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Programa de Concurso
Artigo 1.º
Entidade Adjudicante
A entidade adjudicante são os Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos do Barreiro
– Rua Resistentes Antifascista s/n –2830 -523 Barreiro, NIPC: 680 015 574, Tel.: (+351) 212 068
540, Email: tcb-geral@cm-barreiro.pt.

Artigo 2.º
Órgão que tomou a decisão de contratar
A decisão de contratar foi tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados
dos Transportes Colectivos do Barreiro no âmbito de competência própria.

Artigo 3.º
Órgão competente para prestar esclarecimentos
1. Os esclarecimentos tendentes à boa compreensão e interpretação das peças do
procedimento bem como relacionados com o procedimento adjudicatório devem ser
solicitados no primeiro terço do prazo para apresentação da proposta, por meio de
transmissão escrita e eletrónica de dados, através da plataforma eletrónica, disponível no
portal www.saphety.com – SaphetyGov.
2. Sem prejuízo da competência própria prevista no artigo 69º nº 1 alínea a) a c) do CCP,
encontra-se delegada no júri a competência para:
i.

Prestar esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças
do procedimento.

ii.

Retificar as peças do procedimento no que se refere a erros e omissões

iii.

Prorrogar o prazo para apresentação de propostas.

Artigo 4.º
Modo de apresentação das propostas
1. A participação no concurso depende de prévia inscrição no procedimento “Contrato para o
fornecimento de 60 autocarros standard movidos a GNC (Gás Natural Comprimido)
para o serviço urbano de passageiros dos Serviços Municipalizados de Transportes
Colectivos do Barreiro”, a ser efetuada no portal www.saphety.com – SaphetyGov sendo
o mesmo de acesso direto e gratuito.
2. Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados na plataforma eletrónica
disponível no portal www.saphety.com – SaphetyGov e assinados eletronicamente mediante
assinatura eletrónica qualificada.
2

Artigo 5.º
Documentos que constituem as propostas
1. A Proposta deve ser constituída pelos seguintes elementos:
a) Declaração de aceitação, elaborada em conformidade com o modelo constante do
Anexo I;
b) Preço total, não incluindo o IVA, indicado em algarismos;
c) Preço unitário das viaturas
d) Prazo de entrega, respeitando os limites previstos na cláusula 3 e 4 do Caderno de
Encargos;
e) Nota justificativa do valor apresentado;
f)

Outros elementos que entendam ser necessários.

2. Os preços, que não devem incluir o I.VA., são indicados em algarismos e por extenso,
prevalecendo em caso de divergência o expresso por extenso,
3. A proposta deve mencionar expressamente que ao preço total e ao preço unitário, acresce
I.V.A., indicando-se o respetivo valor e a taxa legal aplicável.
4. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou pelos representantes.
5. Os documentos que integram a proposta nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Código dos
Contratos Públicos não podem ser redigidos em língua estrangeira.
6. Não é admitida a apresentação de propostas com alterações de cláusulas do caderno de
encargos, nem a apresentação de propostas parciais.

Artigo 6.º
Apresentação de propostas com variantes
Não é admissível a apresentação de propostas com variantes.

Artigo 7.º
Prazo para a apresentação das propostas
1. As propostas podem ser apresentadas até às 23h 59m, horário continental, do 48º dia a
contar da data do envio, para publicação, no Jornal Oficial da União Europeia, do anúncio
relativo ao presente concurso, no site www.saphety.com – SaphetyGov.
2. Os concorrentes deverão prever o tempo necessário para a inserção das propostas, bem
como para a sua assinatura eletrónica qualificada, em função do tipo de acesso à internet de
que disponham, uma vez que só são admitidas a concurso as propostas que tenham sido
assinadas e recebidas até à data e hora referidas no número 1 do presente artigo.
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3. Até ao termo do prazo fixado para apresentação de propostas, os interessados que já as
tenham apresentado devem retirá-las sempre que pretendam apresentar nova proposta
dentro daquele prazo.
Artigo 8.º
Prazo da obrigação de manutenção das propostas
É de 180 dias, o prazo da obrigação da manutenção das propostas.

Artigo 9.º
Lista dos concorrentes e consulta das propostas apresentadas
1. O júri, no dia imediato ao termo do prazo fixado para apresentação das propostas, procede
à publicação das listas dos concorrentes na plataforma eletrónica.
2. Os concorrentes incluídos na lista podem proceder à consulta de todas as propostas
apresentadas na plataforma eletrónica referida no número anterior.
3. Os interessados que não tenham sido incluídos na lista dos concorrentes podem reclamar
desse facto, no prazo de três dias úteis contados da publicitação da lista, devendo para o
efeito, apresentar comprovativo da apresentação tempestiva da sua proposta.
4. Caso a reclamação prevista no número anterior seja deferida, mas não se encontre a
proposta do reclamante, o júri fixa-lhe um novo prazo para a apresentar, sendo aplicável,
com as necessárias adaptações, o disposto nos números 1 e 2 do presente artigo.

Artigo 10.º
Critério de adjudicação
1. O critério que presidirá à adjudicação será o da proposta economicamente mais vantajosa
para o Contraente Público nos termos da alínea do n.º 1 do artigo 74.º do CCP, implicando a
ponderação dos seguintes fatores:
a) Avaliação das Características Técnicas ---------------------------------------------- cotação 40%
b) Preço (€) -------------------------------------------------------------------------------------- cotação 30%
c) Garantia -------------------------------------------------------------------------------------- cotação 15%
d) Assistência Técnica ----------------------------------------------------------------------- cotação 15%
Para efeitos de cálculo da pontuação final (PF), a mesma será obtida pela aplicação da seguinte
fórmula, a saber:
PF = 0.40A + 0.30B + 0.15C+0.15D
Sendo que:
PF = Pontuação final da proposta
A = Pontuação das Características Técnicas
B = Pontuação do Preço Proposto
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C = Pontuação da Garantia Proposta
D= Pontuação da Assistência Técnica

2. As classificações de cada um dos fatores antes enunciados serão obtidas através das
seguintes formas de valorização:

A) Avaliação das Características Técnicas:
Binário às 1000 rpm – Para apreciação deste fator a pontuação de cada proposta será calculada
numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo a atribuída a pontuação:
100 (cem) pontos à proposta correspondente com um Binário>= 1250 Nm
50 (cinquenta) pontos à proposta correspondente com um binário >=1000 Nm e < 1250 Nm
10 (dez) à proposta correspondente com um binário < 1000 Nm
Potência – Para apreciação deste fator a pontuação de cada proposta será calculada numa
escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo a atribuída a pontuação:
100 (cem) pontos à proposta correspondente com uma Potência >= 225 kW
50 (cinquenta) pontos à proposta correspondente com uma Potência >=220 kW e < 225 kW
10 (dez) à proposta correspondente com uma Potência < 200 kW
Consumo em SORT 1 - Ciclo urbano (Velocidade comercial. 12 km/h) – Para apreciação deste
fator a pontuação de cada proposta será calculada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos,
sendo a atribuída a pontuação:
100 (cem) pontos à proposta correspondente com Consumo <= 0,45 Kg/Km
50 (cinquenta) pontos à proposta correspondente com Consumo >0,45 Kg/Km e <= 0,60 Kg/Km
10 (zero) à proposta correspondente com Consumo > 0,60 Kg/Km

Consumo em SORT 2 - Ciclo urbano combinado (Velocidade comercial 18 km/h)– Para
apreciação deste fator a pontuação de cada proposta será calculada numa escala de 0 (zero) a
100 (cem) pontos, sendo a atribuída a pontuação:
100 (cem) pontos à proposta correspondente com Consumo <= 0,35 Kg/km
50 (cinquenta) pontos à proposta correspondente com Consumo >0,35 Kg/km e <= 0,50 Kg/km
10 (zero) à proposta correspondente com Consumo > 0,50 Kg/Km
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Altura do primeiro degrau a partir do solo as portas de serviço sem recurso a sistema de
rebaixamento (kneeling) e ou um degrau retráctil (a), entre a plataforma e o solo – Para
apreciação deste fator a pontuação de cada proposta será calculada numa escala de 0 (zero) a
100 (cem) pontos, sendo a atribuída a pontuação:
Com um valor a<= 230 mm -----------------------------------------------------------------------------100 pontos
Com um valor a >230mm e a<= 240 mm ------------------------------------------------------------50 pontos
Com um valor a >240mm e a<= 250 mm ------------------------------------------------------------10 pontos
Degrau a entrada e saída das portas, de acesso/saída ao corredor interior – Para apreciação
deste fator a pontuação de cada proposta será calculada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, sendo a atribuída a pontuação:
Sem degrau de entrada ou saída da plataforma --------------------------------------------------100 pontos
Com degrau á entrada ou saída até 200 mm de altura--------------------------------------------25 pontos
Com mais de um degrau á entrada ou saída, até 200 mm de altura----------------------------10 pontos
Degrau interior, na plataforma de circulação de passageiros – Para apreciação deste fator a
pontuação de cada proposta será calculada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo
a atribuída a pontuação:
Sem degrau ------------------------------------------------------------------------------------------------100 pontos
Com um degrau-------------------------------------------------------------------------------------------- 50 pontos
Com mais de um degrau --------------------------------------------------------------------------------- 10 pontos
B) Preço (€) – Para apreciação deste fator a pontuação de cada proposta será calculada numa
escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo a atribuída a pontuação de 0 (zero) pontos à
proposta correspondente ao preço base estabelecido, respetivamente de 13.8000,00 € (treze
milhões e oitocentos mil euros) e as restantes propostas serão pontuadas com a normalização
do preço respetivo apresentado àquele preço, de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:
A = [(PB-PP) / PB)] x 100
Sendo que:
A = Pontuação do Preço da Proposta;
PB = Preço Base do Procedimento;
PP = Preço da Proposta em análise;
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C) Garantia dos veículos – Para o ponto considerado na alínea a) da Cláusula 30, apreciação
deste fator será pontuada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo atribuída a cada
proposta o somatório das pontuações obtidas de acordo com o critério seguinte:
Período de Garantia:
Período de garantia igual ou superior a 4 (quatro) anos-----------------------------------------100 pontos
Período de garantia inferior a 4 (quatro) anos e igual ou superior a 3 (três) anos-----------50 pontos
Período de garantia igual ou inferior a 3 (três) anos e superior a 2 (dois) anos--------------25 pontos
Período de garantia igual a 2 (dois) anos-------------------------------------------------------------10 pontos
D) Assistência Técnica – Para apreciação deste fator, a pontuação será numa escala de 0 (zero)
a 100 (cem) pontos, sendo atribuída a cada proposta o somatório das pontuações obtidas de
acordo com o critério seguinte:
Pessoal Técnico do fabricante Habilitado e Área de implementação do Pós-Venda:
Com Pessoal Técnico do fabricante e na AML ---------------------------------------------------100 pontos
Com Pessoal Técnico Subcontratado e na AML---------------------------------------------------15 pontos
Com Pessoal Técnico do Fabricante e fora da AML ---------------------------------------------- 10 pontos
Com pessoal Técnico Subcontratado e fora da AML ---------------------------------------------- 5 pontos

Atento os critérios antes descritos a adjudicação será efetuada à proposta que obtenha maior
pontuação, resultante da aplicação da fórmula antes descrita.
O critério de desempate é a ordem cronológica da receção da proposta.

Artigo 11.º
Critérios de Exclusão
1. Serão excluídas as propostas cujos veículos não cumpram os seguintes requisitos

a) Emissões poluentes (Diretivas 99/96/CE e Regulamento (CE) nº 595/2009). Os teores
de NOx, CH4, CO e Partículas terão de apresentar emissões inferiores em cada um dos
limites máximos aplicados, fixados na Norma Euro VI de, pelos menos, 15%.
i. Limite máximo CO (g/kWh) – 3,4
ii. Limite máximo CH4 (g/kWh) – 0,425
iii. Limite máximo NOx (g/kWh) – 0,391
iv. Limite Máximo PM (mg/kWh) – 8,5
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b) Reservatórios de gás que tenham uma vida útil homologada mínima de 20 (vinte)
anos.
c) Possuir reservatórios de gás que permitam percorrer no mínimo 300 Kms em Sort 1:
Ciclo urbano (Vel. com. 12 km/h), 350 kms em Sort 2: Ciclo urbano combinado
(Vel. com. 18 km/h) e 400 kms em Sort 3: Ciclo suburbano (Vel. com. 25 km/h)
d) Só serão admitidas propostas de Concorrentes, que apresentem propostas de
fornecimento de veículos, cujo fabricante do chassis seja também fabricante dos
motores que os equipam.
Artigo 12.º
Preço Base e Valor contratual
1. A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela totalidade do fornecimento que constitui o
objeto do contrato, um valor máximo de € 13.800.000,00 (treze milhões e oitocentos mil
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Artigo 13.º
Documentos de habilitação
1. Após a notificação da adjudicação, o adjudicatário deverá apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, os seguintes documentos de habilitação:
a. Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II;
b. Documento comprovativo de que não se encontra na situação prevista nas
alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do CCP, a saber, Certificado de registo
criminal singular de todos os titulares dos órgãos sociais da administração
ou gerência, Declaração da situação relativamente à contribuição para a
Segurança Social e Declaração da situação regularizada ao Estado
Português (Impostos) ou disponibilização do código de acesso para a
consulta on-line;
c. Fotocópia da certidão da Conservatória do Registo Comercial ou a
disponibilização da informação constante da certidão on-line, nos termos do
Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de março, devendo para o efeito ser
mencionado o respetivo código de acesso;
2.

Os documentos de habilitação devem ser apresentados diretamente na plataforma
eletrónica disponível no portal www.saphety.com – SaphetyGov.

2. No caso de comprovada impossibilidade ou dificuldade técnica de submissão dos
documentos de habilitação através do meio descrito no ponto 2., a mesma pode ser
encaminhada por correio eletrónico para o endereço tcb-geral@cm-barreiro.pt
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3. A entidade adjudicante concede um prazo de 1 (um) dia para supressão de irregularidades
detetadas nos documentos apresentados.
4. Sem prejuízo das outras causas previstas no artigo 86.º do CCP, a adjudicação caduca se,
por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não apresentar os documentos de
habilitação solicitados e no prazo fixado no ponto 1.
5. Não pode ser dado início a qualquer aspeto de execução do contrato, antes da apresentação
de todos os documentos de habilitação pelo adjudicatário.
6. É de 5 dias o prazo para supressão de irregularidades previsto na alínea g) do número 1 do
artigo 132.º do CCP.

Artigo 14.º
Caução para garantir o cumprimento das obrigações
1. Para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, o
adjudicatário deve prestar uma caução de 5% do valor contratual.

2. A caução deve ser prestada no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação da adjudicação
e comprovada, no dia imediatamente subsequente, mediante apresentação de modelo
constante de Anexo III do programa de concurso.

Artigo 15.º
Despesas e encargos
Todas as despesas decorrentes do presente fornecimento, nomeadamente a caução, são da
responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 16.º
Apoio técnico referente à plataforma eletrónica
Caso os interessados tenham dúvidas sobre a utilização da plataforma eletrónica, poderão
recorrer ao apoio técnico junto da entidade gestora da mesma, www.saphety.com – SaphetyGov.

Artigo 17.º
Legislação aplicável
O concurso público rege-se pelas disposições constantes do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 278/2009, de 2 de outubro e pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril.
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ANEXO I
Modelo de declaração
[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º]
1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante
legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento
concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito
conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência
do procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) No caso de o concorrente ser uma pessoa
singular, suprimir a expressão «a sua representada se obriga a executar o referido contrato em
conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual
declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.
2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):
a) ...
b) ...
3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução
do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.
4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que:
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de
atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer
situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente;
b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua
honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração,
direção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afete a sua
honorabilidade profissional (5)] (6);
c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional
(7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram
objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional ( 8)] (9);
d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em
Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal)
(10);
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado
de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) ( 11);
f) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º
do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na alínea b) do n.º1 do artigo 71.º da Lei n.º
19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período de
inabilidade fixado na decisão condenatória;
g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 562.º
do Código do Trabalho (12);
h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela
utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e
contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham
essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal) (13);

1

Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas
No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».
3
Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto nas
alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º
4
Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.
5
Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.
6
Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.
7
Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.
8
Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.
9
Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.
10
Declarar consoante a situação.
11
Declarar consoante a situação.
12
Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.
13
Declarar consoante a situação.
2
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i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes ( 14)
[ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram
condenados por alguns dos seguintes crimes (15)] (16):
i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo
2.º da Ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;
ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do
artigo 3.º da Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;
iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros
das Comunidades Europeias;
iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva n.º 91/308/CEE, do Conselho,
de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de
branqueamento de capitais;
j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie
as condições normais de concorrência.
5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica,
consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do
artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção
acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado
para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente
para efeitos de procedimento criminal.
6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto
no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo
ii do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações
previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração.
7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos
solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a
caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a
qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da
participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
... (local), ... (data), ... [assinatura (17)].

NOTA: A redação da alínea f) do ponto 4 foi ajustada, uma vez que a que está dada pelo DL n.º149/2012,
de 12/07, não se encontra correta.
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Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.
Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.
16
Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.
17
Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º
15

11

ANEXO II
Modelo de declaração
[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º]
1- … (nome, número do documento de identificação e morada), na qualidade de representante
legal de (18)… (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento
concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário (a) no procedimento
de …. (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de
honra, que a sua representada (19):
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação
de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer
situação análoga, nem ter o respetivo processo pendente;
b) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional
(20) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram
objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (21)] (22);
c) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º
do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na alínea b) do n.º1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012,
de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período de inabilidade
fixado na decisão condenatória;
d) Não foi objeto de aplicação de sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 562.º
do Código do Trabalho (23);
e) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela
utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e
contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham
essa obrigação, em Portugal (ou no estado de que é nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal) (24);
f) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as
condições normais de concorrência.
2- O declarante junta em anexo [ou indica … como endereço no sitio da Internet onde podem
ser consultados (25)] os documentos comprovativos de que a sua representada (26) não se
encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do Código dos Contratos
Públicos.
3- O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a
caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º
do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de
privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para formação de
contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.
…. (local), …. (data), …[assinatura (27)].
NOTA: A redação da alínea f) do ponto 4 foi ajustada, uma vez que a que está dada pelo DL n.º149/2012,
de 12/07, não se encontra correta.
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Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».
20
Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.
21
Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.
22
Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.
23
Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.
24
Declarar consoante a situação.
25
Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso.
26
No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «sua representada».
27
Nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º
19
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ANEXO III
Garantia bancária/seguro caução n.º___
Em nome e a pedido de ________(adjudicatário), vem o(a)_________(instituição garante), pelo
presente documento, prestar a favor de _________ (entidade adjudicante beneficiária), uma
garantia bancária /seguro caução, até ao montante de ___________ (por algarismos e por
extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigações assumidas pelo(s)
garantido(s) no âmbito do _________________ (identificação do procedimento), nos termos dos
n.ºs 6 e 8 OU 7 e 8 do artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos.
A presente garantia corresponde a 5% do preço contratual e funciona como se estivesse
constituída em moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por
fazer a entrega de toda e qualquer importância, até ao limite da garantia, logo que interpelado
por simples notificação escrita por parte da entidade beneficiária.
Fica expressamente assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que não interessar)
garante, no caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, não poderá tomar em
consideração quaisquer objeções do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor à
entidade beneficiária quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido possa valer face
ao garante.
A presente garantia permanece válida até que seja expressamente autorizada a sua libertação
pela entidade beneficiária, não podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo
consentimento e independentemente da liquidação de quaisquer prémios que sejam devidos.

[data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)
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Cláusulas Jurídicas
Cláusula 1.ª
Identificação das Partes
Os Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos do Barreiro, doravante designado
Contraente Público e o adjudicatário, doravante designado, Cocontratante, designadas Partes,
quando indicadas conjuntamente.

Cláusula 2.ª
Objeto do Contrato
1. O presente contrato tem por objeto o “fornecimento de 60 autocarros movidos a GNC (Gás
Natural Comprimido) para o serviço urbano de passageiros dos Serviços Municipalizados de
Transportes Colectivos do Barreiro”, sendo que cinquenta e seis ( 56 ) de comprimento
mínimo aproximado de doze ( 12 ) metros e quatro (4) autocarros articulados ou equivalente
com comprimento mínimo aproximado de treze ( 13 ) metros, homologados na categoria
europeia M3, classe I, cumprindo com os requisitos para pessoas de mobilidade reduzida,
para transporte público colectivo urbano de passageiros

Cláusula 3.ª
Contrato
1. Há lugar a redução do contrato a escrito, a elaborar pelo Oficial Público do Município do
Barreiro, nos termos e para os efeitos do artigo 98º e seguintes do CCP, sendo todas as
despesas e encargos inerentes da responsabilidade do Cocontratante
2. Se o Cocontratante, no prazo estabelecido não compareça no dia, hora e local fixado para a
outorga do contrato, a adjudicação considera-se sem efeito.
3. Se o Contraente Público não promover a celebração do contrato dentro do prazo
estabelecido pode o Cocontratante desvincular-se da proposta sem prejuízo de direito de
justa indemnização.

Cláusula 4.ª
Prazo de vigência do Contrato
1. Até 15 meses após notificação de adjudicação sem prejuízo da oportuna redução do contrato
a escrito.
2. Os prazos de execução contratual são contínuos, suspendendo em sábados, domingos e
feriados.
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Cláusula 5.ª
Condições de Pagamento
1. Não serão efetuados adiantamentos de preço por conta de prestações a realizar ou de atos
preparatórios ou acessórios das mesmas.
2. A faturação deverá respeitar às entregas efetuadas, sendo o pagamento efetuado nos 60
(sessenta) dias subsequentes à receção da fatura nos serviços do Contraente Público.
3. O pagamento só será efetuado após a entrega ser confirmada pelo serviço municipal
responsável.

Cláusula 6.ª
Diferendos
1. Os diferendos surgidos na fase de verificação entre o representante da entidade adjudicante
e o Cocontratante ou o seu representante serão resolvidos nos seguintes termos:
a. Se o diferendo incidir sobre aspetos quantitativos ou qualitativos do fornecimento, a
decisão a tomar de imediato, compete ao representante do Contraente Público;
b. O Cocontratante poderá reclamar para o Contraente Público, num prazo não superior a
24 horas, para o que deverá apresentar as provas dos factos invocados.
2. O Contraente Público dará conhecimento da sua decisão no prazo de 5 dias úteis
3. Decorrido aquele prazo sem que tenha havido qualquer comunicação, deverá entender-se
que foram aceites as justificações apresentadas pelo Cocontratante.

