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RETIFICAÇÃO AO CADERNO DE ENCARGOS 
Procedimento Nº 001/2020 – Prestação de serviço de Transporte 

de alunos NEEP no ano letivo 2020/2021 

Artigo 1º 

Objeto do Procedimento 

a) O presente concurso tem por objeto a prestação de serviço de transporte em 

táxi aos alunos NEE desde o seu local de residência até à Escola Gualdim Pais, 

na Rua Pinhal Leitão, Charneca, Pombal 

b) O transporte dos alunos é efectuado de acordo com os seguintes percursos, 

sendo cada percurso avaliado e adjudicado individualmente, conforme quadro 

em anexo. 

Locais, Horários e Percursos a Efetuar 

Percurso Locais Nº alunos 
Hora chegada 
à Gualdim 
Pais a) 

Hora de partida 
da Gualdim 
Pais a) 

Km 

A 
 Rosados (ilha) – Malhos – Escola 
Gualdim Pais 

2 8:25h 16h 70 

B 

Eguins( Albergaria dos Doze)- Vidoeira 
( Albergaria dos Doze)- Meirinhas – 
Arneiro do Pisão (Santiago Litem) - 
Gualdim Pais 

4 8:25h 16h 140 

C 
Ramalhais de Cima- Lameiros ( Vila 
Cã)-Gesteira ( Abiul)- Rua Principal nº 
18 ( Pombal)- Escola Gualdim Pais 

4 8:25h 16h 120 

D 
Carregueiro – Rua Aristides Sousa 
Mendes ( Pombal) 

2 8:25h 18:30h 35 

E Foitos ( Louriçal) – Gualdim ( Pombal) 1 9h 16h 72 

F Guístola – Barrocal- Gualdim 2 9h 18.30h 60 

Observações: 

1. A hora de chegada e regresso à escola poderá sofrer alterações consoante haja 
mudanças de horários das turmas e/ou atividades escolares onde os alunos estão 
inseridos. 
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1. O PERCURSO A destina-se a transportar alunos a partir dos seguintes endereços: 

Povoação Endereço Nº alunos 

Rosados (Ilha) Rua da Guarita, nº 18-Rosados / 
3105-119 Ilha 

1 

Malhos (Pombal) Travessa dos Ramalheiros, nº 8 / 
3100-348 Pombal 

1 

 
 
 
 
 

a) O PERCURSO B destina-se a transportar alunos a partir dos seguintes endereços: 

Povoação Endereço Nº alunos 

Albergaria dos 
Doze 

Rua do Pinhal, Eguins  
3100-097 Albergaria dos Doze 

1 

Albergaria dos 
Doze 

Rua da Vidoeira  
3100-097 Albergaria dos Doze 

1 

Meirinhas Rua de Stº António nº 11 
Carvalhais 

1 

Arneiro do Pisão Rua dos Mendes , 10 – Arneiro do 
Pisão- Santiago de Litem 

1 

 

 
 

 
a) O PERCURSO C destina-se a transportar alunos a partir dos seguintes endereços: 

Povoação Endereço Nº alunos 

Abiul Estrada de Santiago da Guarda nº 
16- Ramalhais de Cima  
3100-051 Abiul 

1 

Vila Cã Rua do Grainho – Lameiros   
3100-814 –Vila Cã 

1 

Abiul Gesteira –  
3100-051 - Abiul 

1 

Pombal Rua Principal nº 18  
3100- 344- Pombal 

1 

 
 
 

O PERCURSO D destina-se a transportar alunos a partir dos seguintes endereços: 

Povoação Endereço Nº alunos 

Pombal Rua Aristides Sousa Mendes nº 5 
R/Chão –  
3100- Pombal 

1 

Carregueiros Rua da Cabine nº 79 – 
Carregueiros- Pombal 

1 

 

b) O PERCURSO E destina-se a transportar alunos a partir dos seguintes endereços: 

Povoação Endereço Nº alunos 

Foitos Rua Pinhal Casal nº 8 
3105-163- Louriçal 

1 
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7.O PERCURSO F destina-se a transportar alunos a partir dos seguintes endereços: 

Povoação Endereço Nº alunos 

Guístola Rua Principal, 18 - Guístola 
3100- Pombal 

1 

Barrocal Rua da Cavada, 12- Barrocal 1 

 

c) Os quilómetros indicados em cada percurso são estimativos diários, baseados em informação 

recolhida no sistema informático do Google Maps.  

