5 - Prazo do contrato / locação 

 

 
1 - A presente contrato de locação terá início na data da outorga de cada lote; 

 

 

2 - O aluguer terá início (início de execução do contrato) no dia útil seguinte à data de 

receção definitiva dos veículos, estando estes em condições legais de circulação na via 

pública, e vigorará pelo período de 48 (quarenta e oito) meses. 

 

 
3 - O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, sem prejuízo 

das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do mesmo e do nº 

anterior. 

 

 
4 - Considerando que, em função da natureza das prestações objeto do presente contrato a 

celebrar e das condições da sua execução e tendo em conta que a frota municipal é 

constituída por viaturas cuja idade e desgaste exigem cada vez mais, programas de 

manutenção rígidos e reparações frequentes e, sendo imprescindível assegurar a 

manutenção da capacidade operacional dos serviços municipais, que se apresenta 

atualmente num nível de exigência elevado, a opção pelo aluguer operacional por 48 

meses, revela-se bastante vantajosa, tanto do ponto de vista administrativo, como 

económico, apresentando igualmente um bom leque de soluções do ponto de vista da 

gestão operacional dos veículos, comparada com a opção aquisição da propriedade e da 

opção aluguer operacional por período igual ou inferior a 36 meses; 

 

 

5 - Considerando ainda que, no procedimento de contratação ora proposto, houve a 

preocupação de se encontrar a melhor solução possível, na prossecução do interesse 

público, do ponto de vista administrativo, na sua vertente técnica e financeira, 

verificando-se a existência de uma vantagem económica, pelo facto de as locadoras 

praticarem rendas mensais substancialmente mais baixas para períodos de vigência de 

contrato mais duradouro.  
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6 - O locador obriga-se a concluir o contrato, com todos os elementos referidos nas 

especificações técnicas do presente caderno de encargos, no prazo estabelecido em 

conformidade com os respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das 

obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

 

 
7 - Salvaguarda-se a possibilidade de o Município de Faro poder cessar o contrato, antes do 

seu término, por motivos devidamente justificados.  

 

 

8 - Para o efeito, deve o Município de Faro, por escrito, dar conhecimento da sua intenção ao 

adjudicatário, com um prazo mínimo de 15 dias de antecedência, indicando a data a partir 

da qual pretende cessar o contrato.  

 

 

Cláusula 6 - Objeto do dever de sigilo 

 

1 - O locador deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Faro, de que possa ter conhecimento 

ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

 

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 locador 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. 

 

 
SECÇÃO II - OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO DE FARO 

 
Cláusula 7 - Preço contratual 
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1 - Pelo objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes 

do presente caderno de encargos, o Município de Faro deve pagar ao locador, o preço 

constante da proposta adjudicada, acrescida de IVA à taxa legal em vigor. 

 
2 - O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público. 

 

 

Cláusula 8 - Condições de pagamento 

 
1 - As quantias devidas pelo Município de Faro, nos termos das cláusulas anteriores, serão 

liquidadas na sequência da receção das respetivas faturas, as quais devem ser emitidas 

mensalmente. 

 
2 - Em caso de discordância por parte do Município de Faro, quanto aos valores indicados nas 

faturas, deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o mesmo obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou 

proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

 
3 - Os pagamentos são efetuados no prazo de 60 dias após a apresentação da respetiva 

fatura. 

 
 
 
 

CAPÍTULO III - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO  

 
Cláusula 9 - Penalidades contratuais 

 
1 - Em caso de resolução do contrato por incumprimento do locador, o Município de Faro pode 

exigir-lhe uma pena pecuniária no valor de 5%, nos termos do artigo 329º do CCP.  

 

2 - Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Faro tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do 

locador e as consequências do incumprimento.  
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3 - O Município de Faro pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as 

penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.  

 

4 - As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Faro 

exija uma indemnização pelo dano excedente. 