Cláusula 7.ª
Casos fortuitos ou de força maior
1. Nenhuma das Partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as
obrigações assumidas no contrato.
2. A Parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais
situações à outra parte, bem como o prazo previsível para restabelecer a situação.

Cláusula 8.ª
Casos omissos
O contrato é regulado pela legislação portuguesa, em particular pelo Código dos Contratos
Públicos.
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Cláusula 9.ª
Resolução do contrato
1. O direito à resolução do contrato poderá ser exercido pelas Partes nos termos do presente
caderno de encargos e programa de concurso.
2. O Contraente Público poderá resolver o contrato sempre que, por razões imputáveis ao
Cocontratante, o fornecimento seja gravemente prejudicado.
3. Para efeitos do disposto no número anterior, constituem condições resolutórias,
designadamente, a falta de cumprimento, em devido tempo, das condições deste Caderno
de Encargos.
4. A resolução do contrato produz efeitos a partir da data da respetiva notificação.

Cláusula 10.ª
Foro competente
Para todas as questões emergentes do contrato, será competente o Tribunal Administrativo e
Fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 11.ª
Comunicações e notificações
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e
comunicações entre as Partes, 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 12.ª
Obrigações Genéricas do Cocontratante
1. O Cocontratante obriga-se a fornecer os bens e os serviços associados, de acordo com os
termos e condições previstos no Caderno de Encargos, com as normas legais, técnicas e
regulamentares aplicáveis “ou equivalentes”.
2. O fornecimento dos bens vincula o Cocontratante aos serviços de garantia técnica, o que
inclui a assistência técnica pelo período correspondente ao prazo de garantia constante da
proposta adjudicada.
3. O Cocontratante obriga-se a realizar todas as tarefas solicitadas pelo Contraente Público,
com a diligência e qualidade requeridas pelo tipo de trabalho em causa.
4. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável ou no presente Caderno
de Encargos, resultam para o Contraente obrigações decorrentes da aquisição dos materiais
necessários à execução dos serviços, designadamente a entrega dos bens
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identificados na proposta, de forma a permitir o exato e pontual cumprimento da presente
aquisição e a garantia dos bens.
5. Cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à aquisição de bens e à
prestação de serviços de garantia e assistência técnica, bem como ao estabelecimento do
sistema de organização necessário à completa execução das tarefas a seu cargo.

Cláusula 13.ª
Responsabilidade do Cocontratante
1. O Cocontratante será responsável até ao final do período de garantia, pelo bom
comportamento dos materiais e equipamentos, em obediência às condições do presente
Caderno de Encargos e demais documentos que integram o Contrato.
2. Será também responsável por todos os prejuízos e danos causados ao Contraente Público
ou a terceiros que, por qualquer motivo, resultem da execução do contrato, por si ou por
subcontratados, da atuação do seu pessoal ou do deficiente comportamento dos materiais
ou equipamentos fornecidos e instalados, incluindo a sua interligação com os equipamentos
já existentes e pelas avarias causadas a equipamentos do Contraente Público ou de
terceiros.
3. As avarias ou defeitos verificados, desde que não sejam resultantes de incorretas utilizações
por parte dos serviços do Contraente Público, serão pronta e devidamente reparados pelo
Contraente ou por conta e risco deste, entendendo-se que a reparação pode chegar, se
necessário, à substituição parcial ou integral da obra ou dos equipamentos avariados ou
defeituosos.
4. Se se verificarem avarias que indiquem um defeito geral de qualidade dos materiais ou dos
equipamentos, o Cocontratante obriga-se a substituir, por sua conta e risco, todos os
materiais, equipamentos ou partes que se acharem em condições idênticas.
5. Os subcontratados que executem trabalhos por conta do Cocontratante não serão
reconhecidos nessa qualidade pelo Contraente Público, permanecendo aquele o único
responsável por todos os trabalhos.
Cláusula 14.ª
Seguros
1. O Cocontratante obriga-se a celebrar, a expensas suas, contrato(s) de seguro(s) que
cubra(m) danos e prejuízos de qualquer natureza, causados ao Contraente Público ou a
terceiros, emergentes da prestação das obrigações previstas no Caderno de Encargos e
demais documentos que integram o contrato.
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2. O capital mínimo seguro pelo contrato referido no número anterior deve corresponder a um
valor adequado para cobrir a responsabilidade que resulte da execução do presente
fornecimento de bens e prestação de serviços, devendo englobar todas as situações de risco
que se possam verificar durante a mesma, quer para o Contraente Público, quer para
terceiros.
3. O contrato de seguro deve vigorar, até ao termo do período de garantia.
4. O Cocontratante deverá ainda ter seguro de acidentes de trabalho cobrindo todo o pessoal
afeto à prestação de serviços, nos termos da lei em vigor.
5. O Cocontratante deve apresentar documento comprovativo da celebração dos contratos de
seguro referidos nos números antecedentes sempre que solicitado para o efeito pelo
Contraente Público.

Cláusula 15.ª
Conceção dos Autocarros
1. O Cocontratante entregará no prazo de 60 dias, contados a partir da data em que lhe for
comunicada a adjudicação, mas nunca depois do 15º dia anterior ao início do carroçamento,
os seguintes documentos:
2. O Cocontratante terá de apresentar, até 30 dias antes da data de entrega do protótipo ou
1ª unidade, o projeto definitivo com desenhos de pormenor e principais componentes de
carroçaria, em forma reprodutível.
3. O Cocontratante tem de apresentar um protótipo ou 1ª unidade como elemento integrante
de projeto desfasado de, pelo menos, quinze (15) dias antes do início previsto da produção
da série.
4. O arranque da série só poderá iniciar-se após o processo de aprovação do protótipo pelo
Contraente Público estar concluído.
5. Caso os chassis ou subestruturas sejam importados completos, ou fazendo parte da coleção
CKD, deverá o detentor da marca fornecer certificados do controlo de qualidade de fabrico
relativo a cada um, com referência ao respetivo número de chassis. Deverá igualmente
indicar o início da sua fabricação e disponibilizar-se para ser efetuada a inspeção/receção
dos mesmos em fábrica, caso o Contraente Público assim o entenda.
Neste caso, o Cocontratante, assumirá os encargos dessa deslocação (viagem e estadia na
fábrica, de três dias) de equipa técnica constituída por três elementos, para esta inspeção.
6. No caso de o Cocontratante subcontratar a outras empresas a construção de carroçarias
para parte do fornecimento que lhe for adjudicado, deverão ser rigorosamente seguidos os
mesmos desenhos e normas de fabrico do autor do projeto, sendo o Cocontratante
responsável pela uniformidade da construção, garantindo a intermutabilidade de todos os
elementos.
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7. O Contraente Público reserva-se o direito de exercer, em qualquer situação e sempre que
assim o entender, a condição de poder acompanhar, fiscalizar e inspecionar as diferentes
fases da construção dessas carroçarias, ou fabrico de estruturas, assim como proceder a
ensaios finais ou outros, no local de fabrico.
8. O Cocontratante, assumirá os encargos de deslocações (viagem e estadia na fábrica, de
pelo menos três dias completos por semana), de até três técnicos do Contraente Público,
inerentes a este acompanhamento, inspeção e ensaios, até ao correspondente a uma
deslocação por viatura do lote adjudicado.
9. A aceitação do projeto pelo Contraente Público não isenta o Cocontratante de quaisquer
tipos de responsabilidades.
Havendo objeções do Contraente Público ao projeto, devidamente fundamentadas e
formalizadas por escrito e recusando o Cocontratante os complementos e retificações
necessárias, fica assegurado ao Contraente Público o direito de anular a adjudicação sem
qualquer indemnização ao Cocontratante e sem prejuízo das indemnizações por perdas e
danos a que tenha direito.

Cláusula 16.ª
Homologação dos Veículos
1. O Cocontratante é responsável pela homologação do veículo, ou série de veículos, a
concretizar com a conclusão do protótipo ou 1ª unidade fabricada, entregando cópia dos
processos completos ao Contraente Público.

Cláusula 17.ª
Alteração do Projeto e Especificações
1. Após a aprovação dos projetos definitivos e homologação, nenhuma alteração lhes poderá
ser introduzida sem que tenha sido previamente autorizada, nos termos dos pontos
seguintes.
2. Apenas poderão ser consideradas como alterações de especificação técnica, as
mutuamente acordadas que constarem de documento escrito onde sejam referidos os
eventuais encargos ou reduções de preço resultantes das alterações e, se for caso disso,
novos planos de entrega.
3. Qualquer pedido de alteração deve ser devidamente fundamentado devendo o Contraente
entregar cópias das notas e dos detalhes correspondentes em forma reprodutível.
4. As alterações de iniciativa do Contraente ou dos fabricantes dos componentes mecânicos,
elétricos, pneumáticos, de carroçaria e outros, carecem sempre da aprovação do Contraente
Público, e serão executadas sem quaisquer encargos para esta, e obrigarão o fornecedor à
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substituição ou correção, no prazo máximo de trinta (30) dias, das especificações, desenhos,
catálogos de sobressalentes e demais documentações técnicas abrangidas por essas
alterações tendo como preocupação a uniformização da série adjudicada.
5. O acordo referido nos números 2, 3 e 4 anteriores, poderá prever que as alterações sejam
introduzidas em todos os autocarros abrangidos pelo mesmo Contrato, ainda que já
entregues ou em curso de fabricação.
6. Para os autocarros já entregues, a concretização das alterações terá que ser programada
com o Contraente Público, sendo preferencialmente executadas durante o período noturno
e fins-de-semana.

Cláusula 18.ª
Conformidade e Operacionalidade dos Bens
1. O Cocontratante obriga-se a entregar ao Contraente Público os bens com as características,
especificações e requisitos técnicos previstos no Caderno de Encargos e seus anexos.
2. Os bens devem ser entregues completos e em conformidade, devidamente homologados e
aprovados pelas entidades competentes, matriculado em Portugal e em condições de
operacionalidade e circulação imediata.
3. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em estado novo, em perfeitas condições
de serem utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio
necessário à sua entrada em funcionamento.
4. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei portuguesa que disciplina os
aspetos relativos à venda de bens e das garantias a ela relativas, no que respeita à
conformidade dos bens.
5. O Cocontratante é responsável perante o Contraente Público por qualquer defeito ou
discrepância dos bens, que existam no momento em que os mesmos lhe são entregues, na
sua totalidade, mesmo que subcontratados.

Cláusula 19.ª
Entrega dos Bens
1. Os bens devem ser entregues de acordo com o Cronograma proposto pelo Cocontratante e
acordado pelo Contraente Público a contar da data da notificação da decisão de adjudicação,
nas instalações do Contraente Público, a indicar posteriormente.
2. O Cocontratante obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens, todos
os documentos que sejam necessários para a boa utilização/funcionamento daqueles.
3. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens e respetivos documentos para o
local de entrega são da responsabilidade do Cocontratante.
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4. O prazo previsto no número 1 da presente cláusula pode ser prorrogado por iniciativa dos
Contraente Público ou a requerimento do Cocontratante devidamente fundamentado e com
autorização do Contraente Público.

Cláusula 20.ª
Documentação e informação técnica
1. Na ocasião da entrega do Protótipo, ou primeira unidade, o Cocontratante, obriga-se a
fornecer:
a) Dois (2) Livros do Condutor, bem como exemplar em formato reprodutível e em
língua portuguesa, que corresponda ao modelo e características do autocarro
efetivamente escolhido. Posteriormente e com a entrega dos restantes veículos, o
Contraente entregará mais alguns exemplares;
b) Dois (2) catálogos de sobressalentes em CD-ROM, DVD, ou pen-disck, ou outro
formato informático. Toda a informação terá de estar em língua portuguesa, e deve
permitir a identificação fácil por número e desenho de todas as peças e órgãos dos
veículos, incluindo os órgãos e componentes de outras marcas, instalados nos
veículos (como por exemplo as caixas de velocidades, eixos, sistemas de ar
condicionado, “front box”, ventiladores, indicadores de destino, informação ao
público, órgãos e componentes da carroçaria, etc.).
O conteúdo desta informação, terá que estar em formato, por exemplo PDF, JPEG,
ou similar permitindo a sua instalação em rede, assim como permitir a sua
reprodução;
c) Dois (2) Manuais de Oficina em CD-ROM, DVD, ou pen-disck, ou outro formato
informático. Toda a informação terá de estar em língua portuguesa, com instruções
sobre manutenção e reparação dos autocarros e de todos os órgãos, incluindo os
de outras marcas, que foram instalados, que incluirão, obrigatoriamente, planos de
manutenção preventiva sistemática e preditiva, estabelecendo as periodicidades de
execução das operações, prevendo uma vida útil mínima de vinte (20) anos.
O conteúdo desta informação, terá que estar em formato, por exemplo PDF, JPEG,
ou similar, permitindo a sua instalação em rede, assim como permitir a sua
reprodução;
d) Lista de óleos e massas lubrificantes, aprovados/homologados para utilização nos
veículos, com indicação da sua aprovação/recomendação, pelas marcas em uso no
Contraente Público;
e) Informação relativa aos níveis de alerta de metais de desgaste do motor, caixa de
velocidades e diferencial;
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f)

Lista de ferramenta especial para apoio oficinal, em língua portuguesa, devidamente
identificada por desenhos, esquemas, croquis, fotografias ou outro suporte e
indicação da respetiva aplicação. A ferramenta especial inicial, que o Contraente
Público decida pela sua aquisição, na fase de aquisição de aquisição dos veículos,
deverá ser entregue até à receção provisória do primeiro autocarro.

2. No caso dos manuais e catálogos que forem entregues, estarem em formato de papel e em
língua portuguesa, estes deverão ter obrigatoriamente uma execução gráfica análoga à dos
manuais na língua de origem, não podendo ter a simples forma de folhas com a tradução,
intercaladas no referido manual em língua estrangeira.
3. Os documentos em formato digital, deverão estar preparados para instalação em servidor de
rede interna do Contraente Público, sendo que deverá ser explicitada a situação de acesso
legal, no que diga respeito à eventual necessidade de licenças, ou autorizações de acesso
à informação. No caso de se verificar essa necessidade de licenciamento, para que o
Contraente Público possa aceder à informação no âmbito desta cláusula, esta será
disponibilizada de forma gratuita ao Contraente Público.
4. Relativamente à operação e manutenção de autocarros a GNC, o Concorrente terá de
apresentar, com a Proposta, informação técnica detalhada sobre os procedimentos a adotar,
quer nos veículos, quer nas instalações oficinais e de abastecimento, em termos de
segurança, ferramentas especiais e outras situações.
5. A documentação referida na presente Cláusula deverá ser entregue até 60 dias antes da
data que vier a ser definida para a entrega do primeiro autocarro, exceto a referente à
carroçaria, que não poderá ultrapassar 90 dias após aquela data de entrega.
6. O Cocontratante é responsável por eventuais falhas de manutenção motivadas pela falta de
entrega de informação, ou da documentação técnica inerente.

Cláusula 21.ª
Dever de Informar
1. O Cocontratante compromete-se a manter o Contraente Público permanentemente
informado das modificações e alterações que forem sendo introduzidas nos autocarros e
seus órgãos, pelos respetivos fabricantes, assim como a alteração das identificações dos
órgãos e das peças, ao longo da vida dos veículos.
2. Para controlo da existência de todas as atualizações, devem ser fornecidas listas das
mesmas com a periodicidade máxima de seis meses, durante o período considerado como
de vida útil dos veículos.
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Cláusula 22.ª
Prazo de Entrega
1. O Cocontratante deve considerar um prazo estimado de entrega da totalidade dos bens, na
condição de “pronto a funcionar incluindo o respetivo registo de propriedade” e já com o
processo de legalização concluído, após o primeiro dia útil após a notificação pelo
Contraente Público da data de assinatura do contrato por ambas as partes.
2. O registo dos veículos deverá ser efetuado na Conservatória do Registo Automóvel de
Lisboa.
3. O Contraente Público não aceita qualquer justificação para o atraso nas entregas, que se
baseie nas datas de homologação de modelos, inspeções e ensaios de autocarros ou
correções de não conformidades detetadas, quer pelo controlo de qualidade do fabricante,
quer pelo do Contraente Público.

Cláusula 23.ª
Receção Provisória
1. Com vista à receção provisória de qualquer autocarro, será feita na fábrica, pela equipa
técnica do Contraente Público que acompanha e fiscaliza o seu fabrico, uma inspeção e
ensaio final, para que seja verificado que o mesmo se encontra em conformidade com as
Condições Técnicas - Fornecimento e contratuais e em estado de pronto.
2. Posteriormente, após entrega do veículo pelo Cocontratante, será elaborado o respetivo Auto
de Receção Provisória, com o registo de eventuais situações de anomalias e
condicionamentos à receção, que não impeçam a sua operacionalidade em segurança, nos
termos do ponto seguinte.
3. No âmbito desta cláusula, será considerado ainda o seguinte:
4. A Receção Provisória de cada autocarro será efetuada após a sua inspeção, aprovação e
homologação pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. (IMT);
5. É da responsabilidade do Cocontratante todos os riscos relativos aos autocarros ou
provocados por estes, que ocorram até estar efetuada a sua receção provisória;
6. Quando os autocarros forem apresentados para a receção provisória, deverá ser também
apresentada lista com os números de fabrico/série, dos órgãos, considerados como órgãos
rotáveis, referidos na Cláusula 45ª.

Cláusula 24.ª
Anomalias ou Deficiências
1. Caso se verifique, nas operações de receção provisória, a existência de anomalias que, no
entender do Contraente Público, não sejam impeditivas dos autocarros entrarem ao serviço,
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2. proceder-se-á

à

sua

receção

provisória,

condicionada

à

eliminação

dessas

deficiências/condicionamentos, que serão discriminadas no respetivo Auto de Receção
Provisória.
3. As referidas anomalias ou deficiências deverão ser resolvidas no prazo máximo de 180 dias,
a contar da data da receção provisória condicionada, registada no respetivo Auto de Receção
Provisória.
4. Se se verificar, nas operações de receção provisória, que os autocarros e seus acessórios
não estão nas condições contratuais e não permitem sequer a receção provisória
condicionada, o Cocontratante será notificado para corrigir a parte ou partes defeituosas.
Eliminadas as anomalias ou deficiências, proceder-se-á à reinspecção e receção provisória,
lavrando-se o respetivo Auto de Receção Provisória.
5. Os atrasos motivados pelas correções acima referidas não excluem a aplicação das
penalidades previstas neste Caderno de Encargos, quanto ao não cumprimento dos prazos
de entrega.

Cláusula 25.ª
Procedimentos
1. O procedimento a adotar entre o Cocontratante e o Contraente Público antes da receção
provisória serão, principalmente as referidas nos pontos seguintes.
2. Deverá o Cocontratante, sempre que o Contraente Público o entenda e após o processo de
fabricação do autocarro, disponibilizar o mesmo para a análise e verificação pela fiscalização
do Contraente Público. Esta efetuará, entre outros, os ensaios para a verificação da
conformidade, elaborando lista das eventuais anomalias e não conformidades detetadas.
3. As não conformidades indicadas nas listas mencionadas anteriormente, terão de ser
resolvidas antes da entrega dos autocarros, excetuando-se aquelas que, de mútuo acordo
entre o Cocontratante e o Contraente Público, possam ser solucionadas à “posteriori”,
passando a constituir condicionamentos à Receção Provisória daquele veículo. Após a
correção/resolução das não conformidades registadas, o Contraente Público procederá a
nova inspeção.
A resolução/correção das não conformidades, não poderá ser invocada como justificação
para o não cumprimento dos prazos de entrega.
4. O Contraente procederá à entrega dos autocarros do Contraente Público, exclusivamente
mediante guia de entrega nas instalações do Contraente Público, devidamente assinada por
membro do Contraente Público nomeado para o efeito, após o ato de inspeção em fábrica
por parte deste. Por ser importante garantir a segurança, a qualidade e o desempenho dos

26

veículos, no momento da entrega, este procedimento pretende tão só salvaguardar eventuais
situações de exceção.
5. Independentemente da análise de situações concretas, a persistência de determinadas
anomalias detetadas no decurso da inspeção de receção, ou no ato da entrega, serão de
todo impeditivas de se proceder à Receção Provisória. A título de exemplo, referem-se:
- Entradas de água;
- Defeitos, ou deficiente fixação de para-brisas e outros vidros;
- Isolamento térmico e acústico manifestamente inadequado, ou utilização de produtos
não especificados, ou autorizados;
- Ineficiência da climatização/ar condicionado, quer para os passageiros, quer para a
cabina do motorista;
- Anomalias elétricas que possam ocasionar a deterioração, ou imobilização futura do
autocarro;
- Anomalias suscetíveis de pôr em risco a segurança e a operacionalidade do veículo.

Cláusula 26.ª
Preço
1. Pela aquisição dos bens, o Contraente Público deve pagar ao Cocontratante o preço que
vier a ser declarado na proposta adjudicada, acrescido 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,

nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local
de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas,
patentes ou licenças e obtenção dos documentos dos veículos.

Cláusula 27.ª
Penalidades
1. Salvo os casos de força maior devidamente comprovados e julgados atendíveis pelos
Contraente Público, o não cumprimento dos prazos de entrega que venham a ser fixados no
Contrato, implicará, para o Contraente, o pagamento da multa de 0,25:1000 do custo unitário
do veículo, por cada autocarro e dia em atraso.
2. No caso de se verificarem imobilizações por anomalias durante os períodos de garantia e
por estas cobertas, o Contraente incorrerá na multa diária de 1:1000 do custo unitário do
veículo, por cada autocarro imobilizado que exceda o máximo de seis (6) veículos, ou na
devida proporção durante o período de entrega.
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3. Em situações fora do normal, em que a imobilização por garantias, apresente uma taxa
superior a 20%, o Contraente obriga-se, complementarmente, a disponibilizar autocarros,
com características operacionais e de qualidade semelhantes aos adquiridos, até a situação
normal ser restabelecida.
4. No caso de não cumprimento do prazo estabelecido no número 3, Alínea h) da Cláusula 31ª.
destas Condições Gerais ou do previamente acordado para a resolução de Reclamações em
Garantia Genéricas, bem como para a resolução dos Condicionamentos à Receção
Provisória (número 2 da Cláusula 24ª.), o Contraente incorrerá na multa por autocarro de
0,5:1000 do custo unitário do veículo, por dia completo de atraso.
5. Caso a tara do protótipo ultrapasse em mais de 4,5% a tara do projeto, o Contraente Público
reserva o direito de exigir um novo projeto para concretização na série, bem como a correção
do protótipo.
6. Se a tara de cada autocarro da série, diferir em mais de 2%, do valor apresentado no projeto
final aprovado pelo Contraente Público, será feita uma dedução ao preço do autocarro de
0,5% por cada ponto percentual além da tara definida.