d) O Agrupamento de Escolas Gualdim Pais reserva-se ao direito de não adquirir a totalidade dos 

serviços a prestar não podendo, no entanto, o valor global da aquisição em cada percurso não 

poderá ser inferior a 20% (vinte por cento) do valor adjudicado.  

e) O preço base do contrato que a entidade adjudicante se propõe a pagar pela execução dos 

serviços objeto deste Caderno de Encargos, é no valor máximo de 39.666,23 € (trinta e nove mil 

seiscentos e sessenta e seis euros e vinte e três cêntimos), acrescido de IVA, para todo o ano 

letivo, correspondendo a cada um dos percursos o preço máximo que se indica de seguida:  

 

Percurso Locais 
Preço máximo 

(sem IVA) 

A  Rosados (ilha) – Malhos – Escola Gualdim Pais 5.586,79€ 

B 
Eguins( Albergaria dos Doze)- Vidoeira ( Albergaria dos Doze)- 
Meirinhas – Arneiro do Pisão (Santiago Litem) - Gualdim Pais 

11.173,58€ 

C 
Ramalhais de Cima- Lameiros ( Vila Cã)-Gesteira ( Abiul)- Rua 
Principal nº 18 ( Pombal)- Escola Gualdim Pais 

9.577,36€ 

D Carregueiro – Rua Aristides Sousa Mendes ( Pombal) 2.793,40€ 

E Foitos ( Louriçal) – Gualdim ( Pombal) 5.746,42€ 

F Guístola – Barrocal- Gualdim 4.788,68€ 

  

Artigo 2º 

Definições 

Para efeitos do presente caderno de encargos, apresenta-se ou adota-se as seguintes definições: 

Concorrentes: as firmas de transporte em táxi que apresentarem propostas no âmbito deste concurso. 

Entidade adjudicante: é o Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, com sede na Escola Gualdim Pais, 

Charneca, Pombal;  

Adjudicatário: a firma de táxis ou de transporte em táxi que presta o serviço mencionado no artigo 1º.  

Contrato: a prestação de serviço acordada entre a entidade adjudicante e a firma adjudicada. 

Outorgantes: a entidade adjudicante (1º outorgante) e o adjudicatário selecionado (2º outorgante) 

 

Artigo 3º 

Forma e documentos contratuais 

O contrato não será reduzido a escrito, nos termos da alínea b) do número 1 do artigo 95º do CCP, salvo 

se o valor for igual ou superior a 10 000€ (dez mil euros) por adjudicatário (Artº 94º e 95º do CCP). 
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Artigo 4º 

Duração do contrato 

O contrato de prestação deste serviço tem a duração do ano letivo 2020/2021, conforme o calendário 

escolar definido para o Ensino Básico no Despacho n.º 5754-A/2019, de 18 de junho, num máximo de 

cento e oitenta dias letivos.  

 

 

Artigo 5º 

Obrigações do adjudicatário 

1) O adjudicatário obriga-se a prestar o serviço de transporte em condições de segurança para as crianças 

a transportar, em cumprimento das regras do Código da Estrada e da legislação aplicável ao transporte 

de crianças.  

2) Constituem ainda obrigações do adjudicatário: 

a. Apresentar os documentos nos termos previstos no convite;  

b. Cumprir as condições constantes neste Caderno de Encargos ou outra legalmente prevista;  

c. Efetuar os percursos casa-escola de modo a cumprir os horários de chegada e partida dos alunos da 

Escola Gualdim Pais, conforme constam nos mapas anexos ao presente Caderno de Encargos.  

d. Comunicar à Escola Gualdim Pais qualquer incidente ou acidente que ocorra no percurso estipulado 

pelo meio mais expedito, de modo a serem tomadas as providências necessárias para garantir a 

segurança dos alunos.  

e. Não alterar as condições de prestação do serviço fora dos casos previstos no caderno de encargos 

mesmo por razões excecionais, salvo com o acordo da entidade adjudicante (Escola Gualdim Pais); 

f. Possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças necessários para o 

cumprimento das obrigações a assumir. 