 
 

Cláusula 10 - Força maior 

 

1 - Não podem ser impostas penalidades ao locador, nem é havida como incumprimento, a 

não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que 

resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do Contrato e cujos efeitos não lhe 

fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

 

2 - Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, 

greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 

 

3 - Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do locador, na 

parte em que intervenham; 

 
b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do locador ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades 

dos seus subcontratados; 

 
c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo locador, de 

deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

 
d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo locador de normas legais; 
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e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do locador cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento 

de normas de segurança; 

 
f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do locador não devidas a 

sabotagem; 

 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

 

 

4 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte. 

 

 

5 - A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior.  

 

 

Cláusula 11 - Resolução por parte do contraente público 

 

 
1 - Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município de Faro 

pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o locador violar de forma 

grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente no caso 

de atraso na execução do contrato e o incumprimento do disposto nas especificações 

técnicas do caderno de encargos; 

 

2 - O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração 

enviada ao locador e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos 

que tal seja determinado pelo Município de Faro. 
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Cláusula 12 - Resolução por parte do locador 

  

1 - Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o locador pode 

resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há 

mais de (6) seis meses ou o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, 

excluindo juros; 

 

2 - O direito de resolução é exercido por via judicial, nos termos da cláusula 15. 

 

3 - Nos casos previstos na alínea a) do nº 1, do artigo 332º do CCP o direito de resolução 

pode ser exercido mediante declaração enviada ao Município de Faro, que produz efeitos 

30 dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em 

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 

 

4 - A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição 

das prestações já realizadas pelo locador, cessando, porém, todas as obrigações deste ao 

abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444º do CCP. 

 
 

Cláusula 13 - Responsabilidade civil  

 
O adjudicatário será responsável por todos e quaisquer danos e prejuízos, causados à 

entidade adjudicante e a terceiros, que resultem das atividades exercidas no âmbito do 

presente contrato.  

 

 

CAPÍTULO IV –  CAUÇÃO  

Cláusula 14 – Caução 

 
1 - Valor 

a) De acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 88.º do CCP, não é exigida a prestação 

de caução destinada a garantir a celebração do contrato, bem como o exato e pontual 

cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais; 

b) Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 89.º do CCP, irá a entidade adjudicante, 

proceder à retenção de 10% do valor de cada um dos pagamentos a efetuar. 
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2 - Execução  

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

pode ser executada pelo Contraente Público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou 

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

incumprimento definitivo pelo locador das obrigações contratuais ou legais, incluindo o 

pagamento de sanções, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no 

contrato ou na lei. 

 

 

CAPÍTULO V - RESOLUÇÕES DE LITÍGIOS  

Cláusula 15 - Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razão da matéria. 

 

 

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS  

Cláusula 16 - Subcontratação e cessão da posição contratual 

 
A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessação da posição contratual por qualquer 

das partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 17 - Comunicações e notificações 

1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 

identificados no contrato. 

 

2 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte.  

 

Cláusula 18 - Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias 

feriados. 
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Cláusula 1 – Características dos veículos 

Lote I - Veículos ligeiros de passageiros 

a) 5 viaturas a gasolina, com potência mínima de 65 cv e cilindrada entre 1.000 e 1.200 cm3; 

b) 1 viatura a gasóleo, com potência mínima de 120 cv e cilindrada entre 1.500 e 1.700 cm3;
 

c) 1 viatura a gasóleo, com potência mínima de 105 cv e cilindrada entre 2.000 e 2.200 cm3.
 

 

a) Estes veículos, devem respeitar as seguintes características: 

Cilindrada: entre 1.000 e 1.200 cm3
 

Classe de emissões de CO2: 

Nº Portas: 

Caixa de velocidades:  

Categoria fiscal: ligeiro de passageiros 

Nº de lugares: 

Motorização: gasolina 

Alimentação de combustível: 

Potência: entre 65 e 80 cv 

Comprimento: 

Largura: 

Teto baixo 

Distância entre eixos, em mm: 

Capacidade mínima de bagageira, em litros: 

Ar condicionado 

Vidros elétricos, dianteiros e traseiros 

Quilometragem a contratar: 90.000 Km 

Pintura/cor: branco 

Consumo médio combinado anunciado: até 6,0 litros/100 Km 

 

b) Este veículo, deve respeitar as seguintes características: 

Cilindrada: entre 1.500 e 1.700 cm3
 

Classe de emissões de CO2: 

Nº Portas: 