Cláusula 28.ª
Resolução
1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o Contraente
Público pode resolver o contrato, a título sancionatório, caso o Contraente viole de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente:
a) Atraso na entrega dos elementos do contrato ou na conclusão dos serviços e caso o
Contraente, em mora, não realize a prestação no prazo que lhe venha a ser
razoavelmente fixado pelo Contraente Público; ou
b) Caso o Contraente incumpra de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações
previstas no presente Caderno de Encargos ou no próprio contrato; ou
c) Caso o Contraente se encontre em situação de dissolução ou insolvência; ou
d) Caso o Contraente proceda à cessão da sua posição contratual ou à subcontratação da
presente aquisição sem autorização do Contraente Público para o efeito; ou
e) Caso ocorra caso de força maior, impeditivo de posterior execução do contrato em tempo
julgado útil pelo Contraente Público.
2. Para efeitos de aplicação da alínea e) do número anterior, o Contraente deverá comunicar
de imediato ao Contraente Público a ocorrência de qualquer situação de força maior, bem
como indicar quais as obrigações emergentes do contrato cujo cumprimento, no seu
entender, se encontra impedido ou dificultado por força de tal ocorrência e, bem assim, as
medidas que pretende pôr em prática a fim de mitigar o impacto da referida situação e os
respetivos prazos e custos.
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3. A resolução do contrato exerce-se mediante declaração enviada ao Contraente por carta
registada com aviso de receção e produzirá efeitos a partir da data da sua receção.
4. A resolução do contrato por causa imputável ao Contraente ou a terceiros a que aquele tenha
recorrido, seja a que título for, no âmbito da execução do contrato, atribui o direito ao
Contraente Público a receber uma indemnização pelos danos sofridos em consequência da
mesma resolução.
5. Caso se verifique qualquer dos pressupostos de resolução previstos no número 1, o
Contraente Público pode solicitar o fornecimento dos bens e a prestação de serviços,
diretamente relacionados com o objeto do contrato, a terceiros, sem que daí decorra
qualquer direito indemnizatório do Contraente.
6. Em caso de rescisão por causa imputável ao Contraente, ficará propriedade do Contraente
Público tudo aquilo que tiver resultado da execução do contrato.

Cláusula 29.ª
Subcontratação e cessão de Posição Contratual
1. A subcontratação pelo Contraente e a cessão da posição contratual por qualquer das partes
depende da autorização da outra, nos termos previstos no CCP.

Cláusula 30.ª
Garantias
1. A presente Cláusula estabelece as condições mínimas de garantia exigidas, que se iniciam
a partir da data de Receção Provisória de cada autocarro.
a) O Contraente garante, pelo prazo mínimo de dois (2) anos ou 120.000 km, o bom
funcionamento dos veículos contra todos os defeitos, quer sejam devidos a deficiências
de conceção, fabrico ou montagem, mas também as que se refiram a deficiências de
matérias-primas, tratamentos e proteção anticorrosiva, ou ainda a desgastes anormais.
A garantia obriga o Contraente a substituir ou reparar satisfatoriamente, sem quaisquer
encargos para o Contraente Público, mas com a aprovação desta, todos os elementos
reconhecidos como defeituosos por ambas as partes.
Esta garantia cobre todos os materiais, componentes, órgãos, sistemas e mão-de-obra
onde se incluem as despesas resultantes da logística necessária e é da responsabilidade
do Contraente, ainda que subcontratados ou adquiridos pelo Contraente, salvo os casos
resultantes de má utilização, que deverão ser comprovados inequivocamente.
Nos casos a seguir indicados, o prazo de garantia será estendido, conforme referido nos
pontos seguintes.
b) Mínimo de três (3) anos e 180.000 km para os seguintes elementos:
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Motor e órgãos agregados (motor de arranque, alternador, compressor, sistema de
injeção, tensores das correias, bomba de água, ventilador de refrigeração, etc.), Sistema
de transmissão de potência, nomeadamente caixa de velocidades, veio de transmissão,
eixo traseiro, diferencial, semi-eixos, cubos, barras de reação e respetivos silent-blocks;
Sistema de direção; Sistema de ar condicionado, compressor incluído.
c) Mínimo de quatro (4) anos e 240.000 km para os seguintes elementos:
Chassis e suas subestruturas; Estrutura da Carroçaria e respetivas subestruturas;
Chapeamento e Componentes de carroçaria em PRFV, ABS ou Pecolite; componentes
do circuito de gás, nomeadamente reservatórios, tubagens e válvulas;
Equipamento de análise da emissão e tratamento dos gases de escape;
Cablagem elétrica, incluindo os módulos de gestão eletrónica e de acionamento de
componentes e sistemas, e respetivos softwares de gestão;
d) Cinco (5) anos, para o seguinte:
Proteção anticorrosiva do chassis e da estrutura da carroçaria; pintura do veículo.
e) Serão valorizadas extensões destas garantias, sendo que terão de ser sempre referidos
esses períodos, em blocos de 180 (cento e oitenta) dias de calendário, devendo o
Contraente referi-lo de forma clara na proposta. Valores inferiores não serão
considerados.
f)

Deve o Contraente estabelecer na proposta quais os materiais e componentes que
considera como consumíveis, ou materiais de desgaste rápido e estabelecer o
correspondente período de duração que a marca considera como de vida útil média.

Cláusula 31.ª
Defeito Sistemático – Reclamação em garantia Genérica
1. Após a deteção de uma anomalia/avaria ou desgaste anormal de qualquer elemento, e caso
esta seja detetada em vários autocarros, revelando defeito sistemático, será formalizada pelo
Contraente Público, uma Reclamação em Garantia Genérica (RGG).
2. O Contraente, após a análise da anomalia, assumirá a ação a desenvolver, no sentido de
reparar ou substituir o elemento, ou sistema defeituoso em todos os autocarros, nos termos
a seguir indicados, quando revelado, como defeito sistemático, até um (1) ano após os
períodos de garantia consignados na Cláusula 30ª. destas condições gerais.
3. Relativamente ao corpo desta Cláusula, estabelece-se o seguinte:
a) Considera-se defeito sistemático o que se verificar com sintomas e características
análogas em pelo menos 20% dos autocarros;
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b) Se o defeito sistemático ocorrer dentro dos períodos de garantia previstos na Cláusula
23ª. destas Condições Gerais, a Acão corretiva será feita em campanha na totalidade
dos autocarros adquiridos, após definição e planeamento da campanha,
c) sendo neste caso da responsabilidade do Contraente o material, mão-de-obra e a
totalidade dos custos agregados.
d) Se o defeito sistemático ocorrer fora dos períodos de garantia previstas na citada
Cláusula 23ª. mas no período abrangido por defeito sistemático (número 2 desta
Clausula) a Acão corretiva será feita à medida que o defeito repetitivo se for verificando,
a não ser que o mesmo seja considerado pelo Contraente Público como sendo capaz de
reduzir, de qualquer forma, a segurança ou operacionalidade dos autocarros, casos em
que deverá ser feita, em campanha, na totalidade dos autocarros adquiridos no âmbito
do presente concurso, sendo da responsabilidade do Contraente o material, mão-deobra e a totalidade dos custos agregados;
e) Se o Contraente demonstrar tecnicamente que o defeito não afeta todo o fornecimento,
mas apenas um grupo de unidades bem definido, o Contraente Público após a devida
análise e concordância, aceitarão que a substituição tenha lugar apenas nos autocarros
do grupo em causa. Da demonstração atrás referida, fará sempre parte uma declaração
do responsável pelo controlo de qualidade do fabricante em causa;
f)

No caso de se revelar defeito sistemático que obrigue a uma substituição em campanha,
o Contraente suportará todos os encargos de substituição de órgãos ou peças,
reconhecidos como defeituosos, por órgãos ou peças análogas, que tenham que aplicarse provisoriamente até à conclusão da campanha, para aplicação de novos órgãos ou
peças;

g) Caso as avarias, desgastes anormais ou outros indícios que revelem defeito sistemático,
não sejam reconhecidas como tal pelo Contraente, nomear-se-á uma Comissão
constituída por um representante do Contraente, um representante do Contraente
Público e um elemento independente, escolhido de comum acordo por aquelas
entidades, entre pessoas de reconhecida idoneidade técnica e moral.
No caso de estar em causa, direta ou indiretamente, o chassis, subestrutura ou algum
dos componentes das coleções CKD ou CBU, fará parte da Comissão um representante
do detentor da marca respetiva, que intervirá na escolha da entidade independente, a
qual nesta hipótese terá voto de qualidade;
h) As reclamações em garantia genéricas (RGG) deverão ser resolvidas no prazo máximo
de 12 meses, a partir da data da sua formalização, salvo as que impliquem complexidade
técnica e/ou operacional reconhecida por ambas as partes;
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i)

A fim de reduzir o período de imobilização dos autocarros, o Contraente Público poderá
utilizar órgãos novos ou proceder à troca de órgãos de autocarros de que disponha,
ficando estes em definitivo ou não nos autocarros em causa.

Cláusula 32.ª
Garantia de Órgãos e Peças Reparadas ou substituídas
1. As cláusulas de garantia aplicam-se também aos órgãos e peças reparados ou substituídos
nas reparações ou substituições, que ocorram dentro dos prazos de garantia. No entanto, a
garantia destes órgãos não ultrapassará, em mais de metade o prazo de garantia inicial, o
termo da garantia prevista nos artigos anteriores.

Cláusula 33.ª
Anomalias em Garantia - Assistência
1. No caso de uma anomalia abrangida por garantia se verificar fora das horas normais de
funcionamento da equipa de assistência do Contraente e ser estimado pelo Contraente
Público que a reparação necessária não ultrapassa 8 horas x Homem, o Contraente Público
poderá optar pela reparação imediata, debitando ao Contraente o tempo real da mesma, do
que dará conhecimento àquela equipa de assistência.

Cláusula 34.ª
Garantia Órgãos Rotáveis
1. A garantia para os vários órgãos rotáveis referidos na Cláusula 45ª. é a mesma dos órgãos
homólogos definida na Cláusula 30ª. destas Condições Gerais, contando o período a partir
da sua instalação nos veículos.
2. No período de garantia, o Contraente disponibilizará os órgãos rotáveis necessários referidos
na Cláusula 45ª.

Cláusula 35.ª
Garantia de Peças Sobressalentes
1. A garantia das peças sobressalentes, adquiridas pelo Contraente Público, será no mínimo
de um (1) ano e contar-se-á a partir da data de montagem da peça.
2. Esta garantia é extensiva a eventuais danos provocados noutros órgãos ou peças, nesse
período, pela deficiência da(s) peça(s) sobressalente(s) em causa.
3. Esta garantia é extensiva a eventuais danos provocados noutros órgãos ou peças, nesse
período, pela deficiência da(s) peça(s) sobressalente(s) em causa.
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Cláusula 36.ª
Assistência em Garantia
1. A assistência em garantia será feita nas instalações do Contraente Público.
2. Após a conclusão das intervenções em garantia, o Contraente obriga-se a entregar ao
Contraente Público um relatório técnico da reparação efetuada e material substituído, com o
pormenor que se justifique.
3. No caso de serem efetuadas, por mútuo acordo, ações de reparação e assistência em
garantia nas instalações do Contraente, este suportará todas as despesas daí decorrentes,
incluindo as de combustível e outras despesas relacionadas com a deslocação das viaturas
e técnicos.

Cláusula 37.ª
Anomalias em Garantia - Assistência
1. No caso de uma anomalia abrangida por garantia se verificar fora das horas normais de
funcionamento da equipa de assistência do Contraente e ser estimado pelo Contraente
Público que a reparação necessária não ultrapassa 8 horas x Homem, o Contraente Público
poderá optar pela reparação imediata, debitando ao Contraente o tempo real da mesma, do
que dará conhecimento àquela equipa de assistência.

Cláusula 38.ª
Receção Definitiva
1. Feita a receção provisória começam a contar-se os prazos de garantia indicados na Cláusula
30ª. destas Condições Gerais, antes de cujo termo o Contraente Público e o respetivo
Contraente, procederão à vistoria do autocarro cujo prazo de garantia vai expirar.
2. Se se verificar que a unidade está em condições de ser aceite, terá lugar a receção definitiva.
Caso contrário, o Contraente obriga-se a proceder, em prazo a acordar entre ambas as
partes às necessárias retificações, sendo de sua conta as despesas com materiais, mão-deobra e deslocação de autocarros.
3. Concluídas estas retificações, proceder-se-á, então, à sua receção definitiva. De tudo será
lavrado o respetivo Auto de Receção Definitiva, abrangendo a totalidade do lote, que será
assinado e validado pelo Contraente Público e pelo Contraente.
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Cláusula 39.ª
Formação de Pessoal
1. O Contraente e o Representante da marca deverão apresentar plano de formação detalhado,
incluindo a descrição dos meios técnicos (formadores credenciados pela entidade nacional,
bem como equipamentos) e dispor de instalações específicas para estas ações, na área
metropolitana de Lisboa, comprometendo-se a realizar, até ao limite de quatro (4) anos após
a data da receção provisória do último Autocarro, ações de formação, estágios, visitas, em
número a acordar, nas fábricas da sua representada, nas suas próprias instalações ou na
dos subcontratados, destinados a Técnicos e outros profissionais do Contraente Público ou
indicados por esta, inclusivamente durante as fases de análise de propostas, fabrico,
montagem e ensaio dos equipamentos e veículos.
2. A formação, que se revele necessária, para a reparação geral de órgãos, cujo período de
vida útil se espera que seja grande, nomeadamente motor, caixa de velocidades, eixos e
diferencial, direção, compressores, ar condicionado, sistemas de indicação e informação,
será da responsabilidade do Contraente das marcas dos órgãos, e, deverá ocorrer até dois
(2) anos após a receção definitiva dos autocarros.
3. As ações de formação visarão a condução, a descrição e funcionamento, a manutenção, a
análise e o diagnóstico de avarias, assim como a reparação dos diversos órgãos, sistemas
e componentes dos autocarros e serão ministradas em língua portuguesa.
Cláusula 40.ª
Formação e Certificação Nominal de Pessoal
1. Face à especificidade destes veículos, devem ainda ser considerados os aspetos seguintes:
a) O Contraente assegurará, em tempo oportuno, a formação e certificação de Técnicos
de manutenção e reparadores do seu Sistema de Gás, assumindo toda a
responsabilidade das situações que resultarem da falta dessa certificação.
b) Caso as referidas ações de formação decorram fora da Área Metropolitana de
Lisboa, serão da responsabilidade do Contraente as despesas referentes a
transportes e alojamento, dos técnicos do Contraente Público, ou dos que forem
designados por esta para essas ações.
c) O Contraente ou o Representante da marca, deverão passar certificados nominais
comprovativos de aproveitamento a todos os elementos que frequentem as ações
de formação que promoverem.
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Cláusula 41.ª
Documentação e Recursos formativos
1. O Contraente e o Representante das marcas do veículo e órgãos, comprometem-se a
colocar, por sua conta, à disposição do Contraente Público, nas instalações desta, segundo
Programa a acordar, os Técnicos, que deverão exprimir-se em português fluente, assim
como os necessários meios auxiliares de apoio e instrução, manuais/CD`s, ou em qualquer
outro meio de suporte digital aplicável ao sistema de informação interna do Contraente
Público, em língua portuguesa, com as instruções de reparação, manutenção e condução
dos equipamentos, órgãos/peças, aparelhos de análise/diagnóstico e de teste, necessários
para a formação do seu pessoal técnico, relativo a motores, sistema integrado da cadeia de
transmissão de potência, sistema de travões, suspensão, direção, gestão eletrónica,
indicadores de destino e outros, dos autocarros.
2. O Contraente obriga-se a realizar, com a entrega do Protótipo ou 1ª unidade, ações de
formação base, em língua portuguesa, respeitantes à formação de condução destes
veículos, à deteção e resolução de avarias e às ações de manutenção dos primeiros
escalões (Estação de Serviço), incluindo as ações inerentes de desempanagem (Pronto
Socorro).
Cláusula 42.ª
Fornecimento de Órgãos Rotáveis, Sobressalentes e outros Componentes
1. O Contraente e Representante da marca terão de garantir o fornecimento de órgãos rotáveis,
sobressalentes e outros componentes (incluindo cartões ou outros equipamentos de
programação de indicadores de destino), utilizados na operacionalidade dos veículos,
durante vinte (20) anos.
2. O Detentor da marca obriga-se a exportar diretamente para o Contraente Público os
sobressalentes, caso o Contraente o não garanta ou o seu Representante deixe de o ser e
não seja substituído por outro que o Contraente Público aceite para o efeito.
3. O Detentor da marca obriga-se a fornecer ao Contraente Público os desenhos e
especificações de fabrico, de modo a que esta possa obter em qualquer origem esses
sobressalentes caso, após o termo do período em que assegure o seu fornecimento (vinte
anos), não deseje continuar a fornecê-los.
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Cláusula 43.ª
Stock de Arranque
1. O Contraente obriga-se a disponibilizar um stock de arranque a acordar com o Contraente
Público, de peças e componentes sobressalentes com a 1ª unidade, sem o qual esta não
poderá ser rececionada, sendo esse período de tempo considerado como atraso na entrega
do veículo.
Cláusula 44.ª
Transferência de Responsabilidades
1. O Contraente, ou o Detentor da marca não poderão transferir a obrigatoriedade de
fornecimento de sobressalentes e responsabilidades inerentes, referidas nas Cláusulas 34ª.
e 35ª. destas Condições Gerais, sem aceitação do Contraente Público.

Cláusula 45.ª
Órgãos Rotáveis
1. Para efeitos do consignado no presente Caderno de Encargos, os órgãos rotáveis são os
seguintes:
1. - MOTOR

2. - COMPRESSOR

3. - TURBO COMPRESSOR

4. - CAIXA VELOCIDADES

5. - MOTOR DE ARRANQUE

6. - CAIXA DIRECÇÃO

7. - ALTERNADOR

8. - EIXO TRASEIRO E DIFERENCIAL

9. - RADIADOR

10. - COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO

11. - RADIADOR DO INTERCOOLER

12. - TACÓGRAFO

2. O Contraente obriga-se a fornecer as referências/números de série dos órgãos instalados
nos veículos, com a 1ª unidade, sem os quais esta não poderá ser rececionada, sendo esse
período de tempo considerado como atraso na entrega do veículo.
3. O Contraente Público poderá optar pela aquisição de órgãos rotáveis, nas condições
apresentadas nas Propostas, até ao final do período de garantia dos autocarros definido pela
Cláusula 30ª. das Condições Gerais do Caderno de Encargos.
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Cláusula 46.ª
Ferramenta Especial
1. O Contraente é responsável pela homologação do veículo, ou série de veículos, a concretizar
com a conclusão do protótipo ou 1ª unidade fabricada, entregando cópia dos processos
completos ao Contraente Público.

Cláusula 47.ª
Equipamento de análise e Diagnóstico
1. No âmbito deste fornecimento, o Contraente entregará, sem custos para o Contraente
Público, equipamentos de análise e diagnóstico, para os vários órgãos/sistemas do veículo,
com as devidas licenças de acesso e operação, na quantidade de um (1) por cada lote de
vinte (20) autocarros fornecidos, com a fornecimento de um (1) equipamento, na entrega das
primeiras viaturas.
2. As licenças para acesso e operação com o equipamento de análise e diagnóstico que sejam
necessárias, assim como a substituição do mesmo em caso de avaria do equipamento por
causa não imputáveis ao Contraente Público ou descontinuidade do mesmo, serão da total
responsabilidade do Contraente durante a vida útil dos autocarros.

Cláusula 48.ª
Aquisição de Órgãos, Ferramentas e Sobressalentes
1. O fornecimento dos autocarros implica o cumprimento de fornecimento dos correspondentes
sobressalentes e órgãos rotáveis, durante o período de vida previsto dos veículos.

