
Município de Leiria 
Câmara Municipal 

 
 

Divisão de Aprovisionamento e Património 

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 • 
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt • 

Assunto: Proposta decisão relativa a erros e omissões. 
 

Objetivo: CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2016/DIAP - Aluguer operacional de 52 viaturas 
 
 

Considerando: 

 A decisão de contratar tomada por deliberação da Câmara Municipal de 16/02/2016, referente ao 
procedimento por CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2016 - Aluguer operacional de 52 viaturas, nos termos da alínea 
b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro; 

 A lista de erros e omissões apresentada pela entidade convidada “LEASE PLAN PORTUGAL-COM. E ALUG. 
AUTOM. E EQUIP. UNIPESSOAL LDA”, a 30/03/2016 às 17h09m, dentro do prazo legal para o efeito, com o 
seguinte teor: 

”Grupo 3 => Não existem veículos no mercado para transporte de crianças com 4 portas, por norma este 
veículos têm duas portas à frente, duas atrás e uma lateral (5 portas). Solicitamos ainda que nos informem 
a configuração dos bancos, ou seja, se '3+3+3' (de série) ou '2+2+2+3' (transformação). Por último, 
solicitamos que informem se pretendem incluir tacógrafo e em caso afirmativo se analógico ou digital.  
Grupo 9 => De forma a permitir que mais veículos cumpram com todos os requisitos indicados, sugerimos 
que o intervalo da potência seja alterado para '>=150 e <=180' em vez de '>150 e <180'. 

 O pedido de esclarecimento apresentado pela entidade convidada “LEASE PLAN PORTUGAL-COM. E ALUG. 
AUTOM. E EQUIP. UNIPESSOAL LDA (Leaseplan Portugal)” a 21/03/2015 às 17h42m, dentro do prazo legal 
para o efeito, com o seguinte teor: 

“Parte II Cláusulas Técnicas - Cláusula 1.ª: 
Nas caracteristicas dos Grupos 7, 8 e 9 no Tipo de Carroçaria encontra-se descrito“Fechada c/s tecto 
abrir”, agradecemos que nos confirmem se as viaturas devem incluir Tecto de Abrir. 
Parte II Cláusulas Técnicas - Cláusula 2ª: Regra geral no Aluguer Operacional os acertos de quilómetros 
são efectuados no final dos contratos e não numa base anual. Por exemplo, para os veículos do Grupo 1 no 
final do contrato será efectuada a comparação entre os kms percorridos face aos kms contratados 
(60.000kms) de cada um dos veículos. No caso do número de kms percorridos ser superior, é aplicado o 
'custo a acrescer por cada km a mais', no caso de ser inferior é aplicada a 'devolução de quilómetros a 
menos'. Agradecemos que esclareçam se os acertos de quilómetros poderão ser efectuado apenas no final 
dos contratos.” 

 O pedido de esclarecimento apresentado pela entidade convidada “FINLOG - ALUGUER E COMÉRCIO DE 
AUTOMOVEIS, S.A.” a 29/03/2016 às 14h56m, dentro do prazo legal para o efeito, relativamente a 
características  das viaturas, constantes do caderno de encargos, com o seguinte teor: 

“Grupo 5 – pedem de carga útil kg >=1000kg , com as características pedidas na caixa (Caixa de carga em 
madeira com fundo metálico) vários fornecedores chegam, no máximo a 900kg de carga útil. Só com uma 
caixa toda em alumínio é que muitas 
conseguem ter a carga útil pedida. Podem rever os valores? 
Grupos 7 e 8 - Na potência em cv refere >=37,5 e <=52,5, será isto um engano, visto 
nenhuma viatura no mercado ter esta potência?” 

 Que, nos termos do n.º 5 do artigo 61.º do CCP, cabe ao órgão competente para a decisão de contratar a 
pronúncia sobre os erros e omissões identificados pelos interessados; 

 Que alguns dos aspectos constantes das listas de erros e omissões apresentadas constituem efectivamente 
erros e omissões do caderno de encargos; 

 Que foi identificada a necessidade de alterar as cláusulas técnicas do caderno de encargos; 
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Propõe-se que a Câmara Municipal, enquanto órgão competente para a decisão de contratar e pela aprovação 
das respetivas peças do procedimento: 

A. Ao abrigo dos números 5 e 6 do artigo 61.º do CCP: 

 

1. altere as características técnicas constante da cláusula 1.ª das cláusulas técnicas  do caderno de 
encargos, nos seguintes termos: 

 

 
Grupo 3: 1 (um) Veículo Ligeiro de Passageiros tipo Furgão de Passageiros, de 9 lugares, com as características 
identificadas no quadro seguinte: 

Onde se lê: 

Principais Características Unidade 
Veículo Ligeiro de Passageiros Tipo 
Furgão Passageiros (9 lug.) 