Caixa de velocidades:  

Categoria fiscal: ligeiro de passageiros 



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais 

 

 

 

 

Largo da Sé  Divisão de Projetos, Obras e 
Equipamentos Municipais 

Página 16 de 28 
 

8004-001 Faro, 
Portugal 

  

 geral@cm-faro.pt Largo de São Francisco,39 Tel.: 289 870 880 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt   Fax: 289 870 012 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal dpoem.diu@cm-faro.pt 

  

Nº de lugares: 

Motorização: gasóleo 

Alimentação de combustível: 

Potência: entre 120 e 80 cv 

Comprimento: 

Largura: 

Distância entre eixos, em mm: 

Capacidade mínima de bagageira, em litros: 

Ar condicionado 

Vidros elétricos, dianteiros e traseiros 

Quilometragem a contratar: 90.000 Km 

Pintura/cor: branco 

Consumo médio combinado anunciado: até 6,0 litros/100 Km 

 

c) Este veículo, devem respeitar as seguintes características: 

Cilindrada: 2.000 e 2.200 cm3
 

Classe de emissões de CO2: 

Nº Portas: 

Caixa de velocidades:  

Categoria fiscal: ligeiro de passageiros 

Nº de lugares: 9 

Motorização: gasóleo 

Alimentação de combustível: 

Potência: entre 105 e 125 cv 

Comprimento: 

Largura: 

Distância entre eixos, em mm: 

Capacidade mínima de bagageira, em litros: 

Ar condicionado 

Vidros elétricos, dianteiros e traseiros 

Quilometragem a contratar: 200.000 Km/ano 

Tacógrafo incluído 

Tecto baixo 
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Pintura/cor: branco 

Consumo médio combinado anunciado: até 7,5 litros/100 Km 

Lote II - Veículos de mercadorias 

a) 2 viaturas a gasóleo, de caixa fechada, com potência mínima de 75 cv e cilindrada 

entre 1.500 e 1.700 cm3; 

b) 1 carrinha de caixa aberta, com potência mínima de 125 cv e cilindrada entre 2.200 e 

2.400 m3; 

c) 1 carrinha de caixa aberta, com potência mínima de 155 cv e cilindrada entre 2.200 e 

2.400 cm3; 

d) 1 carrinha a gasóleo, com potência mínima de 125 cv e e cilindrada entre 2.200 e 

2.400 cm3; 

e) 1 carrinha de caixa aberta, com potência mínima de 130 cv e e cilindrada entre 2.000 e 

2.200 cm3; 

 

a) Estes veículos, devem respeitar as seguintes características: 

Cilindrada: entre 1.500 e 1.700 cm3
 

Classe de emissões de CO2: 

Nº Portas: 

Caixa de velocidades:  

Categoria fiscal: mercadorias 

Nº de lugares: 2 passageiros 

Motorização: gasóleo 

Alimentação de combustível: 

Potência: entre 75 e 95 cv 

Comprimento: 

Largura: 

Distância entre eixos, em mm: 

Capacidade mínima de bagageira, em litros: 

Ar condicionado 

Vidros elétricos, dianteiros e traseiros 

Quilometragem a contratar: 90.000 Km 

Pintura/cor: branco 

Consumo médio combinado anunciado: até 6,5 litros/100 Km 
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b) Estes veículos, devem respeitar as seguintes características: 

Cilindrada: entre 2.200 e 2.400 m3
 

Classe de emissões de CO2: 

Nº Portas: 

Caixa de velocidades:  

Categoria fiscal: mercadorias 

Nº de lugares: 6 passageiros 

Motorização: gasóleo 

Alimentação de combustível: 

Potência: entre 125 e 145 cv 

Comprimento: 

Largura: 

Distância entre eixos, em mm: 

Chassi extra longo 

Capacidade mínima de bagageira, em litros: 

Ar condicionado 

Vidros elétricos, dianteiros e traseiros 

Quilometragem a contratar: 90.000 Km 

Pintura/cor: branco 

Consumo médio combinado anunciado: até 9,0 litros/100 Km 

 

 

c) Estes veículos, devem respeitar as seguintes características: 