Cláusula 49.ª
Patentes, licenças e marcas registadas
1. É da responsabilidade do Contraente quaisquer encargos decorrentes da utilização, no
fornecimento dos veículos, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.
2. Caso o Contraente Público venha a ser demandada por ter infringido, na execução do
Contrato, quaisquer dos direitos mencionados no número anterior, o Contraente indemnizaa de todas as despesas que, em consequência, tenha de fazer e de todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que título for.
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Cláusulas Técnicas

Cláusula 1.ª
Características Gerais dos Autocarros
1. O As características dos autocarros terão em conta a legislação em vigor, nomeadamente a
Diretiva 2001/85/CE, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei nº 58/2004, a Diretiva
2007/46/CE, assim como o Regulamento (CE) nº 661/2009 e o Regulamento UN ECE 110,
satisfazer as condições deste Caderno de Encargos e ser executados segundo o projeto
aceite e homologado pelo IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., incluindo os
elementos mecânicos, pneumáticos, hidráulicos, elétricos e eletrónicos e sistema de gás,
definidos na Proposta. As Propostas deverão mencionar as inovações mais recentes que
estarão disponíveis no material circulante objeto do presente Concurso.
2. O Contraente obriga-se a pronunciar-se, ou obter parecer do detentor da marca, quanto à
qualidade, eficiência e preço das eventuais alterações a introduzir, a pedido do Contraente
Público, no equipamento mecânico, chassis ou carroçaria propostos, designadamente as
provenientes de conselhos ou sugestões que o Instituto Nacional de Engenharia e
Tecnologia Industrial (INETI), o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), o Instituto
de Soldadura e Qualidade (ISQ), o Centro de Apoio Tecnológico à Industria Metalomecânica,
a Associação Portuguesa do Veículo a Gás Natural (APVGN), ou outra entidade
credenciada, venham a apresentar em consequência do trabalho que lhes venha a ser
solicitado.
3. Serão valorizadas propostas de Concorrentes, que tenham assistência técnica e serviço
após venda própria ou através de concessionários, implantados na área Metropolitana de
Lisboa.
4. As características não especificadas deverão seguir as Especificações Técnicas que vierem
a ser indicadas pelo Contraente Público, ou acordadas entre o Contraente Público e o
Contraente, no decurso do processo da Especificação do Produto.
5. O Contraente entregará, até à receção do Protótipo, ou 1ª unidade, cópia do plano de
Homologação do autocarro, devidamente validado pelo IMT.
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Cláusula 2.ª
Principais Características do Serviço Urbano
1. As principais características do serviço urbano a que se destinam os autocarros são:
a) Velocidade média de exploração: 17,58 km/h; velocidade em patamar, com o autocarro
completamente carregado: 40 a 50 km/h e compatível com a topografia da cidade (curvas
apertadas e declives médios, com ângulos de ataque e de fuga relativamente elevados,
em algumas situações);
b) Frequência média das paragens: 3/km;
c) Rampas/declives das vias: Inclinação média de 5%; máxima de 16%;
d) Altitude máxima: 300 metros;
e) Humidade relativa: 80%. Temperatura do ar ambiente: Min. -5o C; Max. 48o C;
f)

Recolha: em parque descoberto;

g) Lavagem: em máquina automática por escovas rotativas;
h) Pavimentos das ruas por vezes irregulares e em relativo mau estado, com alguma
incidência de calçada de paralelepípedos de granito ou blocos irregulares de basalto;
i)

Circulação em situações de pluviosidade extrema: Lençóis de água, que poderão atingir
cerca de 250 mm de altura.

Cláusula 3.ª
Dimensões
1. O As dimensões dos autocarros deverão situar-se nos seguintes valores:
a) Comprimento: C ≈ 12000 mm, ou o comprimento máximo legalmente permitido para
um veículo de tipologia “standard”, na altura da homologação nacional do veículo;
b) Comprimento: C ≈ 13000 mm, ou o comprimento máximo legalmente permitido para
um veículo de tipologia “articulado”, na altura da homologação nacional do veículo;
c) Largura: L até 2550 mm, ou a largura máxima legalmente permitida na altura da
homologação nacional do veículo;
d) Altura: A até 3500 mm, ou à altura máxima legalmente permitida pela legislação
nacional para um veículo de tipologia “standard”, movido a GNC, aquando da sua
homologação nacional.
2. A lotação será a máxima possível compatível com a legislação em vigor, com o mínimo de

34 lugares sentados. Deverão, complementarmente, ser instalados bancos móveis
rebatíveis tipo “strapontin”, na zona destinada a cadeira de rodas.
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Nota: A quantidade de lugares sentados exclui o espaço para um lugar destinado a
Passageiro de Mobilidade Reduzida (PMR) em cadeira de rodas, o lugar do
motorista e os lugares resultantes de eventual colocação de bancos móveis
rebatíveis “Strapontin”.
3. O Concorrente deverá indicar claramente a lotação dos autocarros de acordo com o
referido, o que será considerado na análise das Propostas, devendo igualmente mencionar
qual o posicionamento das cadeiras dos passageiros, face ao “lay-out” do veículo.
Desvios de lotação ao indicado no anteprojeto, quer por alteração da tara quer por outras
razões, terão de ser objeto de prévio acordo escrito entre o Contraente Público e o
Contraente.

Cláusula 4.ª
Acessórios
Todos os autocarros deverão vir providos de pré-instalação elétrica/eletrónica ou outra,
suportes, habitáculos e outros acessórios, que permitam a instalação, montagem ou
aplicação posterior de sistemas ou componentes, a efetuar pelo Contraente Público,
nomeadamente:
1. Espaço junto ao quadro elétrico e na zona da cava da roda da frente esquerda, de forma a
ficar o mais próximo possível daquele, com as cotas mínimas úteis de 900x500x100 mm,
para o alojamento de parte dos equipamentos telemáticos, onde seja possível instalar
uma placa de base (a incluir no fornecimento das viaturas), com as fixações próprias para
cada equipamento, de que o Contraente Público entregará desenho de pormenor. Esta placa
será apoiada em sistemas de absorção de vibrações (silent-blokcs), quer verticais, quer
longitudinais e transversais;
2. Lugar para 2 (dois) monitores de informação interior “display” ou outro, a especificar no
Protótipo, com sistema elétrico de alimentação parao sistema de bilhética.
3. Espaço com acesso para Sistema de Bilhética, com 1 concentrador de bordo e
equipamento de venda a bordo, com inclusão de 1 validador na zona envolvente da cabina
do motorista e respetiva pré-instalação elétrica e cablagens. Durante o fabrico do protótipo,
serão definidas, pelo Contraente Público, as respetivas localizações e fixações;
4. Espaços para o Sistema de Ajuda à Exploração FROTCOM, com 1 computador de bordo,
radiotelefone e consola (incluindo microfone, altifalante e antena exterior, assim como antena
de GPS) e respetiva pré-instalação elétrica e cablagens;
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5. Suportes e pré-instalação elétrica para equipamentos de contagem de passageiros, na
zona das três portas;
6. Espaço para Autorrádio (incluindo o fornecimento da antena e altifalantes em todas as
tampas das condutas laterais ao longo do veículo);
7. Armário específico para o sistema de videovigilância, com acesso condicionado através
de sistema próprio de fecho, incluindo os armários necessários para o alojamento dos
componentes, (modelo, localização e dimensões a definir pelo Contraente Público no
protótipo), bem como a instalação para o pedal de chamada de emergência, incluindo a préinstalação para os equipamentos e para um mínimo de 8 câmaras;
8. Espaço na zona frontal inferior do autocarro, para Emissor de solicitação de prioridade
ao sistema semafórico de gestão de tráfego. O local de instalação e ligação será definido
pelo Contraente Público no Protótipo ou 1ª unidade e executado pelo Contraente;
9. Espaço e antena de Wi-fi;
10. Espaço nas condutas/sancas laterais para os altifalantes incluindo o fornecimento destes.
Os altifalantes são fornecidos com as respetivas grelhas desmontáveis (não embutidas nas
tampas das condutas, calhas de iluminação, ou outros locais), em quantidade e localização
a definir no Protótipo ou 1ª unidade;
11. Local para o Microfone, com o fornecimento deste, do tipo “pescoço de ganso”, ligado ao
sistema sonoro interior e exterior completo (incluindo altifalante do tipo marítimo orientado
para o exterior em local a definir no Protótipo ou 1ª unidade);
12. Sistema integrado para comunicação com sistemas de gestão de frota Fleet Management
Systems Interface (FMS) de acordo com o SAE J1939
13. Todos os materiais e componentes necessários para concretizar o referido atrás, são da
responsabilidade do Contraente, com exceção dos equipamentos principais referidos nos
números 3 a 7, desta Cláusula, que serão fornecidos e instalados posteriormente pelo
Contraente Público.

Cláusula 5.ª
Impacto Ambiental
2. O impacto ambiental associado aos autocarros (emissões poluentes e de CO 2 e níveis de
ruído no interior e exterior) e as condições de conforto no seu interior, constituirão aspetos
importantes na análise das Propostas. As Propostas deverão mencionar as inovações mais
recentes que estarão disponíveis no material circulante objeto do presente Concurso,
nomeadamente as que digam respeito às questões energéticas e ambientais.
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e) Emissões poluentes (Diretivas 99/96/CE e Regulamento (CE) nº 595/2009). Os teores
de NOx, CH4, CO e Partículas (mg/kW) terão de apresentar emissões inferiores em cada
um dos limites máximos aplicados, fixados na Norma Euro VI de, pelos menos, 15%.
i. Limite máximo CO (g/kWh) – 3,4
ii. Limite máximo CH4 (g/kWh) – 0,425
iii. Limite máximo NOx (g/kWh) – 0,391
iv. Limite Máximo PM (mg/kWh) – 8,5
3. Emissões de CO2: será desejável que o seu teor seja <650 g/kW.
4. Nível de Ruído no exterior dB(A): De acordo com a Diretiva 92/97/CE.
5. Condições no interior do autocarro:
a) O nível sonoro, no interior dos autocarros, deverá satisfazer a Norma CUNA NC 504-02,
com toda a aparelhagem elétrica ligada, apresentando, se possível, valores inferiores;
b) As vibrações, no interior dos autocarros, deverão ser acauteladas de modo a assegurar
as adequadas condições de conforto para os passageiros. Efetuar-se-á teste, no
Protótipo ou 1ª unidade, tendo como referência a Norma ISO 2631;
c) Deverá considerar-se a instalação de sistema de climatização/ar condicionado
(sistema para a zona/compartimento de passageiros e um sistema dedicado à cabina do
motorista, denominado de “Front Box”), com um número de renovações de ar
necessárias, uniformes ao longo de todo o veículo.
d) A habitabilidade e a climatização terão de ser objeto de estudo cuidado, tendo em vista
a obtenção de bons níveis de conforto no interior dos autocarros.
e) Será necessária a aprovação, por escrito, do Fabricante/Representante do equipamento,
relativamente à instalação no autocarro e sua eficiência, a confirmar através de ensaio.

Cláusula 6.ª
Características dos Conjuntos Mecânicos
1. Deverá considerar-se o sistema de propulsão a gás natural comprimido (GNC).
A potência útil e binário máximos do motor, instalado em chassis da mesma marca, deverão
estar deverão abranger a maior faixa de rotações possíveis, sendo desejável a existência de
uma curva de binário o mais plana possível.
É desejável que o motor seja o mais evoluído tecnologicamente, podendo ser apresentadas
diversas opções, desde que de acordo com os Limites da Clausula 5.ª

2. O sistema de arrefecimento do motor terá radiador com capacidade adequada, ventilador
com servomecanismo de acionamento adequados de forma a assegurarem um serviço de
23 horas diárias com temperatura exterior ambiente máxima de 48º C.
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a) O circuito de refrigeração, incluindo o radiador, deverá ser dimensionado, tendo em conta
o tipo de operação em ambiente urbano, com velocidades baixas e temperaturas de
ambiente elevadas, nomeadamente no tempo de Verão, face aos valores que podem ser
facilmente atingidos. Como tal, o radiador deverá dissipar a quantidade de energia
b) térmica necessária, para o adequado funcionamento dos órgãos, nas condições de
operação referidas.
c) O radiador deverá estar montado através de um sistema que o torne acessível e
facilmente removível e a facilitar a sua lavagem, localizado de forma a evitar a sua
colmatagem.
Se o radiador estiver instalado em compartimento resguardado, deverá este estar
equipado com um sistema que facilite a drenagem das águas e lixos que aí se acumulem.
d) O fabricante deverá fornecer os valores das percentagens de distribuição do fluxo de
arrefecimento para o motor e caixa de velocidades e respetivas temperaturas de
funcionamento de água e óleos lubrificantes.
3. O sistema de alimentação de ar do motor deverá incluir indicador de colmatagem que
forneça indicação luminosa e sonora no painel de instrumentos. A conduta de ar exterior até
ao filtro de ar deve ser a mais curta possível e possuir sistema de drenagem de água.
4. O plano de lubrificação terá que ter a concordância da(s) empresa(s) petrolífera(s) que
fornece(m) os lubrificantes ao Contraente Público.
Relativamente à lubrificação do motor:
a) Não deverá exigir mudança de óleo para distâncias percorridas inferiores a 30.000 km,
exceto para as duas primeiras mudanças;
b) O(s) elementos(s) do filtro de óleo não deve(m) necessitar de qualquer manutenção com
período inferior ao da mudança de óleo;
c) A zona do bocal de enchimento deve ser de fácil acesso e abertura fiável;
d) Deverá existir indicador do nível de óleo do motor, no depósito e no painel de
instrumentos.
5. Caso exista sistema de compensação de nível de óleo para o motor, o comando de ativação
e desativação não deverá estar acessível, assim como o depósito de compensação deverá
ter bujão de drenagem.
6. A caixa de velocidades para equipar os autocarros deverá ser do tipo automático, com
inclusão de retardador hidrodinâmico, equipada com sistema eletrónico de gestão de carga,
preferencialmente do tipo Sensotop, Topodyn ou equivalente.

Pode o Concorrente apresentar proposta de caixa de velocidades de marca e modelo ou
versão alternativa, devendo ser cotada como opcional, referindo mais ou menos valias e com
indicação de eventuais alterações de especificação associadas.
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7. A direção deverá ser assistida hidraulicamente e cumprir a Diretiva 2007/46/CE, assim como
o Regulamento (CE) nº 661/2009.
8. A suspensão deverá ser pneumática integral, com sistema de ajoelhamento (“kneeling”) de
comando sequencial.
9. O sistema de travões deve obedecer às Diretivas em vigor estar equipado com sistema
“ABS”. Relativamente a outros sistemas (ASR e outros) deverá ser indicado se os mesmos
são equipamentos de série ou opcionais. No caso de serem considerados como opcionais,
deverá ser apresentada cotação para cada um desses sistemas.
a) O manípulo do travão de mão/parque deve situar-se do lado esquerdo do motorista, ao
nível do volante, sem que interfira na área de trabalho deste.
b) Para uma confirmação de segurança, o sistema de travão de mão/parque estará
equipado com um sinal sonoro para aviso, sempre que o motor do veículo seja desligado,
sem que aquele esteja ativado.
10. Deverá ser referido, com o maior detalhe possível:
a) O material utilizado no fabrico dos reservatórios e respetivo “berço” de suporte,
considerando

que

deverá

ser

preferencialmente

resistente

à

corrosão,

ou

adequadamente tratado com sistema de proteção anticorrosiva;
b) A qualidade do material utilizado na instalação, nomeadamente as tubagens de gás e
respetivas uniões;
c) As provas de resistência contra colisões (choque frontal e traseiro), projéteis e fogo a
que obedecem os reservatórios de gás, assim como os dispositivos que asseguram a
libertação do Gás Natural para a atmosfera em caso de acidente, incêndio ou outras
situações de emergência (mencionando o tempo previsto para a evacuação de todo o
volume de gás);
d) O tipo de isolamento e proteção da tubagem de gás, que, em caso de fuga, deve evitar
que este se introduza no interior do veículo, ou possa embeber os materiais de
isolamento utilizados;
e) O distanciamento e a proteção da instalação de gás, relativamente ao sistema de
escape do autocarro;
f)

As situações em que poderá verificar-se a interrupção da alimentação de gás ao motor;

g) As normas de homologação “ou equivalente”, de origem, dos componentes da
instalação de gás;
h) Os procedimentos a observar, após ocorrência de acidente ou avaria, quando se
verifique a necessidade de proceder ao reboque do autocarro;
i)

Os procedimentos para possibilitar a trasfega de gás, quando necessário um eventual
abastecimento na via pública;
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j)

O projeto de instalação com o detalhe exigível, assim como a identificação da certificação
do instalador.

11. Todos os tanques de gás, instalados no mesmo veículo, terão a sua data de fabrico próxima
da data de homologação do veículo, assim como terão de conter todos a mesma data de
fabricação, garantindo que pelo menos o período de validade é o mesmo.
12. A sequência das datas de instalação e validade terão de estar na mesma relação da ordem
dos números de chassis dos autocarros abrangidos por esta aquisição.
13. Os tanques devem ter uma vida útil homologada mínima de 20 (vinte) anos.
14. O sistema de Gás Natural será composto por um conjunto de tanques, que estarão alojados
e fixos numa estrutura metálica de suporte que, preferencialmente, não deve exceder a
dimensão necessária para a quantidade de tanques que compõem o sistema de
armazenamento de gás no veículo.
15. Os reservatórios de gás devem permitir percorrer 300 Kms em Sort 1: Ciclo urbano (Vel.
com. 12 km/h), 350 kms em Sort 2: Ciclo urbano combinado (Vel. com. 18 km/h) e 400
kms em Sort 3: Ciclo suburbano (Vel. com. 25 km/h)
16. É importante a minimização do peso introduzido pela instalação de gás, nomeadamente
pelos reservatórios, satisfazendo simultaneamente, toda a instalação de gás, os mais
exigentes padrões de segurança.
17. A tubagem e reservatórios de gás deverão estar dimensionados para permitir uma
velocidade média de enchimento de cerca de 50 kg de gás/min (tempo de enchimento de
aproximadamente 3 minutos).
18. O sistema de abastecimento do veículo será equipado com um bocal, modelo “TN5”, de Ø
32 mm, com tampa de proteção. A zona da sua localização, com acesso exterior, será
protegida com sensor de abertura da tampa do alojamento do bocal, conforme número 10
desta Cláusula;
19. Todas as uniões do circuito de Gás Natural devem ser seladas e sinalizadas com marcação
de tinta, para demonstrar a solidez e estanquidade das ligações;
20. A instalação de Gás Natural do veículo deverá estar equipada com dois manómetros,
protegidos por válvulas manuais de corte, colocados o mais próximo possível das
extremidades do circuito, sendo um na zona de abastecimento e outro o mais próximo
possível junto à entrada para o motor, para permitir a medição da pressão de gás no sistema;
21. O sistema de segurança deve conter um ponto de expulsão do gás em caso de emergência,
que se deve situar no tejadilho do veículo (acima do limite deste), de modo a expulsar o gás
de forma direta para a atmosfera. A extremidade deste ponto de expulsão, deve estar apenas
coberto com uma capa contra poeiras e águas, que sairá assim que detete alguma pressão
de expulsão do gás;
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22. O sistema de abastecimento de gás, deverá estar protegido com um sensor de tampa
aberta, no habitáculo do bocal de enchimento, instalado de forma a impedir que o motor inicie
o seu funcionamento logo que esta tampa seja aberta (distância ≥ 2 mm). Com o motor em
funcionamento, logo que a tampa seja aberta o motor desligará em menos de 30 segundos.
23. Deverá ser cotado opcionalmente um sistema de reservatório autónomo exterior, preparado
com manómetros, válvulas de corte e emergência e terminais de ligação rápida, a usar em
24. situações de necessidade de abastecimento de emergência na via pública, ou despejo dos
tanques em oficina, por razões de manutenção/reparação.
Deverá o fabricante referir quais as limitações de uso deste equipamento e fornecer toda a
documentação relativa à sua homologação.
25. Para o sistema pneumático, que deve cumprir o definido nas Diretivas CE, deverá ser
considerado, como equipamento de série, um sistema de separação de óleo/água com
decantação, logo após o compressor, assim como desumidificador de ar, com tipo de filtro
adequado às condições de operação referidas (“heavy duty”), que deverá ser de manutenção
facilitada.
26. Nas rodas devem ser aplicados pneus “Tubeless” 275/70R22.5, 295/80R22.5 ou 11R22.5
de versão tipicamente urbana, devendo estar de acordo com o Regulamento (CE) nº
661/2009.
27. A inscrição do número de chassis (quadro), para além de outro local, deverá também ser
colocada na travessa frontal do chassis, em zona de fácil acesso e visibilidade e de forma
indelével (Regulamento do Código da Estrada em vigor em Portugal).

Cláusula 7.ª
Características da Estrutura
1. O Contraente obriga-se à apresentação de toda a documentação referente ao projeto da
estrutura, devidamente cotado, sendo dividido por painéis (com a inclusão das furações
para drenagem das humidades interiores e passagem de cablagens ou outros elementos, de
todos os perfis tubulares da carroçaria), com a antecedência mínima de um (1) mês
relativamente ao início da fabricação do protótipo ou 1ª unidade.
Os desenhos constituintes desta documentação, fornecidos em ficheiro digital e em formato
editável, em sistema informático em uso no Contraente Público, são os referentes ao chassis,
estrado da estrutura, painéis laterais, tejadilho, painel frontal e painel traseiro e todas as
subestruturas da carroçaria.
2. A estrutura da carroçaria deverá ser robusta e leve, projetada de modo compatível com a do
chassis. O projeto deverá tomar como base o seguinte:
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a) Durante o período de vinte (20) anos não poderão ocorrer falhas estruturais do conjunto
que provoquem colapso súbito da estrutura, colocando em perigo a segurança de
passageiros, tripulantes ou terceiros.
b) Durante o período de oito (8) anos não ocorram falhas por fadiga da estrutura global que
obriguem a reparações de custo superior a 8% do preço de aquisição atualizada da
viatura.
c) Durante o período de cinco (5) anos não ocorram quaisquer falhas da estrutura global
devidas às tensões mecânicas das cargas aplicadas.
d) Deverá ser apresentado cálculo dinâmico, a diferentes velocidades, da distribuição das
cargas da estrutura da carroçaria. Todos os encargos decorrentes, serão da
responsabilidade do Contraente.
3. O Contraente apresentará do fabricante do chassis, por escrito, a aprovação sem reservas,
do projeto da estrutura, considerando-o correto e adequado, às condições descritas na
Cláusula 51ª. das Condições Técnicas - Fornecimento do Caderno de Encargos.
4. O Contraente compromete-se a fabricar a estrutura da carroçaria em "gabarits" com
adequada rigidez, com sistemas de fixação própria para os perfis, de modo a não permitir
empenos e a garantir a uniformidade dimensional e da forma da mesma, ao longo da
construção da totalidade dos veículos.
A montagem dos diversos constituintes da estrutura, não poderá produzir deformações, ou
empenos significativos. Em caso de eventual necessidade de desempeno, deverá recorrerse para o efeito, de meios hidráulicos ou pneumáticos entre outros. Será expressamente
vedado recurso a desempenos por aplicação de calor ou percussão, suscetíveis de introduzir
deformações mecânicas, fissuras ou fraturas.

