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Cláusula 1ª - Objeto do Contrato 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a 

celebrar na sequência do procedimento pré-contratual por Ajuste Direto que tem por 

objeto principal a aquisição de combustível rodoviário – gasóleo e gasolina para as 

viaturas da Associação Existir em postos públicos de abastecimento.  

2. Quantidades estimadas: 15 000 litros de gasóleo rodoviário e 450 litros de 

gasolina sem chumbo 95. 

As quantidades atrás indicadas são meramente indicativas, não vinculando a 

entidade adjudicante à sua efetiva aquisição. 

Cláusula 2ª – Contrato 

1. O contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e omissões do Caderno de Encargos 

identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido 

expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar. 

b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao Caderno de Encargos. 

c) O presente Caderno de Encargos.   

d) A proposta adjudicada. 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestada pelo 

adjudicatário. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a 

respectiva 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 e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos 

propostos de acordo com o art. 99º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo 

adjudicatário nos termos do disposto no art. 101º do mesmo diploma legal. 

Cláusula 3ª - Prazo 

1. O contrato sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para 

além da cessação do contrato, entra em vigor na data sua assinatura e cessa a sua 

vigência logo que atingido o primeiro dos seguintes limites:  

a) Pelo prazo de 12 meses; 

b) Ou até ao limite das quantidades postas a concurso.  
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Cláusula 4ª – Obrigações principais do fornecedor 

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 fornecedor as seguintes condições principais: 

a) Fornecer os bens à entidade adquirente, conforme as referências, prazos de 

entrega e requisitos do fornecimento definidos neste Caderno de Encargos e demais 

documentos contratuais;   

b) Comunicar antecipadamente à entidade adquirente os factos que tornem total ou 

parcialmente impossível o abastecimento dos combustíveis objeto do procedimento ou o 

cumprimento de qualquer outra das suas obrigações, nos termos do contrato celebrado.  

Cláusula 5ª – Conformidade e operacionalidade dos bens 

1. O fornecedor obriga-se a entregar à Associação Existir os bens do objeto do 

contrato com as características, especificações e requisitos técnicos legais. 

2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem 

utilizados para os fins a que se destinam. 

3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os 

aspetos relativos à venda de bens e das garantias a ela relativas no que respeita à 

conformidade dos bens.  

4. O fornecedor é responsável perante a entidade adjudicante por qualquer defeito 

ou discrepância dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens 

lhe são entregues.  

Cláusula 6ª – Entrega dos bens objeto do contrato 
Gasóleo rodoviário e Gasolina sem chumbo 95 em postos de abastecimento público 

Os bens objeto do contrato apenas podem ser fornecidos mediante a apresentação 

de um cartão emitido pela entidade fornecedora dos bens objeto do contrato, nos quais 

devem constar os seguintes requisitos:  

a)  Data (posto, localidade) do abastecimento; 

b) Identificação do produto e da quantidade; 

c) Identificação do condutor; 

d) Preço por litro, de venda ao público praticado no momento do 

abastecimento;  

e) Matrícula da viatura;  
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f) Registo da quilometragem no momento do abastecimento.  

Cláusula 7ª – Patentes, licenças e marcas registadas 

São da responsabilidade das entidades fornecedoras quaisquer encargos decorrentes 

da utilização no fornecimento de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.  

Cláusula 8ª - Dever de sigilo 

O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 

não técnica, comercial e outra, relativa à Associação Existir de que possa ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

Cláusula 9ª - Critérios de Adjudicação 

O critério de adjudicação será o da proposta economicamente mais vantajosa, sendo 

os critérios de avaliação:  

a) Preço: 50% 

b) Distância percorrida/consumo das viaturas nas deslocações para o posto de 

abastecimento: 30% 

c) Soluções propostas ao nível de opções de controlo e pagamento dos 

fornecimentos: 20%. 

 

As propostas serão avaliadas da seguinte forma:  

PPA = ((QG+QD) x (TRG-DG)) 

PPA – Preço da proposta em análise 

QG – Quantidade estimada (litros) 

QD – Quantidade estimada (litros) nas deslocações para o posto de abastecimento (nº 

km x consumo médio das viaturas) 

TRG – Preço médio (média simples dos preços diários) de tabela de referência do 

fornecedor do mês anterior à apresentação das propostas por litro de gasóleo rodoviário. 

DG – Desconto proposto 

Cláusula 10ª - Preço Base 

O preço base do presente procedimento é de € 18.000,00 (dezoito mil euros), sendo 

o preço máximo que a Associação Existir se dispõe a pagar pela execução de todas as 

prestações que constituem o seu objecto. 

Cláusula 11ª - Preço Contratual 

1. Pelo fornecimento dos bens objecto do contrato, bem pelo cumprimento das 

demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a Associação Existir 

pagará ao fornecedor o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa 
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legal em vigor, se este for legalmente devido, mensalmente e após a emissão das 

facturas.  

Dito preço será calculado nos termos da seguinte fórmula:  

PF = (PVP – D)  

PF – Preço final dos bens;  

PVP – Preço de venda ao público praticado na data do abastecimento (preço com IVA 

incluído à taxa legal em vigor);  

D – Desconto constante na proposta do fornecedor. 

 

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

cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente, nomeadamente 

os encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patente sou licenças.  

Cláusula 12ª - Condições de Pagamento 

1. As quantias devidas pela Associação Existir, nos termos da(s) cláusula(s) 

anterior(es), deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 dias após a receção pela Associação 

Existir das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da 

obrigação respetiva.  

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a 

aceitação do fornecimento. 

3. Em caso de discordância por parte da Associação Existir quanto aos valores 

indicados nas faturas, deve esta comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos 

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

proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nº 1, as faturas são 

pagas através de cheque.  

Cláusula 13ª - Resolução do Contrato 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, os 

contraentes podem resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de algum deles 

violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.   

Cláusula 14ª – Caução 

1. Não é exigida caução nos termos do nº 2 do artigo 8º do Decreto-lei nº 18/2008 de 

29 de janeiro.  
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Cláusula 15ª – Foro Competente 

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

competência do Tribunal da Comarca de Loulé, com expressa renúncia a qualquer 

outro.  

Cláusula 16ª – 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 contato constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte.  

Cláusula 17ª – Legislação aplicável  

1. O fornecimento dos bens e serviços é regulado pelo Código dos Contratos 

Públicos, Decreto-lei nº 18/2008 de 29 de janeiro com as devidas alterações legais em 

vigor, pelas disposições deste Caderno de Encargos e demais documentação do 

respetivo processo de aquisição. 

2. A todos os casos omissos será sempre aplicável a legislação portuguesa.  

 

 

 

Loulé, 21 de janeiro de 2016 
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