Cilindrada: entre 2.200 e 2.400 cm3
 

Classe de emissões de CO2: 

Nº Portas: 

Caixa de velocidades:  

Categoria fiscal: mercadorias 

Nº de lugares: 3 passageiros 

Motorização: gasóleo 

Alimentação de combustível: 

Potência: entre 155 e 175 cv 

Comprimento: 
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Largura: 

Teto alto 

Distância entre eixos, em mm: 

Chassi extra longo 

Báscula bilateral  

Capacidade mínima de bagageira, em litros: 

Ar condicionado 

Vidros elétricos, dianteiros e traseiros 

Quilometragem a contratar: 90.000 Km 

Pintura/cor: branco 

Consumo médio combinado anunciado: até 9,5 litros/100 Km 

 

d) Estes veículos, devem respeitar as seguintes características: 

Cilindrada: entre 2.200 e 2.400 cm3
 

Classe de emissões de CO2: 

Nº Portas: 

Caixa de velocidades:  

Categoria fiscal: mercadorias 

Nº de lugares: 3 passageiros 

Motorização: gasóleo 

Alimentação de combustível: 

Potência: entre 125 e 145 cv 

Comprimento: 

Largura: 

Distância entre eixos, em mm: 

Chassi extra longo 

Capacidade mínima de bagageira, em litros: 

Ar condicionado 

Vidros elétricos, dianteiros e traseiros 

Quilometragem a contratar: 90.000 Km 

Pintura/cor: branco 

Consumo médio combinado anunciado: até 9,0 litros/100 Km 
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e) Estes veículos, devem respeitar as seguintes características: 

Cilindrada: entre 2.000 e 2.200 cm3
 

Classe de emissões de CO2: 

Nº Portas: 

Caixa de velocidades:  

Categoria fiscal: mercadorias 

Nº de lugares: 3 passageiros 

Motorização: gasóleo 

Alimentação de combustível: 

Potência: entre 130 e 150 cv 

Comprimento: 

Largura: 

Distância entre eixos, em mm: 

Chassi extra longo 

Capacidade mínima de bagageira, em litros: 

Ar condicionado 

Contentor em alumínio 

Plataforma elevatória elétrica 

Vidros elétricos, dianteiros e traseiros 

Quilometragem a contratar: 90.000 Km 

Pintura/cor: branco 

Consumo médio combinado anunciado: até 9,5 litros/100 Km 

 

 

Cláusula 2 - Manutenção e reparação 

 
1 - Serviços de manutenção e reparação: 

 

1.1 - Constitui obrigação do Co-contratante, a manutenção e reparação dos veículos 

alugados, ao longo de todo o período do aluguer, independentemente da quilometragem que 

cada veículo venha a percorrer nesse período. 

 

1.2 - Estão englobados nos serviços de manutenção e reparação: 
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a) As revisões e manutenções, a realizar com a periodicidade preconizada pelo fabricante dos 

veículos, incluindo a mão-de-obra, e materiais necessários àquelas operações, bem como 

eventuais atestos e afinações necessários à manutenção, entre duas operações do programa 

de manutenção. 

 

b) As reparações mecânicas, elétricas e de carroçaria dos veículos, incluindo a mão-de-obra e 

materiais necessários, resultantes de avarias que decorram de falhas e desgastes em 

consequência do uso normal dos veículos. 

 

 

2 - Programa de manutenção: 

O Co-contratante deverá apresentar, até à entrega dos veículos, o programa de manutenção 

detalhada dos veículos propostos, com indicação da quantidade de dias que se prevê que cada 

veículo fique imobilizado para o efeito, ao longo de todo o período do aluguer e para a 

quilometragem estimada. 

 

 

3 - Instalações de manutenção: 

O Co-contratante deverá apresentar, até à entrega dos veículos documento que identifique 

claramente a rede de oficinas a utilizar, no Concelho de Faro e áreas limítrofes, para os 

trabalhos de manutenção dos veículos. 

 

 

Cláusula 3 - Prazo de entrega dos veículos 

 

1 - Os concorrentes deverão indicar o prazo de entrega dos veículos que a compõem sendo 

certo que a totalidade dos veículos terá de ser entregue no prazo máximo de 120 (cento e 

vinte) dias seguidos, a contar da assinatura do contrato. 