Cláusula 8.ª
Características da Carroçaria
1. O Contraente obriga-se à apresentação do projeto de toda a carroçaria, em complemento do
referido na Cláusula 56ª. destas Condições Técnicas - Fornecimento, com a antecedência
mínima de 1 (um) mês relativamente ao início da fabricação do protótipo ou 1ª unidade. Esta
documentação, incluirá os desenhos dos vidros e localização, das cadeiras e dos balaústres,
devidamente cotados, assim com a indicação, em forma de percentagem, dos materiais
recicláveis que foram integrados na construção da carroçaria.
2. A carroçaria deverá apresentar um tipo de construção que permita uma boa acessibilidade
aos órgãos e sistemas do veículo, facilitando as reparações e substituições dos diversos
órgãos e componentes dos veículos, com utilização de materiais e componentes que possam
contribuir para uma redução na tara dos veículos, sem diminuição da qualidade, ou
durabilidade, relativamente a outros.
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a) O desenho da forma do autocarro deverá demonstrar a preocupação em evitar que este
se suje excessivamente por projeções provenientes dos rodados, devendo ser adotados
guarda-lamas e outros dispositivos que minimizem esse efeito, facilitando as operações
de limpeza e manutenção.
b) As tampas de acesso aos órgãos do chassis deverão ser construídas com dimensões
que permitam aceder aos mesmos de forma facilitada, mantendo um adequado
isolamento sonoro, fumos, poeiras e cheiros, para o interior dos veículos.
c) Devem ser providas de puxadores e fechos ou sistemas de bloqueio, que não permitam
a sua retirada sem a utilização de chave ou ferramenta adequada.
d) O desenvolvimento do espaço da plataforma da entrada e zona do posto de condução
deve ser de molde a:
i)

Contrariar a permanência de passageiros nesse local, para evitar a obstrução e a
dificuldade de visibilidade do motorista, nomeadamente para o canto da frente do
lado direito do autocarro e respetivo espelho retrovisor exterior;

ii)

Que o espaço seja o adequado à circulação dos passageiros, face à existência de
equipamento de venda de bilhetes e de validadores, do sistema de bilhética;

iii) Que a zona do posto de condução e painel de instrumentos associado, sejam
concebidos de forma ergonómica, nomeadamente para os comandos de utilização
mais frequente, para a movimentação e ajuste da cadeira de motorista, assim como
evitada exposição solar direta sobre os indicadores instalados no painel, garantindo
também boa visibilidade dos espelhos retrovisores exteriores e interior;
iv) Que os pedais de atuação pelo motorista, estejam localizados e posicionados de
modo a facilitar o seu acionamento e de uma forma ergonómica.
e) Considerando que a lavagem da carroçaria será feita em máquina automática equipada
com escovas rotativas, é importante que a forma da carroçaria do autocarro,
nomeadamente no que se refere aos espelhos retrovisores exteriores e limpa parabrisas, ou outros acessórios que venham a ser incluídos, seja o mais adaptado possível
a tais situações, sem saliências ou reentrâncias demasiado acentuadas, por forma a
facilitar uma limpeza eficiente e, ao mesmo tempo, sem provocarem desgastes
prematuros ou prisões nas referidas escovas, que possam redundar em anomalias, ou
incidentes, durante o processo de lavagem.
f)

Nas extremidades traseiras da estrutura da carroçaria, deverão ser aplicados batentes
resistentes, para proteção de órgãos do chassis, em situação de pouca altura ao solo.
Estes batentes serão fabricados em perfil de aço resistente e soldados nas faces
inferiores das extremidades traseiras da carroçaria.
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g) No caso de instalação de rampa automática, na zona da porta traseira, deverão ser
aplicadas, antes e após esta, peças ou perfis transversais em aço (abrangendo no
mínimo todo o comprimento da caixa da rampa), para reforço e proteção desta, contra
embates em lancis dos passeios, lombas na via, ou outros obstáculos.
3. Os acessórios da carroçaria deverão, tanto quanto possível, estar localizados e protegidos
contra impactos ocasionais.
a) Os componentes interiores de acabamento da carroçaria dos autocarros deverão ser em
material “ABS” (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) ou outros materiais compósitos de
qualidade equivalente;
b) Deverá ser indicada cotação para proteção com verniz anti graffiti dos acessórios
interiores da carroçaria dos veículos.
c) Nos painéis interiores, nomeadamente nas sancas e na divisória do motorista, deverá
ser prevista a aplicação de molduras de informação legal e ao Público, formato A2 e A4
(perfil em alumínio de modelo a indicar pelo Contraente Público), com fixação adequada,
em local e quantidade a definir na fase de fabrico do protótipo ou 1º, veículo.
d) Os Concorrentes deverão apresentar plano modelo (lay out), com dimensões interiores
e exteriores, disposição dos lugares, posição e quantidade de anteparas e varões de
proteção, balaústres, rampas e degraus interiores, cotados, bem como outros dados
relevantes, respeitantes aos veículos propostos.
e) Relativamente aos componentes e equipamentos de carroçaria (tapete, portas, cadeiras,
indicadores e painéis digitais, entre outros), é imprescindível a indicação, de diferentes
tipos/modelos/dimensões/marcas, com vista a dispor de um leque alargado de opções
(indicando maiores e menores valias, se for o caso).
4. O soalho deverá corresponder às seguintes características:
a) Será em contraplacado de “Tola”, “Okumé”, ou outra madeira densa, da classe 3 e
impregnado com produtos que o tornem imputrescível, anti criptogâmico e Auto
extinguível, com revestimento fenólico, em ambos as faces, sendo a superfície de uma
das faces em malha rugosa, para melhor fixação dos produtos de proteção anticorrosiva.
b) A espessura das placas de contraplacado a aplicar serão as seguintes:
i. De 15 mm desde a entrada até à zona do sobrelevado a seguir à porta
traseira;
ii. De 18 mm, do tipo “sandwich”, com película de borracha, ou placa
pesada, composta da mistura de borracha e cortiça, para o isolamento
terma acústico, que será aplicado a partir do sobrelevado até à traseira
da carroçaria do veículo.

49

c) A operação de aplicação do contraplacado deve efetuar-se de forma a permitir a
existência do menor número possível de juntas entre placas, devendo estas ser
aplicadas, com um ângulo entre si que proporcione uma junta o mais cerrada possível e
serão sempre seladas com produto apropriado (do tipo emborrachado), de forma a
garantir a estanquidade das juntas. Estas juntas deverão ficar colocadas por cima de
perfis da estrutura, permitindo assim o seu melhor apoio.
d) O piso deve possuir boas características de isolamento terma acústico, ter estabilidade
dimensional, grande resistência à abrasão e a produtos químicos e elevada capacidade
de resistência à chama.
5. A altura do piso ao solo deve ser, no mínimo a definida pela legislação em vigor, de modo a
que a acessibilidade seja facilitada. O Contraente deverá atender ao Regulamento 36 ECE /
ONU e DL 58 / 2004.
6. Nos painéis exteriores, laterais e traseiro, deve ser garantida uma área livre de forma a
permitir a colocação de molduras para aplicação de painéis de publicidade ou de
autocolantes.
a) A dimensão do espaço para a aplicação das molduras, cujas localizações para a sua
fixação serão confirmadas pelo Contraente Público no Protótipo, ou 1ª unidade, será de:
i. No painel direito 2210 x 630 mm;
ii. No painel esquerdo 2780 x 790 mm;
iii. No painel traseiro 1540 x 520 mm.
b) As molduras serão de perfil de alumínio (modelo a indicar pelo Contraente Público, na
fase de especificação do protótipo), sendo acabadas pelo Carroçador durante o
processo de tratamento e pintura do autocarro.
c) No que respeita ao isolamento térmico e acústico dos painéis laterais, traseira, tejadilho
e zona do sobrelevado, em especial da zona do motor e escape, deve ser prevista a
aplicação de materiais isolantes com capacidade terma acústica, comprovada, no
mínimo de Euroclasse A1, ou outra solução técnica equivalente, que deverá ter em conta
o valor do índice de transmissão térmica para o piso.
i. Está absolutamente vedada a utilização, em qualquer zona do veículo,
do poliestireno “esferovite”, ou da espuma de poliuretano expandido
(PU);
ii. O isolamento a aplicar na zona do motor, tem de garantir que o valor da
temperatura medida no piso, com o motor na sua temperatura normal
de funcionamento, não ultrapasse os 30⁰C.
d) Deve ser contemplada a instalação de um sistema de deteção e extinção automática
de incêndio, para a zona traseira (zona do sobrelevado) da carroçaria e zona dos
tanques de Gás Natural.
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7. As portas de entrada e de saída deverão cumprir os normativos e a legislação em vigor e
as seguintes especificações:
a) As portas devem abrir “para dentro”.
b) Os veios de acionamento das portas deverão dispor de proteções ou isolamentos
em material esponjoso, de modo a evitar entalamentos, assim como proteger os
passageiros contrapancadas.
c) Nas zonas junto às portas, deverá assegurar-se uma separação física da plataforma
para a área de passageiros, através de divisórias transversais integrais, em vidro
temperado incolor e a toda a altura, do tipo “tapa salpicos”, de modo a impedir
d) situações de entalamentos com o movimento das portas, ou a evitar a projeção de
chuva para os passageiros sentados, quando da sua abertura.
i. As portas devem ser providas de barras corrimão, e fechaduras de quadra
de 8 mm. Estas fechaduras serão do tipo que permitem ação de abertura
pelo interior sem chave, mas a ação de fecho, quer interior, quer exterior
apenas com chave.
ii. As portas serão equipadas com sistema anti-entalamento, que inverterá o
movimento de fecho, logo que detete uma das situações possíveis:
- Por contrapressão das portas;
- Por pressão dos bordos sensíveis instalados nas borrachas de contacto
entre as folhas das portas;
- Por atuação do comando de emergência, pelo motorista; ou
- Por pressão de ar insuficiente no sistema.
e) Deve existir um sistema de abertura de emergência pelo interior e junto a cada uma
das portas, exclusivamente pneumático, de acordo com a legislação em vigor:
i. Deve estar colocado em posição acessível aos passageiros, devidamente
protegido, mas de fácil atuação;
ii. Junto a estes comandos existirá uma placa fixa por meio de parafusos, ou
rebites, com as instruções em língua Portuguesa e Inglesa;
iii. O acionamento do sistema de abertura de emergência das portas, atuará
igualmente um avisador luminoso e acústico, existente no painel de
instrumentos do autocarro, sinalizando a atuação do sistema. Existirá
igualmente um comando, de acionamento pelo motorista, para o rearme
automático do sistema de controlo do funcionamento das portas.
f)

No posto de condução, deve existir um comando mecânico, para o corte geral do
sistema pneumático de portas. A sua atuação, dará origem a um aviso sonoro e
luminoso nesse local.
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g) O sistema de alimentação de ar, do circuito pneumático das portas, será equipado
com um filtro com manutenção e válvula de corte de ar, montado no início da linha
de alimentação do circuito pneumático do sistema, numa posição o mais próxima
possível das portas e de fácil acesso.
h) As caixas de mecanismos das portas, devem ser providas de um ponto de
iluminação, com interruptor incorporado, para apoio nas operações de manutenção.
i)

As tampas das caixas dos mecanismos das portas, devem ser equipadas com
fechos de quadra de 8 mm e com pelo menos um puxador, com abertura no sentido
do tejadilho e possuir dispositivos que as mantenham na posição de abertas
(amortecedores/molas, ou compassos).

8. O tipo de rampa para Passageiros de Mobilidade Reduzida-PMR, em cadeira de rodas, será
colocado na segunda porta, garantindo o espaço livre, para a passagem de uma cadeira de
rodas com uma largura mínima de 700 mm, até à zona especificamente destinada a esse
passageiro, em zona a definir, tendo de cumprir a legislação em vigor e devendo
corresponder à seguinte especificação:
9. Do tipo manual, construída em caixa embutida em tabuleiro, ambos em chapa de aço inox,
com estrutura nervurada interior em alumínio.
a) A instalação da rampa far-se-á de forma embutida no piso, na zona da porta do meio
da carroçaria e será fixada através de junta colada e aparafusada em furos de caixa
rebaixada e cobertos.
b) Será instalado um sensor de contacto no centro do tabuleiro, para que em caso de
afastamento da plataforma da rampa superior a 10 mm, se estabeleça de imediato
um sinal luminoso acústico de aviso, no painel de instrumentos.
c) A rampa será equipada com um puxador metálico, tipo alavanca, resistente e
retráctil, embutido na face exterior/lateral do tabuleiro da rampa (ou outro sistema
que venha a ser proposto a aprovado pelo Contraente Público). A rampa será forrada
com tapete do mesmo tipo do utilizado no piso, mas de cor amarela e será orlada
com uma fita refletora “zebrada”, nos bordos.
d) Na face interior do tabuleiro será aplicada chapa de alumínio antiderrapante “xadrez”
e uma faixa “zebrada” e refletora na sua orla.
e) No fundo do tabuleiro da rampa será colado tapete igual ao aplicado no piso,
devidamente selado nas extremidades e terá drenos para as águas acumuladas, que
drenarão abaixo da linha inferior da estrutura do estrado.
f)

Ao ser solicitada a utilização de rampa (com ou sem ajoelhamento “Kneeling”), o
sinal luminoso no painel e o acústico iniciam o seu funcionamento, só terminando
quando o movimento de fecho da porta se concluir.
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g) O autocarro não poderá circular sem que a rampa seja devidamente reposicionada
na posição de fechada.
10. Deverá considerar-se, como opção, proposta para rampa elétrica, do tipo “cassete”, de
atuação elétrica, com bordo sensível na extremidade exterior da plataforma deslizante,
sendo instalada em caixa de segurança, incluída na estrutura do estrado, com estrutura
resistente, em posição envolvente, com reforços transversais à estrutura do chassis de
proteção, contra embates nas extremidades, com as seguintes características:
a) A rampa deverá ser suspensa através de “Silent Blocks” e receber a sua alimentação
elétrica através de uma só ficha, estanque, freada através de rosca.
b) Para abertura completa da plataforma da rampa, deverá o comando ser mantido
atuado até que se verifique o seu deslizamento em, pelo menos, 80% do seu curso,
após o qual a rampa continua o deslizamento até ao final do seu curso. Se tal não
acontecer, ao deixar de ser atuado o referido comando, o movimento da saída da
rampa interrompe-se e inverte o movimento, passando automaticamente a recolher;
c) Na situação do movimento de abertura da rampa continuar, em caso de eventual
emergência, o comando pode ser acionado, originando de imediato a paragem da
rampa e a sua recolha de forma automática;
d) Ao ser solicitada a utilização de rampa, com ou sem ajoelhamento (“Kneeling”), é
acionado o sinal acústico e luminoso no painel de instrumentos, só terminando
quando o movimento de fecho da porta se concluir, após a utilização da rampa.
e) O autocarro só poderá circular se a rampa se encontrar totalmente recolhida.
11. A zona do motorista deverá ser espaçosa e satisfazer a legislação Nacional, as
recomendações da UITP 13 e 14, as recomendações VDV, assim como estar protegida na
sua zona frontal com chapa de aço ligado do tipo manganês.
O espaço da cabina do motorista deverá prever as seguintes especificações:
a) A Porta do motorista de eixo vertical dianteiro, com fecho de acionamento interior:
i. A porta deve ser dotada, na parte superior, de um sistema parcial
(portal/resguardo a 3/4) de proteção ao motorista, em vidro de
policarbonato compacto, resistente a impactos violentos, com altura
acima da zona superior da cabeceira da cadeira do motorista e com
abertura na zona da mesa de cobrança, com configuração a definir
no protótipo ou primeira unidade ou conforme proposta do
Contraente, aprovada pelo Contraente Público. O revestimento
inferior da porta, deverá ser reforçado em fibra de carbono ou
material equivalente;
ii. Espaço tipo “porta-luvas”, protegido com fecho de quadra de 8 mm;
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iii. Mesa de cobrança em tabuleiro côncavo, forrado a chapa de aço
inox, na parte superior;
iv. Gaveta para moedas “moedeiro”, na face interior da porta, com
sistema de rebatimento e trinco, fecho de quadra de 8 mm e
iluminação interior (que só atua pela abertura da gaveta, com as
luzes de mínimos ligadas). A construção deverá ser suficientemente
robusta e resistente, de modo a dificultar o acesso indevido.

b) Dois (2 extintores, sendo um de pó químico de 6 kg (tipo P6, classe A B C, com
garrafa interior) e um (1) de neve carbónica (CO 2) de 2kg;
Os extintores serão fixos através de suportes bloqueadores apropriados, que caso sejam
aplicados no piso, terão espaçadores que permitam a sua limpeza inferior;
i. Todos os extintores têm de ser selados, e serão acompanhados do
respetivo certificado de conformidade emitido por entidade oficial
competente (S.N.B. / S.N.P.C.).
c) Calço para a roda e triângulo de pré-sinalização com respetivos suportes, com
sistema de bloqueio/fixação.
d) Três (3) bolsas, sendo uma para documentos, outra para o colete refletor e outra
para o cartão de abastecimento, com dimensões a indicar pelo Contraente Público
(no protótipo, ou 1ª unidade).
e) Espaço dedicado, com os devidos suportes, para dois (2) validadores (em local a
definir no protótipo, ou 1ª unidade).
f)

Espaço para o comando dos indicadores eletrónicos de destino e do sistema de ar
condicionado.

g) Espaço para o monitor da câmara de apoio na marcha atrás.
h) Tomada do tipo USB, devidamente protegida, para carregamento de telemóveis.
i)

Espaço e suporte do tipo “pescoço de ganso”, para o microfone do radiotelefone e
altifalante do sistema de radiocomunicações (SAEIP).

j)

Espaço incorporado no painel de instrumentos, em termos ergonómicos, para
consola do SAEIP e equipamento de venda a bordo (Bilhética) e não suscetíveis à
interferência de reflexos.

k)

Microfone, tipo pescoço de ganso, para comunicação com os passageiros.

l)

Espaço e pré-instalação para Auto-rádio.

m) Suporte (modelo a indicar pelo Contraente Público), para placa de horários de
carreira.
n)

Suporte com placa transparente para o relatório do motorista (folha A4).

o)

Suporte para garrafa de água (1,5 l).
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p)

Desenvolvimento e conceção do painel frontal “tablier”, de modo a dificultar a
permanência de passageiros junto ao motorista por forma a não obstruir o seu raio
de visão do vidro para-brisas e do espelho retrovisor.

q)

Pega ou outro tipo de apoio para os passageiros, aquando do ato de pagamento.

r)

Cortinas, com guiamento por sistema pantográfico (não sendo aceites cortinas com
guias metálicas, ou plásticas):
i. Duas (2) cortinas frontais, no para-brisas, em tela opaca;
ii. Uma (1) cortina lateral, para a janela do motorista, em tela opaca;
iii. Uma (1) cortina suplementar de 500mm, colocada no lado direito do
para-brisas, em tela opaca. Esta cortina pode ser com sistema
pantográfico, ou com enrolador automático e fixação por ventosa, a
meia altura do para-brisas.
Nota: as cortinas que tenham de permitir o visionamento dos espelhos retrovisores,
terão de ter uma abertura que o possibilite.

s) Cabide duplo metálico (em local a definir pelo Contraente Público).
12. Deverá considerar-se, como opção e com cotação separada, a cabina para proteção do
habitáculo do motorista, com vidro e superfícies metálicas resistente à agressão física e
balística.
A conceção da cabina deverá ter em conta o seguinte:
a) Porta do motorista em estrutura metálica (ou outra), com vidro de policarbonato
compacto, resistente a impactos violentos e com prova balística, revestido com
película de proteção, aplicado acima da zona do moedeiro, equipada com janela de
comando elétrico de abertura vertical e reação rápida.
b) Antepara longitudinal vertical, de vidro igual ao da porta da cabina do motorista,
aplicada na continuidade desta, passado por cima do painel de instrumentos até
junto ao para-brisas, igualmente revestido com película de proteção.
c) Antepara transversal vertical, no mesmo tipo de vidro da porta da cabina do
motorista, aplicada do meio da porta dianteira (entrada) e até ao balaústre colocado
a meio da plataforma dianteira. Esta antepara, juntamente com a porta da cabina do
motorista, na posição de aberta, terá que garantir dessa forma, o isolamento do
motorista dos passageiros, na zona frontal.
d) Mecanismo de atuação das portas da frente (entrada no autocarro), terá que garantir
o funcionamento das folhas de forma independente ou em simultâneo, por ação do
motorista. Deverá igualmente existir um comando pneumático, com bloqueio, na
zona da cabina do motorista, para encravamento do comando de emergência
exterior da porta da frente.
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e) Todos os vidros circundantes exteriores da cabina do motorista terão de ser
laminados e providos de película de proteção anti agressão.
f)

As partes envolventes da cabina, tal como a divisória traseira e a parte inferior da
porta da cabina, terão de ser em polímeros do tipo fibra de carbono, ou kevlar, com
resistência ao choque e proteção balística.

g) A frente interior e a lateral esquerda do posto do motorista serão protegidas com
placas de material resistente a projeteis balísticos.
h) O construtor fornecerá três (3) provetes, construídas com as mesmas
características, utilizando as mesmas técnicas e materiais, embora com dimensões
i)

mais reduzidas, para se proceder aos ensaios necessários para aprovação do
modelo, por forma a garantir a sua adequação à função.

j)

O projeto final do sistema de proteção de segurança dos autocarros, só será
aprovado pelo Contraente Público, após a apresentação do respetivo plano de
pormenor, acompanhado de memória descritiva com a especificação técnica das
matérias e técnicas aplicáveis na construção, assim como certificado de
Conformidade emitido por entidade oficial de segurança (GNS, PSP, GNR, PJ).

k) A cabina do motorista terá um sistema de ar condicionado autónomo para a zona do
motorista, com saídas diretas e reguláveis, no painel, na zona inferior do painel e
parte superior da zona de condução.
13. A cadeira do motorista deverá ser de funcionamento pneumático, de espaldar alto (≥850
mm), apoio de cabeça regulável, com cinto de segurança de 3 pontos, comandos colocados
à direita, sem braços de descanso, do tipo ISRI 6860, revestida com moqueta de modelo
TCB, cumprindo com a legislação nacional, Diretivas e Regulamentos CE em vigor. Esta
cadeira deverá ter o lóbulo do lado direito do assento reforçado, de modo a aumentar a sua
resistência à deformação, resultante da maior utilização, devido aos movimentos de entrada
e saída do motorista.
Para que a cadeira possa funcionar sem restrições ou impedimentos, deverá ser considerado
um espaço suficiente, tendo para a sua fixação um espaço mínimo de 650 x 500 mm. Este
espaço deve permitir que a cadeira a instalar possa ajustar-se completamente sem interferir
com nenhuma parte ou elementos constituintes da cabina do motorista.
A cadeira deverá manter um afastamento de ≈ 100 mm da consola esquerda, ou dos painéis
laterais.