Nº de lugares # 9 

Nº de portas # 4 

Deve ler-se: 

Principais Características Unidade 
Veículo Ligeiro de Passageiros Tipo 
Furgão Passageiros (9 lug.) 

Nº de lugares # 9 (3+3+3) 

Nº de portas # 5 

O veículo não deve incluir tacógrafo. 

 

 

Grupo 5: 10 (dez) Veículos Comerciais Ligeiros tipo Chassis Cabine dupla, com as características identificadas 
no quadro seguinte:  

Onde se lê: 

Principais Características Unidade 
Veículos Comercial Ligeiro tipo 
chassis cabine dupla 7 lugares 

Carga útil kg >=1000 

Deve ler-se: 

Principais Características Unidade 
Veículos Comercial Ligeiro tipo 
chassis cabine dupla 7 lugares 

Carga útil kg >=900 

 

 

 

 

2016,INT,I,09,21774 - 28-04-2016



Município de Leiria 
Câmara Municipal 

 
 

Divisão de Aprovisionamento e Património 

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 • 
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt • 

Grupo 7: 4 (quatro) Veículos Comercial Ligeiro, tipo passageiros, de 5 lugares, com as características 
identificadas no quadro seguinte:  

Onde se lê: 

 Principais Características Unidade 
Veículo Comercial 

Ligeiro Tipo Furgão de 
Mercadorias 

Tipo de carroçaria * NA Fechada c/s tecto de 
abrir 

Potência cv >= 37,5 e <=52,5 

Deve ler-se: 

 Principais Características Unidade 
Veículo Comercial 

Ligeiro Tipo Furgão de 
Mercadorias 

Tipo de carroçaria * NA Fechada  

Potência cv >= 70 e <=90 

 

Grupo 8: 10 (dez) Veículo Comercial Ligeiro tipo Furgão de Mercadorias, de 3 lugares, com as características 
identificadas no quadro seguinte:  

Onde se lê: 

 Principais Características Unidade 
Veículo Comercial 

Ligeiro Tipo Furgão de 
Mercadorias 

Tipo de carroçaria * NA Fechada c/s tecto de 
abrir 

Potência cv >= 37,5 e <=52,5 

Deve ler-se: 

 Principais Características Unidade 
Veículo Comercial 

Ligeiro Tipo Furgão de 
Mercadorias 

Tipo de carroçaria * NA Fechada  

Potência cv >= 70 e <=90 

 

Grupo 9: 1 (um) Veículo Ligeiro de Passageiro, tipo Médio Superior, de 5 lugares, com as características 
identificadas no quadro seguinte:  

Onde se lê: 

 Principais Características Unidade 
Veículo Ligeiro de Passageiros 

Tipo Médio Superior 

Tipo de carroçaria * NA Fechada c/s tecto de abrir 

Potência  cv >150 e <180 
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Deve ler-se: 

 Principais Características Unidade 
Veículo Ligeiro de Passageiros 

Tipo Médio Superior 

Tipo de carroçaria * NA Fechada  

Potência  cv >=150 e <=180 

 

 

B. Que sejam rejeitados todos os erros e omissões identificados pelos interessados e que não estejam 
expressamente mencionados e aceites na presente informação, ao abrigo do n.º 61 do CCP. 

 

Mais se informa que, nos termos do n.º 6 do artigo 61.º do CCP a decisão relativa às listas de erros e omissões 

apresentadas é publicitada na Plataforma Electrónica de Contratação Pública utilizada pelo Município de Leiria 

e junta às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta, devendo todos os interessados 

ser notificados do facto. 

 

À consideração do órgão competente. 

 

 

Os serviços, 

 

 

15/04/2016

X Luis Oliveira

Luis Oliveira

Chefe de Divisão

Assinado por: LUÍS DA SILVA OLIVEIRA  
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