 

2 - A violação dos prazos contratuais de entrega dos veículos, poderá determinar, se o 

Município de Faro o entender, a obrigação, por parte do Co-contratante, de fornecer 

gratuitamente viaturas de características técnicas semelhantes às adjudicadas e até à entrega 

das contratualmente propostas. 
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Cláusula 4 - Obrigações principais do locatário 

 

1 - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente caderno 

de encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o 

adjudicatário as seguintes obrigações principais: Cedência dos veículos automóveis para uso 

pelo Município de Faro, incluindo impostos, manutenção e reparação dos mesmos, conforme 

artigo 433º do CCP, bem como todas as despesas e encargos necessários à execução do 

contrato. 

 

2 - Viatura de substituição - Durante todos os períodos de impedimentos de utilização de 

veículos alugados, por parte do Contraente Público, devidos a intervenções de manutenção 

preventiva ou curativa, sinistros, furtos, roubos ou razões legais, o Co-contratante deverá 

disponibilizar, de imediato e gratuitamente, uma viatura de substituição, com características 

de potência, lotação e dimensionais semelhantes à adjudicada, a qual deverá encontrar-se 

num estado de utilização semelhante ou melhor ao do substituído, no momento 

imediatamente anterior ao facto que ocasionou a imobilização. Na sua falta serão aplicadas as 

sanções contratuais previstas. 

 

3 - Se o Co-contratante não disponibilizar de imediato uma viatura substituta, para os efeitos 

do disposto no ponto anterior, poderá o Município de Faro, promover o aluguer de uma viatura 

equivalente até ao momento em que o Cocontratante forneça a solução de mobilidade. O 

correspondente custo será abatido ao valor do aluguer mensal a liquidar ao Co-contratante. 

4 - Acesso a dados operacionais de funcionamento dos veículos: 

O Co-contratante deve assegurar, junto do fabricante dos veículos, o acesso à informação de 

dados operacionais de funcionamento dos veículos, contidos na unidade de controlo eletrónico 

(“centralina”), facultando essa informação ao Contraente Público, sempre que este o solicite. 

 

5 - O Co-contratante é ainda responsável, nomeadamente, por: 

 

a) Cumprir as cláusulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele 

fazem parte integrante; 

 

b) Atuar de acordo com a legislação portuguesa; 
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c) Cumprir pontualmente todas as disposições regulamentares dos documentos 

patenteados no procedimento e demais disposições normativas não expressamente 

referidas, que se encontrem em vigor e que se relacionem com a execução do 

Contrato; 

 

d) Respeitar, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar e não esteja em oposição com 

os documentos do Contrato, as normas portuguesas, as especificações e documentos 

de homologação de organismos oficiais e as instruções de fabricantes ou de entidades 

detentoras de patentes. 

 

Cláusula 5 - Entrega dos veículos 

1 - Os veículos alugados serão entregues nas instalações do Parque Auto do Município de 

Faro, sitas na Rua Dr. José de Matos. 

 
2 - O Co-contratante obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos veículos 

objeto do contrato, todos os equipamentos, documentação e tudo que seja necessário para a 

boa e integral utilização, funcionamento e circulação na via pública. 

 
3 - Todas as despesas e custos com o transporte dos veículos objeto do contrato e respetivos 

equipamentos até ao local de entrega, definido no n.º 1 da presente cláusula, são da 

responsabilidade do Co-contratante. 

 
 

Cláusula 6 - Receção dos veículos 

1 - Após a entrega dos veículos, proceder-se-á à sua vistoria e, reconhecendo-se que aqueles 

estão de acordo com as condições exigidas, elaborar-se-á de imediato, um auto de receção 

dos veículos, que será assinado por representantes da entidade adjudicante e do Co-

contratante. 