O normal movimento de ajuste longitudinal da cadeira do motorista, nomeadamente na sua
posição mais recuada, poderá passar por cima do calço da roda, caso exista nesse local,
não podendo, contudo, interferir com este.
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14. As cadeiras para passageiros devem ser de desenho ergonómico, confortáveis, com pega
de apoio na parte superior ou traseira e homologadas, equipadas com almofadas forradas
com moqueta de modelo TCB. Deverá ser apresentada cotação para várias opções de
cadeiras, com e sem estofo, desde que cumpram a Legislação em vigor;
a) As cadeiras que se situem nos lugares “Vis a Vis” /frente a frente e todas as que
fiquem para o interior do veículo (lado do corredor), ou outras que se venha a
justificar face ao “layout”, deverão dispor de apoio de braços, fixos e robustos, por
b) forma a permitir uma maior segurança, assim como evitar a sua degradação, com o
normal movimento de entrada e saída dos passageiros desses lugares.
c) As cadeiras que se situem costas com costas deverão ser providas de espaçadores
específicos entre as respetivas cabeceiras, que impossibilitem as situações de
entalamento dos dedos dos passageiros.
d) A fixação dos pés das cadeiras dos passageiros deve fazer-se de forma
tecnicamente correta e segura:
i. As que estejam fixas nas cavas das rodas, deverão ter uma barra de aço
com pelo menos 8 mm, soldada à estrutura do veículo, para criação de
suporte para a furação roscada necessária para a fixação dessas cadeiras;
ii. As que sejam fixas diretamente ao piso, deverão ter pela parte inferior do
piso, uma barra, ou outro suporte metálico com espessura de
aproximadamente 10 mm, para que se verifique uma boa condição de aperto
dos parafusos de fixação das cadeiras;
Por razões de segurança, está absolutamente vedada a furação das
longarinas, ou travessas do chassis, devendo em caso de necessidade,
serem criados suportes autónomos, apropriados para serem furados e
roscados, sem interferirem com o chassis;
iii. As cadeiras deverão ficar afastadas dos painéis laterais cerca de 40 mm.
e) As cadeiras específicas, destinadas aos lugares reservados a passageiros com
necessidades especiais e deficiência (PMR), serão fixadas ao painel lateral, pelo
sistema “cantilever”, para possibilitar o alojamento do cão guia, de acordo com a
legislação em vigor - DL nº 74/2007.
15. O para-brisas deverá ser laminado, incolor, com uma transmitância luminosa superior a
70%, sem resistência de aquecimento, e permitir as melhores condições de visibilidade e
observar o estabelecido na lei.
a) O Para-brisas será dividido em 2 peças independentes, sendo uma (1) peça superior
para o indicador de destinos e a inferior para o para-brisas, propriamente dito.
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b) Os 2 vidros que compõem o para-brisas serão aplicados por colagem. Por esse
facto, a zona de colagem, assim como todas as áreas da orla do para-brisas em que
sejam visíveis pelo exterior, peças, ou equipamentos da carroçaria, será coberta
através de banda serigráfica de “bolinhas”, com zona de esbatimento.
c) O para-brisas terá uma banda “para-sol”, translucida e colorida, na parte superior do
vidro, com uma altura que restrinja o encandeamento pelos raios solares. A altura
da banda será calculada em função da altura média da cabeça do motorista, sentado
ao volante e da altura do vidro.
d) A definição do “lay out” do posto de condução do motorista, terá de ter especial
atenção à necessidade do motorista, sentado na sua posição de condução normal,
poder visualizar um objeto com cerca de 1000 mm de altura, a uma distância de
1200 mm à frente do autocarro.
16. As janelas deverão possuir vidros temperados de 5 mm, atérmicos, de cor verde, com
tonalidade forte (do tipo Vénus 35), sendo a parte superior do tipo rebatível, no máximo
possível de janelas, de modo a permitir um bom arejamento do autocarro, em especial no
caso de avaria do sistema de ar condicionado (quantidade a definir no protótipo ou 1ª.
unidade).
a) Os vidros das janelas deverão ser fabricados de modo que as marcas das pinças de
suspensão fiquem ocultas pela banda serigráfica do vidro.
b) A sua fixação à carroçaria será efetuada por colagem, e a junta de cola entre os
vidros deverá ter pelo menos 15 mm de largura.
c) Em toda a zona da sua orla em que sejam visíveis pelo exterior, componentes ou
equipamentos da carroçaria e os passageiros sentados (na linha abaixo da cintura),
será coberta através de banda serigráfica de “bolinhas”, com zona de esbatimento.
17. As saídas de emergência, nas laterais e na traseira do autocarro, utilizarão vidros fixos
estilhaçáveis, com inscrição serigrafada, do aviso de “Saída de Emergência” legível do
interior e do exterior, de acordo com a legislação em vigor.
18. A localização e número dos balaústres e pegas de apoio, a definir pormenorizadamente no
protótipo, deverão assegurar a maior comodidade e segurança possíveis aos passageiros
transportados de pé, ou que se deslocam ao longo do veículo.
a) Os tubos dos balaústres são de aço inox polido, sem costura (visível), com  de 35
mm e espessura de parede de 2,5mm. As peças fabricadas terão extremidades
boleadas, de modo a não originarem esquinas “vivas”, nem a serem zonas potenciais
de poderem infligir danos aos passageiros.
b) As peças de união dos balaústres serão metálicas, em cor a definir, de modelo
robusto, que serão bloqueadas após aplicadas, através de parafuso, ou rebite, de
forma a impossibilitar a sua abertura.
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c) Caso sejam aplicados balaústres, cujos suportes estejam ligados à estrutura das
cadeiras dos passageiros, estes devem ser de modelo robusto para suportar as
forças exercidas pelo peso dos passageiros e possuir casquilho de material
adequado para absorver vibrações (composto de borracha ou similar).
d) Os balaústres que sejam fixos do teto ao piso, devem estar equipados com “pater”
fixo, fabricado em chapa de inox de ≈ 8 mm de espessura (mínimo) e soldado aos
topos dos tubos do balaústre.
e) Os tubos dos balaústres que sejam fixos em peças de interligação, devem ter o
comprimento suficiente para o encaixe da respetiva peça de fixação/interligação,
assim como estar equipados com casquilhos de material plástico (nylon), para
impedir que se deteriorem prematuramente.
f)

Todos os balaústres, nomeadamente os aplicados na posição horizontal, que
possam provocar danos aos passageiros, devido ao seu posicionamento, devem ser
cobertos, nas zonas de contacto, com mangas de poliuretano de cor preta.

g) Para proteção e conforto dos passageiros, serão instaladas anteparas transversais
em vidro, idêntico ao aplicado nas janelas da carroçaria, sendo a meia altura para o
caso dos “tapa pernas”, que serão aplicados do lado esquerdo do veículo e de altura
total, para os “tapa-salpicos”, instalados na zona de envolvência das portas.
Estes vidros serão suportados e envolvido em estrutura em tubo de aço inox do
mesmo tipo utilizado nos balaústres e fixos ao painel de forma a não permitir que se
soltem com facilidade.
h) Para além da instalação dos balaústres, para apoio dos passageiros, de acordo com
a legislação em vigor, deve o Contraente ter em conta a necessidade de colocação
de corrimãos, ou varões, nos seguintes locais:
i. Varão horizontal, com manga de poliuretano, para defesa do painel frontal
“tablier”, apenas junto à zona de contacto com o motorista;
ii. Varões nas zonas de envolvência das portas;
iii. Varão vertical na zona do painel frontal “tablier”, para suporte de validador;
iv. Varão vertical na zona da cabina do motorista, para suporte de validador;
v. Varão na zona da cadeira de rodas e espaldar para PMR;
vi. Varão com proteção em poliuretano, ou resguardo, para lugares expostos,
ou de proteção de pessoas;
vii. Deve ser tida em atenção, a distância entre os varões e a sua configuração,
na zona dos lugares frente-a-frente (“Vis a Vis”).
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i)

As pegas suspensas deverão ser do tipo “Rbe” ou de qualidade e modelo
equivalentes e previamente aprovadas pelo Contraente Público, em quantidade a
definir no protótipo ou 1ª. viatura, sendo aplicadas em casquilho próprio, ficando
soltas nos balaústres.

j)

Possibilidade do transporte e fixação de bicicletas no interior para um numero
mínimo de 8 viaturas.

19. O Sistema de ventilação dos veículos será composto por:
a) Dois (2) ventiladores estáticos no tejadilho (claraboias), com comando elétrico e com
as dimensões mínimas (C x L) de 800 x 600 mm, com 3 posições de abertura (frente,
atrás e abertura total), com função de saída de emergência incluída.
b) Sistema de ventilação forçada, composta por 3 extratores elétricos no tejadilho, de
duas (2) velocidades, sendo dois (2) na zona traseira do veículo e um (1) na zona
da porta traseira.
Estes equipamentos devem ser equipados com um elemento filtrante, facilmente
substituível, ou de preferência lavável e terão de garantir, no mínimo 12 renovações
de ar/hora, de acordo com a Recomendação UITP.
c) Estes ventiladores devem fechar automaticamente sempre que aconteça alguma
das seguintes situações:
i. Quando acionado o sistema de ar condicionado ou o sistema de
climatização da cabina do motorista “Front box”;
ii. Quando chove, ou seja, quando o sistema do veículo reconhece o sinal de
limpa para-brisas acionado, não fechando quando apenas seja solicitada
lavagem momentânea de vidros (esguicho);
iii. Passados 15 a 30 segundos, depois do interruptor de chave do painel de
instrumentos ser desligado.
d) O desembaciamento do para-brisas e janela do motorista do autocarro deve ser
comprovado através da medição da velocidade do ar de desembaciamento, devendo
atingir o valor mínimo de 1 m/s em qualquer ponto do para-brisas, assim como do
vidro para acesso visual ao espelho retrovisor esquerdo da janela do motorista, de
forma a cumprir a Diretiva 78/317/CE.
20. O sistema de climatização/ar condicionado do veículo será composto por:
a) Sistema de ar condicionado, do tipo compacto, alimentado por um compressor que
será instalado, de origem no chassis. O posicionamento do compressor, deverá
ser assegurado de modo a permitir operação de substituição expedita das correias
de transmissão, assim como da drenagem do óleo do respetivo cárter e o seu atesto.
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b) Sistema de climatização independente para a cabina do motorista (tipo “Front Box”),
incluindo também a recirculação de ar interior e com funcionamento nos modos de
ar frio (ar condicionado, alimentado pelo mesmo compressor do sistema para os
passageiros) e de ar quente (aquecimento), através da ligação ao sistema de
refrigeração do motor.
c) A circulação e distribuição do ar condicionado serão efetuadas através de condutas
independentes, de ambos os lados do veículo, que serão forradas nas zonas em que
não existam equipamentos, ou acessos a órgãos da carroçaria, dotadas de tampas
de acesso que deverão abrir no sentido do tejadilho e serem providas de fechos de
quadra de 8 mm e de mecanismos que as mantenham na posição de abertas
(compassos ou amortecedores) e de elementos de segurança contra possíveis
quedas, em caso de abertura inesperada.
i. A localização das saídas de ar e a sua direção, a definir no protótipo ou 1º.
veículo, será de molde a não projetar o ar diretamente e a curta distância
sobre a cabeça dos passageiros;
ii. Na zona da cabina do motorista, devem existir 5 bocais de insuflação de ar,
com sistema de regulação e fecho, sendo 2 na consola sobre o motorista,
para desembaciamento da janela, 2 no painel de instrumentos e 1 no topo
da conduta do lado direito. Comportará ainda complementarmente, saídas
para o para-brisas, janela do motorista, zona de visibilidade dos espelhos e
pés do motorista, com regulação de caudal.
d) A climatização/refrigeração do veículo terá de basear-se num estudo de implantação
do(s) fabricante(s), que englobará também o sistema de climatização para a cabina
do motorista.
i. A zona de retorno do ar, do sistema de condicionamento de ar da parte dos
passageiros, será constituída por tampas situadas no tejadilho (no interior
do veículo e com um comprimento adequado ao tipo de equipamento
utilizado), sendo dotadas de dobradiças de um dos lados e de fechos de
quadra de 8 mm, do outro. Nestas tampas, de dimensão adequada para o
caudal de ar de retorno do sistema, serão aplicados filtros de material
apropriado, numa peça inteira no interior de cada tampa, fixos através de
varetas, ou outro método eficaz e expedito;
ii. As tampas de retorno, têm igualmente a função de permitir o fácil acesso
para as operações de manutenção e ao quadro elétrico de comando do
sistema.
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e) Os sistemas de ar condicionado do veículo (incluindo o “Front Box”) serão testados
com o motor ao ralenti, na condição de uma temperatura exterior de cerca de +30 oC,
devendo obter-se uma temperatura média, no seu interior de cerca de +23 oC,
decorridos cerca de 20 minutos do sistema ser colocado em funcionamento.
21. Os autocarros deverão possuir indicadores de destino eletrónicos alfanuméricos e
monocromáticos, de tecnologia “LED”, constituídos por caixas próprias, que, por sua vez,
serão colocadas dentro de habitáculos próprios, a eles destinados nos veículos. Estas zonas
serão providas de tampas de acesso, preferencialmente de abertura para o tejadilho e
providas de sistemas de amortecedores/molas, que mantenham a tampa na posição de
aberta, sempre que necessário, para as operações de manutenção ou substituição. Deverão
ter uma consola própria para o seu controlo.
a) Os aparelhos indicadores de destino, terão de estar de acordo, no mínimo, com as
seguintes especificações:
i. O indicador frontal será alfa numérico e terá no mínimo 19 linhas x 128
colunas;
ii. O indicador lateral direito será alfa numérico e terá no mínimo 13 linhas x 96
colunas;
iii. O Indicador traseiro será numérico e terá no mínimo 16 linhas x 32 colunas.
b) Deverá ser referido o número máximo de caracteres por destino e o número máximo
de códigos, bem como o tamanho da letra e a quantidade de linhas e as dimensões
dos aparelhos.
c) O Contraente deve garantir o fornecimento de equipamento utilizado na
programação dos indicadores de destino, mantendo-o atualizado durante a vida útil
do autocarro.
d) O Contraente deverá apresentar e cotação para um sistema opcional de controlo
dos indicadores de destino, por via remota, através do sistema de SAE.
e) Deverão ser cotados indicadores de outra(s) tecnologia(s) mais recente(s), com
diferentes dimensões e possibilidade de, pelo menos, duas linhas de texto, assim
como indicadores frontais de retroiluminação multicolor.
f)

Deverá ser considerado "Display" interior, com indicador de Carreira/Linha e
indicação de “Próxima paragem”, com pelo menos duas (2) linhas de texto,
alfanumérico, com texto e voz (com controlo através do comando dos indicadores
de destino), com cotação separada. Podem ser apresentadas propostas com
integração de outras tecnologias.

22. Deverão existir cinco (5) espelhos retrovisores em plástico, sendo dois (2) exteriores e três
(3) interiores. Os espelhos deverão ser aplicados de maneira a garantir total visibilidade, em
qualquer posição e situação de condução.
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a) Relativamente aos espelhos exteriores, a altura mínima da parte inferior do espelho
retrovisor direito ao solo, deverá ser de 2000 mm e a do espelho esquerdo será a
maior possível, desde que a retro visibilidade seja total, de forma a cumprir o definido
na Diretiva 2003/97/CE.
b) Os espelhos exteriores serão de comando e desembaciamento elétrico, com
rebatimento e encaixe rápido, nunca podendo, em situação alguma, bater na
carroçaria na situação de fechado.
c) Deverá ser apresentada proposta e cotação opcional para “espelhos repartidos” para
observação do ângulo morto, para o lado esquerdo e para visualização do canto
direito da carroçaria e zona de ângulo morto do lado direito (da frente do veículo até
à envolvente total da roda da frente direita).
23. Os veículos devem ser equipados com a instalação de câmara de vídeo para o apoio nas
manobras de marcha atrás, com o respetivo monitor colocado na consola superior esquerda
do motorista
a) A câmara deverá ter a capacidade de visionamento de toda a traseira do veículo, até
uma distância de ≈ 10 metros e será operada através do comando de marcha atrás,
da caixa de velocidades.
b) A câmara deverá ter a definição de imagem suficiente para que o seu visionamento
em situação de condução de luz fraca, ou noturna com a iluminação média normal
da cidade, seja a suficiente para efetuar uma manobra de marcha atrás em
segurança.
24. O Sistema de limpa para-brisas que equipará os autocarros deve permitir uma limpeza do
vidro para-brisas, em toda a extensão do campo de visão do motorista, através de um
varrimento compatível com as necessidades (100 o mínimo).
a) O sistema será de acionamento através de motor elétrico, com tração através de
conjunto pantográfico e réguas ajustáveis.
b) As escovas serão, no mínimo de 900 mm de comprimento, podendo ser montadas
as de duplo filete raspador. As escovas, quando imobilizadas, não poderão obstruir
a visão do Motorista, nem ficar fora de serviço, por retenção forçada, devido ao
excesso do seu curso.
c) O acesso ao depósito de água do sistema lava-vidros, que terá ≈ 10 litros de
capacidade, deverá ser adequado e fazer-se pelo exterior, na frente da carroçaria,
de modo fácil e prático.
Este sistema deverá estar equipado com 1 válvula antirretorno de água, colocada o
mais próximo possível dos injetores.
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25. Devem ser previstos dispositivos de reboque (sistemas idênticos na frente e traseira do
veículo), bem como tomadas elétricas (24 V), do tipo “gambiarra”, assim como tomadas
pneumáticas para desbloqueamento do circuito pneumático do veículo, ligadas ao tanque
principal do sistema pneumático.
Estes equipamentos serão colocados na frente e na traseira da carroçaria, junto aos
dispositivos de reboque, protegidos contra eventuais embates ou acidentes.
26. Por cada cinco (5) autocarros o Contraente fornecerá uma (1) roda sobressalente
completa, assim como chave de rodas, macaco hidráulico e uma mangueira pneumática
com comprimento ≥ 4 metros, equipada com terminais de ligação rápida de modelo idêntico
ao aplicado nos veículos.
27. O sistema de pintura a aplicar será o de base aquosa.
Salvo outra indicação do Contraente Público, adotar-se-ão as seguintes cores principais
exteriores, com esquema apresentado no ANEXO A ou equivalente:
a) Cores:
i. Verde - NCS S0580-G30Y, com acabamento de brilho direto;
ii. Branco- RAL 9003, com acabamento de Brilho Direto
b) Deverá ser apresentada proposta e cotação para aplicação, como opção, de
tratamento de proteção “anti graffiti” no exterior do veículo, acompanhada das
respetivas fichas técnicas do(s) produto(s) propostos.
28. A pormenorização das características da carroçaria, arranjos estéticos exteriores e
interiores, posicionamento de equipamentos e outros, serão objeto de definição antes e
durante o fabrico do protótipo ou 1ª unidade.
Será desejável que as Propostas possam apresentar várias soluções alternativas,
privilegiando a imagem do autocarro e a comodidade do seu interior.

Cláusula 9.ª
Características da Instalação Elétrica
1. A instalação elétrica do autocarro, que deverá ser uma instalação elétrica moderna, de
traçado simplificado, estruturada, baseada numa rede multiplexada (chassis e carroçaria),
segundo o sistema “CAN BUS” e que compreende todos os condutores elétricos,
reguladores, módulos de comando e controlo e restantes órgãos e componentes elétricos,
deverá funcionar com corrente contínua, com uma tensão nominal de 24 V e protegidos por
disjuntores próprios para esta tensão, com exceção de circuitos cuja intensidade seja ≤ 6 A,
onde serão aplicados fusíveis de fusão rápida, ou de circuitos em que o fabricante aconselhe
outra solução, tal como o caso dos fusíveis de alto poder de corte, ou outros.
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a) Não são admissíveis quaisquer tipos de emendas na cablagem e no seu isolamento.
b) Para possibilitar a sua identificação, todos os cabos elétricos, fichas e placas de
ligação, deverão ser referenciados, de forma duradoura e fixa, seguindo a mesma
referência que consta do respetivo projeto.
c) Todos os relés e díodos devem estar assentes nas respetivas bases, fixas no(s)
quadro(s) elétrico(s).
d) Todas as fichas e placas de ligação deverão ser do tipo hermético e estanque, assim
como os pontos de massa-negativo (-), que deverão estar igualmente e devidamente
referenciados.
e) Deve ser prevista a instalação de tomada, do tipo USB, devidamente protegida, para
carregamento de telemóveis, no painel lateral, na zona da cadeira de rodas até uma
altura de 1500 mm;
f)

Deve contemplar o Sistema integrado para comunicação com sistemas de gestão
de frota Fleet Management Systems Interface (FMS) de acordo com o SAE J1939

g) O Contraente obriga-se à apresentação do projeto da instalação elétrica, com a
descrição da instalação elétrica dos veículos (chassis e carroçaria) com a
antecedência mínima de um mês relativamente ao início da fabricação do protótipo
ou 1ª unidade.
2. O(s) alternador(es) e o(s) regulador(es) de tensão eletrónico(s) assegurarão a carga da
bateria, com uma tensão de carga adequada ao tipo de baterias.
O(s) alternador(es) deve(m) ter uma potência superior à soma das potências de todos os
consumidores, nas situações mais desvantajosas para o serviço e deverá ser devidamente
protegido por fusível.
3. As baterias a aplicar nos autocarros serão duas (2) de 12V de, pelo menos, 225 Ah e do tipo
GEL.
a) Estas serão montadas em compartimento arejado sobre tabuleiro retráctil, que
funcionará a partir de um eixo rotativo, ou de calhas telescópicas, adequadamente
apoiado, nomeadamente na posição de fechado.
b) As baterias assentarão em tabuleiro de material plástico, PRFV, ou outro material
compósito, com dois (2) tubos de drenagem com saída abaixo do nível da estrutura.
c) A caixa das baterias deverá ficar preferencialmente situada do lado esquerdo, por
baixo do posto do motorista e com acesso através de tampa exterior, de modo a não
atravancar o acesso a órgãos mecânicos, elétricos e outros.
d) O acesso às baterias tem de permitir a verificação, na vertical, do eletrólito de todos
os elementos da bateria, incluindo os posteriores.
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e) Será considerada a existência de duas (2) tomadas de energia elétrica exterior “tipo
NATO”, instaladas de origem, na frente e traseira do autocarro, com adequada
dimensão da secção dos respetivos cabos de ligação, para a possibilidade de
colocar o motor a funcionar, a partir de qualquer uma delas.
f)

Deverão ser fornecidos 1 (um) jogo de cabos com, pelo menos, seis (6) metros de
comprimento, acompanhados da ficha de interligação entre cabos, por cada cinco
(5) autocarros fornecidos.

4. Devem existir duas (2) buzinas elétricas, de cidade, de modelo estanque (uma do tipo “H” e
outra do tipo “L”), com nível sonoro entre 90 e 110 dB (A) de acordo com o Regulamento do
Código de Estrada em vigor em Portugal, NP 1731 e Diretiva 70/388/CE, fixas em suporte
próprio e com fichas estanques.
5. Deverão existir dispositivos de segurança que não permitam o funcionamento do motor de
arranque se a transmissão/caixa de velocidades estiver engrenada, se a tampa do
compartimento do motor estiver aberta, ou se a tampa do compartimento do bocal do sistema
de abastecimento de gás estiver aberta.

Em operações de manutenção, ou desempanagem, deverá poder ser possível colocar o
motor a trabalhar e pará-lo, por meio de interruptores junto do motor, com acesso na zona
traseira. Deverá igualmente contemplar um interruptor de paragem de emergência do motor.

6. Deverão existir dispositivos de segurança, inerentes ao sistema e circuito de gás,
nomeadamente:
a) Junto a cada tanque de gás deve existir uma válvula manual de corte rápido, de
forma a possibilitar o corte do gás em caso de fuga. Nesta situação, existirá um
avisador luminoso, ou mensagem no painel de instrumentos, para sinalizar que
existe tanque fora de serviço.
b) Em complemento do número anterior, deve também existir uma válvula térmica, que
abre quando, em caso de incêndio, é atingida determinada temperatura de
referência, permitindo assim uma combustão controlada do gás natural existente
no(s) depósito(s).
c) Deve existir uma válvula de comando manual, para o corte do gás, junto ao filtro de
gás, que se situa no circuito de alimentação de gás para o motor.
d) Deve existir um sinal luminoso no painel de instrumentos, para sinalização da
abertura das tampas de proteção dos tanques de gás.
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7. A iluminação interior deve ser garantida por calhas contínuas, embutidas longitudinalmente
na zona dentre o teto e sancas, com potência adequada de forma a garantir os valores
mínimos de luminosidade, conforme indicados no parágrafo seguinte. No restante deve ser
cumprido o Regulamento 36 ECE/ONU.
a) Serão preferencialmente aceites propostas de iluminação com a aplicação de díodos
de emissão de luz “LED”.
b) Deverá existir um comando duplo, no painel de instrumentos, que possibilite a
ligação do sistema de iluminação interior do veículo com duas intensidades (50% e
100%) e OFF.
c) A intensidade luminosa, na zona de entrada e na zona que se situa por cima do
primeiro lugar do lado direito (que vai até à cava da roda da frente direita), deve
reduzir-se em cerca de 40%, quando a porta da frente estiver fechada e a iluminação
de presença (luzes de mínimos), estiver ligada.
d) Caso o Contraente não disponha desta tecnologia, deve apresentar um esquema
alternativo de iluminação, que corresponda ao pretendido, mas com lâmpadas
fluorescentes do tipo T5 ou equivalente, na tonalidade 84 ou equivalente, conforme
a marca a aplicar.
e) Em qualquer dos casos terão de ser cumpridos os valores mínimos de 200 Lux a
um (1) metro do piso, em qualquer local do veículo, com exceção da cabina do
motorista e zona de entrada.
f)

A Iluminação da zona envolvente da cabina do motorista, incluindo mesa de
cobrança, será efetuada com a utilização de pontos de luz LED, com acessórios de
orientação do feixe luminoso, se se verificar essa necessidade e será controlada por
comando aplicado no painel de instrumentos.

g) A área da plataforma de entrada, em situação de porta aberta, terá de ser
completamente iluminada, de modo a permitir a identificação “bording pass” no
sistema de videovigilância.
h) Nas zonas de soleira das portas, a iluminação será efetuada através de pontos de
luz “LED”, ativados pela abertura de cada porta, quando a iluminação de presença
(luzes de mínimos), estiver ligada.
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i)

A iluminação da rampa para acesso de PMR, transportados em cadeira de rodas,
será através de pontos de luz LED dedicados, mas só deverá ligar-se através de
comando próprio, desde que a iluminação de presença (luzes de mínimos), esteja
ligada e no mínimo terá de ter a intensidade luminosa de 100 Lux, medidos no centro
da rampa e a uma altura de cerca de um (1) metro.

j)

Os quadros elétricos e de equipamentos telemáticos serão equipados com ponto de
iluminação de tecnologia LED, com comando próprio, que só acenderá com abertura
da respetiva tampa.

8. A iluminação exterior deve estar de acordo com o Regulamento do Código da Estrada
Português, assim como o definido na Diretiva 2007/35/CE, em vigor. Deverá ter em
consideração o seguinte:
a) Todos os equipamentos, a aplicar no sistema de iluminação exterior do autocarro,
serão os adequados para funcionar a uma tensão de 24 V;
b) Serão preferencialmente aceites propostas de sistema de faróis de iluminação
exterior (faróis e farolins), com a aplicação de díodos de emissão de luz “LED”, que
terão de cumprir o definido no R112 (UNECE).
c) Caso o Contraente não disponha desta tecnologia, será aceite o sistema
convencional, ou seja, que os faróis estejam equipados com lâmpadas de
incandescência, contudo estas devem ter suportes do tipo "baioneta" de pinos
opostos “standard”.
d) De forma a dar cumprimento ao definido na Diretiva 2008/89/CE, os autocarros terão
de estar equipados com um sistema de luzes de circulação diurna, que utilizarão a
tecnologia “LED”, que deverá cumprir a seguinte especificação:
i. As luzes ligar-se-ão, de modo automático, assim que o motor seja colocado
em funcionamento, desligando-se logo que sejam ligadas as luzes de
médios, ou desligado o motor, de acordo com a legislação;
ii. Sempre que esta sequência seja invertida as referidas luzes de iluminação
diurna voltarão a ligar-se na frente e traseira do autocarro.
e) O Contraente apresentará plano da instalação do sistema de iluminação exterior do
autocarro, nomeadamente da instalação dos faróis, e se está de acordo com o R 48
(UNECE), principalmente no que se refere a:
i. Definição do alcance longitudinal e transversal, do cone do feixe de luzes
dos faróis de médios e máximos;
ii. Às referências das verificações das marcações de conspicuidade na traseira
e se está de acordo com os valores referidos no Anexo II, do R 48 (UNECE);
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iii. O Contraente terá de aplicar, junto à placa de características técnicas do
chassis, uma placa em metal, com as medidas e o aspeto da referida no
Anexo 7, do R 48, com a indicação da regulação inicial específica para os
faróis.
f)

Devem existir três (3) pontos de luz LED, de cor amarela e intermitente, no exterior,
sendo colocados um de cada lado e um por cima e ao centro da porta, para
sinalização da operação de utilização da rampa para PMR em cadeira de rodas, que
se ligarão, em simultâneo com o início da operação de abertura da rampa e se
desligarão com o fecho da mesma.

Dado que se trata de luzes de aviso e sinalização, e para que não cause incomodo aos
passageiros e restantes peões, deve ser cuidada a escolha da intensidade luminosa
projetada pelos focos de luz.

9. Deverá ser montada uma campainha indicativa de pedido de paragem, cujo acionamento
será feito, pelo menos, por doze interruptores de pressão, de acionamento através da palma
da mão ou punho fechado, colocados nos balaústres e painéis interiores do veículo, de fácil
acesso aos passageiros.
a) O tipo de sinal deverá ser de simples impulso elétrico, com aviso sonoro audível e
uma luz avisadora no painel de instrumentos, no posto do motorista.
b) Esse sinal fará acender também uma mensagem com a palavra “STOP”, no “Display”
de informação ao público.
c) Deverão ser montados interruptores com sinalética PMR, nos respetivos locais, com
sobreposição de toque e sinalização própria e específica, no painel de instrumentos.
d) Deverá ser montado um interruptor, de acionamento através da palma da mão aberta
ou do punho fechado, com sinalização por “Leds”, no local destinado a PMR (cadeira
de rodas), a uma altura entre os 800 e os 900 mm.
Este interruptor terá sobreposição de toque em relação aos restantes e sinalização
própria e específica, no painel de instrumentos.
e) Deverá ser igualmente montado no exterior, junto à porta dedicada ao acesso às
cadeiras de rodas, um interruptor com as características do referido no ponto
anterior, para o pedido de utilização de rampa.
Este interruptor terá igualmente a sobreposição do toque relativamente aos
restantes, e sinalização específica no painel de instrumentos.
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f)

Com as portas fechadas, só o primeiro acionamento de qualquer dos interruptores
de campainha, com a exceção referida nos números 2, 3 e 4 anteriores, fará atuar o
sistema de sinalização (acústico e luminoso). Com a porta da frente aberta, o sistema
funcionará do mesmo modo, contudo, com a porta de saída aberta, o sistema não
funcionará, à exceção da atuação dos interruptores de uso exclusivo para PMR.

Cláusula 10.ª
Equipamento Diverso
1. Deverá existir, genericamente, como equipamento auxiliar de bordo (painel de instrumentos)
o definido na Recomendação UITP 17 e Recomendação VDV, nº 234, ou outra mais recente.
a) O Concorrente deverá indicar as características e funções do Sistema de
Diagnóstico/Informação de Bordo (OBD) instalado nos veículos.
b) Os autocarros deverão dispor de tacógrafo digital de modelo homologado, com a
respetiva aferição e certificado válido.
c) Os veículos deverão possuir “interface” FMS (“Fleet Management System”)
conforme norma SAE J 1939.
d) Os autocarros deverão dispor de limitador de velocidade a 75 km/h, com a respetiva
aferição e certificado válido.
e) Deverá o motor contemplar um sistema de desligamento, após 3 minutos de
imobilização.
2. Para além do mecanismo normal de paragem, no compartimento do motor, deve existir um
dispositivo que permita parar o motor, em caso de emergência, por deficiência do mecanismo
normal de paragem.
3. As portas só devem abrir com o veículo imobilizado. O autocarro deve estar equipado com
um dispositivo que o bloqueie, de modo suave, sempre que a porta de saída seja aberta com
o veículo em movimento.
4. O Concorrente deverá ser apresentar proposta para fornecimento, instalação e manutenção
de um sistema de videovigilância nestes autocarros.
Esta aquisição é opcional e a decisão será tomada na mesma ocasião da decisão da
aquisição dos autocarros deste concurso.
5. Em caso de adjudicação, o Concorrente deverá fornecer documentação técnica inerente
aos equipamentos instalados, nomeadamente Manual de Utilização e Catálogo de peças,
assim como Manual de Manutenção em língua portuguesa, incluindo esquemas
elétricos/eletrónicos, através dos quais se descreverá a operação dos equipamentos e onde
constarão informações necessárias para a sua manutenção, reparação e outras operações
inerentes à manutenção:
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a) Manual Técnico dos Equipamentos, que englobem o seguinte:
- Descrição, Arquitetura geral e Descrição funcional do sistema e dos equipamentos
e do “software” instalados;
- Diagrama de blocos representando a interligação dos diferentes módulos;
- Esquemas funcionais, representando a implantação e o tipo de componentes;
- Procedimento para a utilização de equipamento e execução e de testes e
diagnósticos;
- Procedimento para execução das revisões, reparações de avarias ou substituições,
montagens e desmontagens dos equipamentos, etc., englobando, se aplicável, a
necessidade da utilização de ferramentas especiais;
- Alertas E advertências sobre para a segurança do operador e equipamentos, no
decurso das ações de intervenção, quer de manutenção, quer de reparação;
- Catálogo de peças constituintes dos componentes do sistema de videovigilância
embarcado.
b) Manuais Técnicos de Manutenção, que englobem o seguinte:
- Plano de Manutenção Preventiva detalhado do sistema, definindo, com clareza, as
ações correspondentes aos vários escalões de manutenção;
- Procedimento para execução das revisões, reparações de avarias ou substituições,
montagens e desmontagens dos equipamentos, etc., englobando, se aplicável, a
necessidade da utilização de ferramentas especiais;
- Alertas E advertências sobre para a segurança do operador e equipamentos, no
decurso das ações de intervenção, quer de manutenção, quer de reparação

Cláusula 11.ª
Materiais e Condições de Execução
1. A estrutura da carroçaria e seus subconjuntos em aço deve ser concebida para uma vida útil
mínima de vinte (20) anos.
a) A qualidade dos materiais será no mínimo a que se indica:
i. Perfis: RST 44.2 - qualidade EN 10305 E235, ou 44.4 DIN 2395ª - qualidade
EN 10305 E275
ii. Peças estampadas: ST 12 DIN 1623 - EN 10130 DC01
iii. Chapa espessura ≥ 3 mm: RST 37.2 DIN 17100 - EN 10025 S235JR
iv. Chapa espessura ≤ 3 mm: ST 12 - EN 10130 DC01
v. Fio de soldadura: EN ISO 14341-A G 46 4 M21 3Si1 ou EN ISO 14341-A
G 46 4 M21 4Si1;
vi. Elétrodos para soldadura: AWS A5.1 7018 (básico).
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Nota: serão aceites propostas de materiais alternativos que comprovadamente
conduzam à melhoria de qualidade do produto, desde que aprovados previamente pelo
Contraente Público.
b) Qualidade da soldadura: EN ISO 5817 – Nível C (nível intermédio), ou superior.
c) A estrutura da carroçaria tem de prever os furos necessários por forma a garantir a
total drenagem de todos os perfis tubulares da carroçaria, até ao exterior.
d) Devem ser aplicados inibidores de corrosão, adequados ao local de aplicação,
nomeadamente para aplicação no interior dos perfis ou cavidades (produto de maior
fluidez), através de furos executados nesses componentes, bem como, para
aplicação nas zonas interiores dos painéis e no exterior, sob o autocarro, depois da
estrutura concluída e tratada (produto pastoso/pouco fluído).
i. Este processo de proteção anticorrosiva e a sua aplicação, devem ser
descritos de forma pormenorizada, assim como os produtos (inibidores)
devem ter características adequadas para cada caso e método de aplicação;
ii. Os furos, executados em perfis ou cavidades, para aplicação/injeção dos
produtos, devem ser tamponados, logo após a aplicação dos inibidores;
iii. Estes produtos não poderão, em circunstância alguma, ser aplicados
por cima de equipamentos elétricos e eletrónicos, sistemas de filtragem e
tratamento de ar ou outros órgãos, sob pena do Contraente ter de proceder
à sua substituição.
e) As soldaduras serão efetuadas através de processos certificados e unicamente por
pessoal qualificado.

O nível de defeitos que o projeto admite deverá estar em conformidade com a norma
DIN 8524.

f)

A regularização dos cordões de soldadura, efetuados em perfis e superfícies,
sempre que necessária, será efetuada através de rebarbagem mecânica e
executada, de acordo com as boas regras profissionais, de forma a não afetar
significativamente a espessura dos materiais de base, utilizando um abrasivo de
grão fino.
Serão preferencialmente aceites as soluções construtivas que evitem a rebarbagem
dos cordões de soldadura, sem prejuízo de eliminação de defeitos superficiais.
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g) A montagem e fixação/soldadura da carroçaria no chassis, será feita com este
devidamente apoiado e nivelado, sobre cavaletes ou outro método, de modo a
garantir a sua completa imobilidade, de acordo com as condições especificadas pelo
fabricante do chassis, sem que a suspensão e as rodas do chassis se mantenham
com carga/esforço.
Todos os componentes e órgãos já montados no chassis, bem como os pneus, têm
de estar devidamente protegidos, por forma a evitar o seu dano, durante o processo
construtivo da carroçaria.

h) O pré-tratamento anticorrosivo deverá satisfazer o seguinte:
i. Preparação das superfícies ferrosas definida pela norma SIS 05 5900, ou
equivalente.
ii. Inclusão de um processo de desengorduramento, desoxidação e passivação
de todos os perfis e chapas após as operações de corte, dobragem e acertos
estruturais.
i)

Não será aceite a execução de soldaduras na estrutura, após o pré-tratamento
anticorrosivo desta (excetos soldaduras por resistência elétrica).
Em eventuais situações de absoluta necessidade de soldadura, deve ser efetuada
de seguida, nova ação de limpeza, com a remoção de quaisquer vestígios da
soldadura ou tinta queimada, antes de nova ação de tratamento.

j)

A aplicação de primário antiferrugem será efetuada sobre todas as superfícies
ferrosas previamente tratadas e limpas em ambas as faces, bem como em todos os
perfis estruturais no interior e exterior do painel. As superfícies que fiquem fechadas
e não permitam novo tratamento após soldadura, serão protegidas com primário
soldável e os vãos com produto anticorrosivo denso.

k) O Concorrente deverá apresentar plano detalhado desta ação de pré-tratamento
anticorrosivo, com indicação das intervenções previstas para o ciclo de vida
indicado.
l)

Nas ligações a efetuar, no processo de construção da carroçaria e respetivos
subconjuntos, onde se opte pela utilização de parafusos, estes serão sempre em
material tratado e com grande resistência à corrosão, como por exemplo e
preferencialmente de aço inox.

2. A estanquidade das juntas dos painéis da frente, laterais, traseiro e tejadilho deverá ser
total, sendo obtida através de uma execução eficaz das juntas de vedação.
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a) Entre os painéis e seus perfis de fixação deve ser aplicada cola, ou massa vedante,
ou outro produto adequado.
b) As juntas de ligação rebitadas serão cobertas por fita adesiva de alumínio, sobre
a qual se fixará a cobre-junta com base de borracha e a parte superior em alumínio.
c) Os rebites a utilizar serão somente os estanques, do tipo "imex" ou equivalente e
deverão ser envoltos em material adequado, de forma a garantir a vedação por um
longo período de tempo.
d) As juntas das ligações por soldadura por pontos, deverão ser previamente
preparadas com tinta soldável e vedadas posteriormente com material adequado.
e) No caso de serem utilizadas buchas, do tipo "tapit" ou outros equivalentes, nas
ligações entre painéis, deverá a sua aplicação ser cuidada de forma a não
comprometer a estanquidade que as buchas proporcionam, envolvendo-as em
massa vedante, ou outro material do mesmo tipo.
f)

Serão aceites soluções técnicas alternativas mais evoluídas e de melhor qualidade,
após análise prévia com o Contraente Público.

3. As superfícies em que se verifique a existência de contacto entre aço e alumínio deverão
ser convenientemente isoladas por forma a evitar corrosão galvânica, através de produto
próprio para essa situação, do tipo fita isolante “Inseal”, ou massa selante apropriada.
4. Contraente deve apresentar ao Contraente Público, o esquema de pintura detalhado,
incluindo o processo de tratamento anticorrosivo, antes do início do carroçamento.
É da responsabilidade do Contraente, a incorporação e a aplicação nos veículos da
simbologia específica do Contraente Público (logotipos, números de frota e outros). O
esquema de pintura base exemplificativo, com a indicação das cores e da simbologia e sua
localização, apresenta-se no ANEXO A destas Condições, podendo sofrer alterações no
decurso do fornecimento.

Cláusula 12.ª
Condições da Qualidade, Fiscalização e Ensaios
1. O Contraente é responsável pela qualidade da totalidade dos componentes que fabrique,
adquira, ou subcontrate, para aplicação nas carroçarias, assim como de todos os técnicos
(mão-de-obra) intervenientes, que decida utilizar na construção dos autocarros, no âmbito
deste processo.
2. Antes de a iniciar e durante a construção dos veículos, o Contraente apresentará aos
inspetores do Contraente Público, sempre que seja solicitado, amostras de qualquer dos
materiais, a utilizar no fabrico dos veículos.