 
2 - Se na vistoria se verificar que os veículos não satisfazem ou não se acham nas condições 

estabelecidas, não serão os mesmos recebidos, o que constará de auto que se elaborará, 

ficando o Co-contratante obrigado a proceder, no prazo que lhe for indicado, à substituição 

dos elementos defeituosos e aos trabalhos necessários para eliminar todos os defeitos, e só 

depois de outra vistoria, caso se verifique que tudo se encontra nas condições devidas, se 

procederá à receção dos veículos. 
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3 - Para efeitos da vistoria referida no n.º 1 da presente cláusula, o Co-contratante efetuará 

todos os ensaios e demonstrações compatíveis com as características dos veículos que a 

comissão de receção julgar necessários para verificação das suas características e 

funcionamento, manobrabilidade, segurança e robustez. 

 

Cláusula 7 - Seguros 

 

Os encargos com os seguros obrigatórios serão da responsabilidade do Município de Faro. 

 

 

Cláusula 8 - Sinistros 

 

1 - A gestão dos sinistros será da responsabilidade do Co-contratante, devendo este definir 

rigorosamente, que tipo de serviços serão disponibilizados. 

 

2 - O Contraente Público obriga-se a informar o co-contratante, por qualquer meio escrito, da 

data, hora e local em que, eventualmente, os veículos tenham sofrido sinistros. 

 

3 - O Co-contratante, obriga-se a informar, via e-mail, o Município de Faro, sobre a data, hora 

e local em que o veículo sinistrado deverá comparecer para efetuar a peritagem do sinistro, 

bem como da data de início da reparação do veículo, e o respetivo prazo de reparação. 

 

 

Cláusula 9 - Prazo máximo de intervenção 

 

1 - Início da reparação - O Co-contratante deverá indicar o prazo máximo em que se 

compromete iniciar a reparação do veículo, após a comunicação do pedido de assistência, para 

revisões, avarias ou sinistros, o qual não pode ser superior a 48 (quarenta e oito) horas. 

 

2 - Conclusão da reparação - Após a entrada do veículo em oficina o Co-contratante deverá 

comunicar, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, via e-mail, ao Município de Faro, 

qual o prazo para a conclusão da reparação/revisão. 
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3 - O Co-contratante deve comunicar a conclusão da intervenção, ao serviço emissor do 

pedido de intervenção. 

 

Cláusula 10 - Inspeções obrigatórias dos veículos 

 

Caberá ao Co-contratante promover e suportar o pagamento de quaisquer eventuais 

inspeções dos veículos, que legalmente se mostre necessário realizar. 

 

 

Cláusula 11 - Perda ou destruição total 

 

1 - Em caso de perda ou destruição total de veículo, caduca o contrato de aluguer, em relação 

ao veículo em concreto, cessando para o Município de Faro, a obrigatoriedade de pagar o valor 

total ou parcial do aluguer mensal respetivo. 

 

2 - Alternativamente, poderá o Co-contratante substituir o veículo, considerado perdido ou 

destruído, até ao termo do aluguer, por outro que se encontre em idêntico estado de 

utilização ao que o veículo substituído apresentava em momento, imediatamente, anterior ao 

facto que ocasionou a perda ou destruição. A concretização da substituição aqui referida 

carece, no entanto, de aceitação pelo Município de Faro. 

 

3 - Aceite a viatura substituta, manter-se-á em vigor o contrato inicial com o mesmo período 

de aluguer, continuando o Município de Faro a pagar o valor mensal, como se do veículo inicial 

se tratasse e contando-se os quilómetros percorridos pelo veículo substituto como se tivessem 

sido realizados pelo substituído. 

 

4 - A decisão que considere o veículo perdido ou destruído deverá ser tomada nos seguintes 

prazos: 

a) Em caso de furto ou roubo, findo o prazo em que a companhia de seguros, nas 

condições da respetiva apólice, considere definitivamente perdido o veículo; 

 

b) No caso de sinistro, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a participação do 

sinistro ao co-contratante; 
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c) No caso da reparação seja economicamente ou tecnicamente desvantajosa, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias úteis após a participação da avaria. 

 

 

Cláusula 12 - Impostos 

 
É da responsabilidade do Co-contratante o pagamento anual de todos os impostos ou taxas 

que incidam sobre o aluguer ou utilização dos veículos locados, devendo o valor do aluguer 

mensal englobar tal(is) pagamento(s). 