74

Estas amostras deverão ser acompanhadas de certificados de qualidade de origem
(avaliação de características, tratamentos térmicos,
3. análises ou outros ensaios), efetuados em laboratórios acreditados, que servirão de padrão
para a totalidade da construção dos veículos.
a) Ao Contraente Público reserva-se o direito de durante a execução dos trabalhos e
sempre que o entender, tomar novas amostras e mandar proceder às análises,
ensaios e provas em laboratórios acreditados, e bem assim, de promover as
diligências para se verificar se se mantêm as características estabelecidas.
b) As amostras serão sempre tomadas em duplicado e levarão as indicações
necessárias à sua identificação, sendo validadas por ambas as partes.
4. O fabrico do protótipo, ou 1ª unidade, fica sujeito ao pré-aviso por escrito ao Contraente
Público, com a antecedência mínima de 30 dias, para efeito de inspeção e aprovação do
projeto, sem a qual não poderá ser iniciada a construção da estrutura do autocarro.
5. Após a aprovação do projeto pelo Contraente Público, o Contraente dará início à construção
da estrutura/carroçaria, apenas do Protótipo, ou 1ª unidade da série.
Com a sua finalização, haverá lugar à inspeção para aprovação do protótipo ou da primeira
unidade. Para este procedimento, o Contraente avisará o Contraente Público, com a
antecedência de, pelo menos, uma semana da data de início da inspeção.
a) Esta inspeção e correspondente aprovação será efetuada por uma equipa
composta, no mínimo, por Técnico da Marca do chassis, acompanhado pelo
responsável do projeto e da construção da carroçaria e pelo Técnico do Contraente
Público, designado para o efeito.
b) Todas as não conformidades (NC), bem como como as discordâncias relativas ao
projeto, que se venham a detetar no decurso da construção e da inspeção,
nomeadamente pelo Técnico da Marca do chassis, serão discutidas e avaliadas com
os restantes elementos da equipa de inspeção, assim como as propostas de
melhoria deste Técnico. Serão igualmente analisadas as situações que os outros
elementos da inspeção considerem como não adequadas e não aceitáveis, com
vista a um entendimento sobre as ações subsequentes.
c) Destas constatações e das ações a desenvolver, para a correção e reajuste das NC,
será elaborado um relatório, com a descrição o mais detalhada possível, do nível de
exigência e intervenção, para cada situação.
d) Após a correção das situações detetadas, assim como das eventuais melhorias
aplicadas, o detentor da marca declarará, por escrito, que a marca aprova sem
reservas a construção desta carroçaria, identificada como o protótipo, ou
primeira unidade da série.
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6. Após a aprovação do Protótipo ou 1ª unidade, o Contraente Público declara por escrito ao
Contraente, a aceitação do projeto de construção dos veículos, autorizando o início do
fabrico da série.
7. O Contraente Público, sempre que entenda, fará o acompanhamento do fabrico e inspeção,
em todas as fases da construção dos veículos, através de ação própria.
a) O acompanhamento e inspeção serão exercidas pelo Contraente Público, quer por
agentes próprios, quer através de entidades por ela devidamente credenciadas.
b) Esta inspeção poderá estender-se a toda e qualquer empresa subcontratada,
nacional ou estrangeira, competindo ao Contraente obter a anuência destas para o
efeito.
c) O Contraente e seus subcontratados, obrigam-se a garantir aos inspetores do
Contraente Público a assistência técnica e os meios que forem necessários à
execução da sua atividade, nomeadamente:
i. Sempre que seja considerado como necessário o acompanhamento de, pelo
menos, um Inspetor do Controlo da Qualidade do Fabricante;
ii. Equipamento e aparelhagem necessários à inspeção;
iii. Instalações específicas para as medições e os ensaios que forem
determinados como necessários;
iv. Local de trabalho fechado, convenientemente climatizado, mobilado e
equipado, dispondo de meios de comunicação diretos (telefone) e de acesso
à rede informática externa (internet), eventual apoio administrativo, nos
casos em que a permanência dos inspetores o justifique, bem como
autorização para parqueamento das viaturas dos técnicos do Contraente
Público nas instalações do fabricante;
v. Certificados da Qualidade, especificações de materiais, desenhos de fabrico
das estruturas e subconjuntos, assim como de catálogos de materiais e
outros documentos necessários à verificação da conformidade com os
requisitos definidos no Caderno de Encargos.
8. O Contraente é responsável pela qualidade dos materiais, componentes e pelo produto final.
Sempre que o Contraente Público o solicite, o Contraente deverá apresentar certificados,
catálogos ou outros documentos dos fabricantes respetivos, assim como amostras.
9. Todos os materiais (matérias-primas, semiacabados ou acabados) poderão ser verificados
pela equipa de inspetores do Contraente Público durante a receção, pelo método apropriado,
com vista a garantir que têm a qualidade adequada ao fim em vista.
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a) Caso essa inspeção determine comprovadamente o mau estado/degradação dos
materiais, ou equipamentos, o inspetor do Contraente Público poderá rejeitar a sua
utilização e aplicação nas carroçarias em construção, situação que obrigará o
Contraente a promover a sua substituição, ou reparação, conforme o caso.
Após corrigida a situação, o Inspetor do Contraente Público procederá a nova
inspeção com o objetivo da sua aprovação para utilização.
b) O Contraente utilizará áreas, meios de armazenagem e de movimentação de
materiais, apropriados à boa conservação e manuseamento dos diversos tipos de
material ou equipamento, não podendo estes estarem sujeitos à intempérie ou
condições que afetem o seu estado ou qualidade, situação que será objeto de
reprovação para utilização, por parte do Contraente Público.
10. Antes do início de fabricação o Contraente fará a qualificação do seu pessoal, processos e
materiais de soldadura, sendo também da sua competência os ensaios de soldadura a
efetuar, fornecendo cópias dos respetivos certificados ao Contraente Público:
a) A qualificação do pessoal, será obtida por recurso a um Organismo de Certificação
reconhecido e mantida atualizada até à entrega da última unidade. A qualificação
será feita segundo a Norma EN ISO 9606-1.
b) A qualificação do Processo, assim como dos metais de adição, será obtida por
recurso a um Organismo de Certificação reconhecido em conformidade com o
Código ASME IX, bem como a Qualificação de procedimento de soldadura pela
norma EN ISO 15614-1, desde que demonstrada a sua validade, devendo ser
apresentado em simultâneo:
i. Desenho dos diferentes tipos de juntas soldadas a usar, com indicação da
sua preparação e esquema da sua localização no projeto da estrutura, com
indicação da constituição dos metais de base, sua espessura e materiais de
adição utilizados em cada caso;
ii. Ao nível de materiais base metálicos, devem ser facultadas cópias dos
certificados de qualidade pela NP EN 10204 tipo 3.1.
iii. No caso dos materiais de adição de soldadura, devem ser do tipo 2.2 para
propriedades mecânicas e 3.1 para composição química.
iv. Tratamentos térmicos previstos;
v. Tipo de equipamento, intensidades e polaridade de corrente a usar.
11. No decurso da fabricação dos autocarros, serão efetuados exames e ensaios por processos
não destrutivos, da responsabilidade do Contraente, como se indicam:
a) Serão feitos exames radiográficos, por entidade reconhecida e aceite pelo
Contraente Público, em pelo menos, 10 uniões soldadas (nós) da estrutura da
carroçaria/chassis.
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i. Estas uniões serão escolhidas pelos inspetores das Contraente Público, em
pelo menos 15% da aquisição, arredondando à unidade seguinte, sendo 1
autocarro entre os primeiros três (3) fabricados, e exames idênticos noutros,
ao longo da série, a indicar pelo Contraente Público.
ii. Os exames serão repetidos, após a reparação das soldaduras que
apresentaram defeitos e num outro autocarro, se forem detetadas mais de
20% de soldaduras defeituosas.
iii. O processo de fabrico dessa viatura, não poderá avançar sem que a
inspeção do Contraente Público tenha conhecimento do resultado desses
exames.
b) Serão feitos ensaios com líquidos penetrantes, na mesma ocasião e pela mesma
entidade referida no número anterior, em, pelo menos, 30 uniões soldadas (nós), em
estruturas escolhidas pelos i
c) sectores do Contraente Público, na mesma ocasião da execução dos ensaios
radiográficos, assim como noutras situações, sempre que solicitado pela Inspeção
do Contraente Público, ou a efetuar por esta.
d) Caso se verifiquem, através dos líquidos penetrantes, soldaduras com defeito que
exijam reparação, estes ensaios serão repetidos, após a correção, dessas
soldaduras. Estes ensaios serão também repetidos num outro dos autocarros
seguintes, a indicar pelos inspetores do Contraente Público, sempre que os
resultados apresentem defeitos entendidos como graves ou em quantidade superior
a 20 % da análise.
e) Devem ser entregues ao Contraente Público, ficando na sua posse, os originais dos
relatórios de todos os exames e ensaios efetuados no âmbito desta Clausula e
respetivas películas radiográficas.
12. O Contraente garantirá os meios necessários para a verificação do estado de condição e do
tratamento de proteção interior dos tubos e outros perfis da estrutura e medição de
espessuras. A Inspeção do Contraente Público poderá solicitar as verificações, medições ou
ensaios citados, em qualquer das unidades em curso de fabrico.
13. Relativamente ao processo de pintura das viaturas, o Contraente entregará ao Contraente
Público o plano integral e esquema de aplicação, para a pintura, devidamente referenciado,
proposto pelo fabricante das tintas, que incluirá a indicação das espessuras por camada,
bem como as fichas técnicas dos produtos. Entregará igualmente os relatórios dos ensaios
de cor, demonstrando a conformidade com o especificado.
14. Compete ao Contraente efetuar através de um Laboratório acreditado (excetuando-se o do
fabricante das tintas), os seguintes ensaios, entregando ao Contraente Público os respetivos
relatórios originais.
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a) Ensaios a efetuar durante a fase de pintura do Protótipo, ou 1ª unidade e antes
da autorização para a produção da série:
i. Ensaios de aderência, de acordo com a NP EN ISO 2409, ou equivalente,
em provetes de cor branca, cor verde e um de tinta mate ou texturada (se
utilizada), com resultado mínimo de classe com a classificação 0 (zero).
ii. Medições da cor, brilho e dureza (Vickers e Knoop ou Persoz) em provetes
de cor branca, cor verde e um de tinta mate ou texturada (se utilizada), assim
como no próprio veículo para as medições da cor e brilho.
iii. Ensaios de riscagem lápis, em 2 provetes, se aplicadas tintas com
acabamento a verniz.
iv. Ensaio de verniz “anti graffiti” em 2 provetes, se aplicadas tintas com
acabamento deste verniz, no exterior, ou em provetes do mesmo tipo de
material, quando aplicado no interior.
v. Complementarmente aos ensaios já referidos, serão efetuados, com recurso
a laboratório acreditado para o efeito, ensaios de resistência ao nevoeiro
salino de 1000 h, em provetes, igualmente preparados a partir da pintura
do protótipo ou 1ª unidade, na presença da Inspeção do Contraente Público,
sendo um provete de cor branca, um de cor verde, um de tinta mate (quando
utilizada) e um da cor utilizada na pintura interior.
vi. Os provetes para os ensaios atrás referenciados, com 200x100 mm, serão
fabricados em chapa igual à utilizada no chapeamento das viaturas, para
cada uma das cores aplicadas, não riscados, com cantos boleados e sem
arestas vivas, conforme especificado na Norma ASTM-B-117,
b) Ensaios a efetuar durante a produção da série dos autocarros, nas carroçarias
de, pelo menos, 5% dos veículos
i. Ensaios de aderência: serão efetuados, em 6 locais a escolher pela
Inspeção do Contraente Público, ensaios de aderência (método da
quadrícula e resistência ao arrancamento).
O teste será considerado como “Conforme”, se for verificada uma classe
com a classificação 0 (zero) segundo a escala definida pela NP EN ISO 2409
ou equivalente.
ii. Medição da cor e brilho: efetuar-se-ão, igualmente nos próprios
autocarros, em 6 locais a escolher pela Inspeção do Contraente Público.
O teste será considerado como “Conforme”, se os valores obtidos
corresponderem ao brilho mínimo de 75 (L20º), com pelo menos 80 (L20º),
em metade das medições.
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iii. Medição da espessura da película seca de tinta: serão efetuadas
medições da espessura da película de tinta, durante as várias fases da
pintura, ao longo do fabrico dos veículos, em autocarros, a escolher pela
Inspeção do Contraente Público, para avaliação da conformidade e
uniformidade das espessuras da película da tinta, nas várias camadas
aplicadas.
iv. Estes ensaios serão efetuados nos próprios autocarros, sendo as zonas
afetadas e danificadas, nomeadamente as zonas dos ensaios de aderência,
reparadas de modo a repor o esquema de pintura especificado, respeitando
na íntegra todos os procedimentos especificados pelo fabricante das tintas,
para a pintura de veículos. Os ensaios poderão ser estendidos a mais
veículos, em função dos resultados iniciais.
v. Se em qualquer dos resultados obtidos nos ensaios/testes indicados, não
atingirem a classificação de “Conforme”, o Contraente, terá obrigatoriamente
de avaliar o processo de pintura do autocarro testado e analisar, em conjunto
com o Inspetor do Contraente Público, as causas para as situações de NC
e assumir de imediato a repintura da carroçaria. Se após a análise e
avaliação, for concluído que a NC foi provocada por defeito do material base,
da matéria-prima, ou de deficiente aplicação, que se estenda a toda a série,
o Contraente deve proceder à repintura integral de todas as carroçarias já
pintadas, ou em processo de pintura.
15. Ensaios de ruído. É da responsabilidade do Contraente a execução do ensaio de ruído e
da autorização para a sua efetivação, através de entidade acreditada para o efeito, em local
adequado a este tipo de ensaios, nomeadamente em pista isolada, plana e com boas
condições de piso, sem pedra solta, garantindo um valor de ruído ambiente, inferior em pelo
menos 20 dB, ao valor medido com o autocarro em funcionamento, mas imobilizado.
Deverão igualmente verificar-se as condições atmosféricas de velocidade do vento e
temperatura ambiente, estável e sem chuva. Estes ensaios serão efetuados juntamente com
o Contraente Público. Estes ensaios serão efetuados num veículo de cada uma das fases.
a) Ruído exterior e Interior: os valores serão medidos, tanto no exterior, como no
interior do autocarro, com este imobilizado e em andamento, a três (3) velocidades
(30/40/50 km/h), sendo uma dessas medições efetuada com toda a aparelhagem
elétrica produtora de ruído ligada na velocidade considerada como sendo a mais
utilizada durante o serviço público.
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b) Serão igualmente efetuadas medições ao ruído emitido pelo escape, travões
pneumáticos e ruído produzido pelo sistema de carga do compressor do sistema
pneumático, assim como ao ruído produzido pelos avisos sonoros (buzinas e outros).
c) Os valores do ruído produzido, a indicar para cada uma das situações referidas, será
o calculado através da média aritmética de 3 três medições efetuadas.
Todos os valores obtidos, têm de estar em conformidade com os procedimentos e
valores regulamentados (Diretiva 92/97/CE, Normas NP 708, CUNA NC 504-02, NP
1731 e NP 2067).
16. Ensaio de vibrações: será efetuado o ensaio às vibrações produzidas pelo autocarro e
transmitidas para o interior da carroçaria.
17. Este ensaio, da responsabilidade do Contraente, será efetuado no Protótipo, ou 1ª unidade
e terá como pontos de verificação a transmissão das vibrações para o piso, para as bases
das cadeiras dos passageiros e da cadeira do motorista, assim como para os balaústres.
18. Concluído o carroçamento, e antes da entrega dos autocarros, o Contraente garantirá a
operacionalidade de todos os componentes mecânicos, elétricos, eletrónicos, pneumáticos
e hidráulicos dos autocarros, mediante a realização de inspeção geral e ensaio de estrada,
a efetuar em todos os veículos, pelos inspetores do Contraente Público.
19. A aprovação do Modelo será feita no protótipo ou 1ª unidade, sendo efetuada inspeção
a todo o chassis e carroçaria e ensaio de estrada (em vazio e em carga), efetuando-se,
nomeadamente os seguintes ensaios e verificações:
a) Acessibilidade aos órgãos mecânicos e elétricos/eletrónicos.
b) Instalação elétrica/eletrónica e respetivo equipamento elétrico/eletrónico, assim
como a iluminação interior e exterior e o seu funcionamento.
c) Inspeção geral ao estado de condição: interior e exterior, zonas inferior e superior
do autocarro, fugas de fluidos, tratamento anticorrosivo das estruturas e outros.
d) Estanquidade à água/infiltrações, sendo efetuada durante pelo menos 30 minutos,
em túnel de água com pressão e direção dos jatos constantes, simulando uma
situação de chuva intensa. Esta inspeção abrangerá a totalidade dos veículos.
e) Tara do veículo (esta verificação será efetuada por amostragem a pelo menos 10%
dos veículos da série).
f)

Funcionamento e desempenho do sistema de climatização/ar condicionado.

g) Portas – funcionamento normal, funcionamento dos sistemas de segurança e
emergência e acessibilidade aos órgãos de acionamento.
h) Janelas de passageiros - funcionalidade e saídas de emergência.
i)

Acessibilidade de PMR e de cadeiras de rodas.

j)

Componentes e acessórios diversos da carroçaria.

k)

Isolamento térmico e acústico/vibrações.
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l)

No Posto de condução:
i. Acessibilidade aos comandos
ii. Visibilidade (ângulos de visão do motorista – para-brisas, janela esquerda e
porta dianteira);
iii. Reflexibilidade das superfícies vidradas no posto do motorista;
iv. Retrovisibilidade – exterior e interior;
v. Desembaciamento do para-brisas e vidros laterais;
vi. Climatização/ar condicionado – funcionamento e abrangência.

m) Sistema de Gás - Instalação, enchimento dos reservatórios de gás - tempo e
capacidade.
n)

Comportamento dinâmico do veículo – Ensaio de estrada.

o) Consumo de combustível.
p)

Sistema de travões (teste em máquina e dinâmico/Ensaio de estrada).

q) Sistema de direção (inspeção e teste dinâmico/Ensaio de estrada).
r)

Após a inspeção, o Contraente Público produzirá um relatório, com o registo de
todas as NC ou defeitos em geral, que forem detetadas no Protótipo, que entregará
ao Contraente, para que sejam corrigidos, no protótipo, mas também no projeto, ou
em todos os componentes, estruturas, ou subconjuntos já em produção, para
integrarem a construção dos autocarros subsequentes.

20. Ao Contraente Público reserva-se o direito de efetuar Ensaios de Verificação da
Conformidade, em todos os autocarros, condicionando a sua receção. Estes ensaios serão
constituídos de um ensaio de estrada com percurso mínimo de cerca de 50 km, em diversos
tipos de piso e de declives, efetuando-se os ensaios e verificações que se justifiquem, com
base no que consta na Cláusula anterior.
a) Para a execução destes ensaios, é da responsabilidade do Contraente a elaboração
de seguro para o autocarro a inspecionar, bem como dos técnicos ocupantes do
veículo, que participem nesse ensaio, que será conduzido por técnico Inspetor do
Contraente Público.
b) Se no ensaio de estrada, com o veículo carregado, num percurso e condições préestabelecidos, dentro dos limites médios considerados para a nossa operação e
referidos na Cláusula 51ª das Clausulas Técnicas, se verificar um consumo de
combustível superior em 5% ao consumo referencial, apresentado pelo
Concorrente na proposta para o veículo, o Contraente Público reservam o direito de
exigir, desde logo, ao Contraente a otimização do sistema de gestão eletrónica do
motor e dos restantes órgãos da cadeia cinemática do veículo, sem o qual não será
aprovado o protótipo ou 1ª unidade.
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c) A realização destes ensaios não iliba o Contraente de quaisquer responsabilidades
sobre a qualidade dos autocarros, quer seja determinada em oficina, quer pelo seu
comportamento em estrada, presente ou futuro.
21. As não conformidades, insuficiências de projeto, ou defeitos em geral, com carácter
repetitivo, detetados nos Ensaios de Verificação da Conformidade, durante o processo de
fabrico, obrigarão à correção de todas as unidades da série, com soluções previamente
apresentadas ao Contraente Público.
22. O Contraente

fará prova dos

certificados de aferição/calibração

atualizados

correspondentes aos aparelhos e equipamentos de medição e ensaio, utilizados no processo
de fabricação e ensaios, com importância relevante para a qualidade final, assim como os
utilizados no seu controlo de qualidade.

Cláusula 13.ª
Indicadores de Operabilidade da Frota e Penalidades
Na avaliação da Operacionalidade da Frota serão utilizados os Indicadores “Disponibilidade
da Frota” e “Taxa de Fiabilidade Com Impacto no Cliente”, incidindo sobre a frota de
autocarros.

1. Disponibilidade da Frota durante o Período de Garantia
a) O Contraente obriga-se a assegurar uma imobilização pontual diária máxima, com
exclusão das causas referidas em d) deste Artigo, de 6 % dos autocarros objeto do
contrato durante o período de dois anos sem limite de quilómetros.
b) O apuramento da imobilização será feito pelo Contraente Público às 07:00 h (“ponta
da manhã”), e as 17:00 h (“ponte da tarde”) diariamente de 2ª a 6ª feira. Este
apuramento será comunicado de imediato à equipa de manutenção Contraente.
c) Serão contabilizados todos os autocarros imobilizados por avarias impeditivas de
continuação ao serviço.
d) Não são contabilizados para a imobilização imputável ao Contraente os autocarros
imobilizados pelos seguintes motivos:
i. Manutenção e/ou reparação dos Sistemas Embarcados (SAE, Vídeo
vigilância, Bilhética e outros) que não estejam integrados no presente
contrato;
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ii. Reparação de Abalroamentos e atos de Vandalismo;
iii. Alinhamento de direção;
iv. Assistência a pneus;
v. Colocação / remoção de publicidade;
vi. Reboque / desempanagem;
vii. Questões jurídicas / Contencioso / Seguros;
viii. Motivos de força maior (greves, guerras, catástrofes);
ix. Reparação Geral ou Intercalar de Carroçarias.
2. Taxa de Fiabilidade Com Impacto no Cliente
a) O Contraente obriga-se a assegurar nos autocarros objeto deste contrato, uma Taxa
de Fiabilidade Com Impacto no Cliente cujo valor não ultrapasse as 2,5 falhas por
10.000 km.
b) A Taxa de Fiabilidade Com Impacto no Cliente representa o somatório da Taxa de
Avarias com Impacto no Cliente com a Taxa de Saídas Atrasadas por motivos
técnicos.
c) A Taxa de Avarias com Impacto no Cliente, considera o número (F1) de avarias na
rua comunicadas à CCT (Central de Comando de Tráfego) e registadas na Ficha de
Ocorrência do Contraente Público, que originam uma interrupção do serviço nas
carreiras por um período superior a 15 minutos ou mesmo a substituição do
autocarro.
d) A Taxa de Saídas Atrasadas por motivos técnicos, considera o número (F2) de
saídas programadas da Estação que se realizam com atraso superior a 15 minutos,
comunicadas à CCT e registadas na Ficha de Ocorrência (Ficha nº. 2) tendo como
motivo a “Falta de Veículo Pronto” ou a “Avaria à Saída”.
e) O número de falhas correspondentes ao limite indicado em a) deste Artigo será em
cada mês e para cada tipologia de autocarros de:
FM = ( 2,5 x Vkm SP ) / 10.000
Em que:
VkmSP – representa o total de quilómetros de serviço público realizados
nesse mês pelos autocarros objeto deste contrato.
f)

O apuramento do número de falhas ocorridas (F1 + F2), bem como o limite de falhas
indicado no número anterior, far-se-á com uma periodicidade mensal, abrangendo
todos os dias do mês.
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3. Penalidades
a) O não cumprimento do valor definido para a Imobilização na Ponta da manhã,
determinada conforme indicado no Artigo 1º, estará sujeita a uma penalização ao
Contraente de 15 (quinze) euros diários por cada autocarro que a exceda.
b) A ultrapassagem num determinado mês do valor máximo admissível estabelecido
para a Taxa de Fiabilidade com Impacto no Cliente (F > FM), determinada conforme
Artigo 2º, estará sujeita a uma penalidade de 10 (dez) euros por cada falha
excedente.
c) O apuramento das penalidades, bem como o respetivo débito / crédito far-se-á com
uma periodicidade trimestral.
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ANEXO A

PLANO DE PINTURA E DECORAÇÃO CORPORATIVA DO AUTOCARRO
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