 

 

Cláusula 13 - Restituição dos veículos 

 

1 - Decorrido o período do aluguer, os veículos serão restituídos ao Co-contratante, no mesmo 

local em que foram entregues, comprometendo-se o Cocontratante a retirá-los, no prazo de 

10 (dez) dias, das instalações municipais. 

 

2 - Será verificado por representantes do Co-contratante e do Contraente Público no momento 

da restituição, o estado em que as viaturas se encontram e a quantidade de quilómetros 

respetivas, elaborando-se auto de restituição dos veículos que conterá estes elementos. 

 

3 - De acordo com os princípios gerais dos contratos de Aluguer de Longa Duração, no final do 

contrato, o Contraente Público é responsável pelo pagamento das despesas de reparação 

necessárias dos veículos, de modo que estes sejam restituídos num estado de uso que resulte 

de uma utilização normal e prudente, levando em conta a idade e quilometragem do mesmo, 

conforme o artigo 1043.º do Código Civil (Dever de manutenção e restituição da coisa). 

 

Cláusula 14 - Estado dos veículos 

 

Os veículos deverão ser novos, com quilometragem zero ou com a quilometragem mínima 

necessária para a deslocação da viatura até às instalações do Contraente Público e 

apresentar-se com o sistema de armazenamento da energia propulsora no seu nível máximo. 
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Cláusula 15 - Outros serviços e procedimentos 

 
Para além das definições dos serviços e condicionantes, já solicitados no presente caderno de 

encargos, poderá o Co-contratante definir o conjunto de outros serviços e procedimentos que 

entenda necessários à execução do objeto de concurso. 

 

 

Cláusula 16 – Quilometragem 

 

1 - Estima-se que ao longo dos 48 meses de duração do aluguer, por lote, cada um dos 

veículos percorra os seguintes quilómetros: 

 Lote I - 90.000 km (veículos a e b); e 200.000 Km (veículo c) 

 Lote II – 90.000 km  

 

 

2 - No final do contrato, será determinada a quilometragem efetiva de cada veículo de cada 

um dos lotes objeto do contrato e, em relação a cada um dos lotes, serão verificados os 

desvios para mais ou para menos de quilómetros efetivamente percorridos. 

 

 

3 - Se se verificar que a quilometragem, efetivamente percorrida por cada veículo, de cada 

um dos lotes, ultrapassou o n.º de quilómetros estimado, o Município de Faro pagará ao 

Co-contratante um acréscimo remuneratório de valor correspondente à quantidade de 

quilómetros a mais, baseado no preço do custo por quilómetro proposto, o qual deverá 

respeitar os seguintes valores: 

Lote I – máximo de 2,50€ 

Lote II – máximo de 10,00€ 

 

4 - Verificando-se que a quilometragem, efetivamente percorrida por cada veículo, de cada 

um dos lotes, é inferior ao estimado, o Co-contratante pagará ao Município de Faro o 

montante correspondente à quantidade de quilómetros a menos, baseado no preço do 

custo proposto, o qual deverá respeitar os seguintes valores: 

Lote I – máximo de 1,25€ 

Lote II – máximo de 5,00€ 
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5 - Em caso de avaria do conta-quilómetros (e independentemente de se promover a sua 

imediata reparação), calcular-se-á o percurso diário do veículo, em função da quantidade 

média de quilómetros realizadas diariamente até ao momento da avaria, imputando-se ao 

veículo essa quantidade média diária enquanto a avaria se mantiver. 

 

 

Cláusula 17 - Obrigações do Município de Faro 

 

1 – O Município de Faro assegurará o abastecimento de energia, a lavagem e limpeza dos 

veículos e compromete-se a efetuar os seguintes procedimentos: 

 

a) Solicitar com antecedência as revisões de manutenção definidas pelo fabricante dos 

veículos; 

b) Comunicar qualquer avaria que os veículos venham a sofrer; 

c) Comunicar, no prazo de cinco dias úteis, qualquer acidente que se tenha registado com os 

veículos alugados; 

d) Responsabilizar-se que contração dos seguros obrigatórios de cada viatura; 

e) Responsabilizar-se pela gestão dos pneus de cada viatura. 

 

 

 

 