 

Artigo 6º 

Obrigações da entidade adjudicante 

Constituem obrigações da entidade adjudicante: 

a. Pagar, no prazo máximo de trinta dias, as faturas emitidas mensalmente pelo adjudicatário; 

b. Verificar o cumprimento das obrigações previstas para o adjudicatário; 

c. Prestar os esclarecimentos solicitados pelo adjudicatário e com ele colaborar no sentido de uma boa 

prestação do serviço em causa; 

d. Fornecer, até um dia útil de antecedência, informação de alguma alteração ao serviço a prestar, 

nomeadamente quando, por motivos excecionais, o transporte das crianças não tiver lugar.  
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Artigo 7º 

Alterações ao contrato 

1) Qualquer alteração ao contrato deverá constar de documento escrito assinado por ambos os 

outorgantes e produzirá efeitos a partir do dia útil seguinte à data da respetiva assinatura. 

2) A parte interessada na alteração deve comunicar, por escrito, à outra parte essa intenção, com uma 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data em que pretende ver introduzida a alteração; 

3) O contrato de serviço prestado pode ser alterado por: 

a. Acordo entre as parte; 

b. Decisão judicial ou arbitral; 

4) A alteração do contrato não pode conduzir à modificação dos aspetos essenciais do mesmo nem 

constituir uma forma de restringir ou falsear a concorrência. 

 

Artigo 8º 

Cessão da posição contratual 

1) A cessão da posição contratual obedece ao disposto nos artigos 317º a 319º do CCP. 

 

Artigo 9º 

Preço e condições de pagamento 

1) A entidade adjudicante obriga-se a pagar ao adjudicatário o valor global constante da proposta 

adjudicada, por percurso, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, fracionado em faturas apresentadas 

mensalmente no último dia útil de cada mês, de acordo com o serviço prestado. 

2) Dessa fatura devem constar os seguintes elementos: 

- Designação e NIF da firma adjudicada; 

- referência ao nº do processo contratual;  

- dias do mês em que prestou o serviço; 

- percursos e quilómetros efetuados; 

- crianças transportadas em cada percurso. 

3) O pagamento das faturas é efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da receção da 

fatura pela entidade adjudicante, por meio de transferência bancária para a conta indicada pelo 

adjudicatário.  

 

Artigo 10º 

Boa fé 

As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execução do contrato de serviço a prestar e a não exercer os 

direitos nele previstos, ou na lei, de forma abusiva. 

 

Artigo 11º 

Penalidades 

No caso do adjudicatário não cumprir repetidamente as condições contratuais, nomeadamente na 

execução do serviço em tempo útil, a entidade adjudicante aplicará as seguintes penalidades: 
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1) Em caso de necessidade imperiosa de cumprimento do serviço não efectuado, poderá a 

entidade adjudicante solicitar o mesmo a outro fornecedor, ficando a diferença de preço, caso 

exista, da responsabilidade do adjudicatário; 

2) Caso o comportamento do adjudicatário seja considerado, pela entidade adjudicante, 

demasiado lesivo ou que prejudique o regular funcionamento do serviço a prestar, poderá ser 

aplicado o regime de contra-ordenação previsto na parte IV, artigos 455º e 464º do CCP 

(Código dos Contratos Públicos) 

 

Artigo 12º 

Resolução sancionatória por incumprimento contratual 

1) O incumprimento contratual definitivo confere à entidade adjudicante o direito à resolução do contrato, 

nos termos do regime substantivo dos contratos administrativos, parte III, título I, capítulo VIII, artigos 

330º a 335º do CCP, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais.  

2) Neste âmbito, constituem causas de cessação do contrato: 

a) Falta de cumprimento; 

b) Impossibilidade definitiva de cumprimento do contrato por parte do adjudicante; 

c) Revogação; 

d) Resolução por via de decisão judicial ou arbitral por decisão do adjudicante, devido a situações 

de grave violação das obrigações assumidas pelo adjudicatário ou por motivo de alteração 

anormal e imprevisível das circunstâncias que afetem gravemente os princípios de boa-fé ou do 

interesse público. 

3) No âmbito das mesmas disposições, poderá ainda ocorrer a rescisão do contrato por mútuo acordo.  

 

Artigo 13º 

Casos fortuitos ou de força maior 

1) Nenhuma das partes incorre em responsabilidade por motivo de, em caso fortuito ou de força 

maior, nomeadamente greves, conflitos coletivos de trabalho, catástrofes naturais, for 

impedido de cumprir as obrigações assumidas. 

2) A parte que invocar os casos referidos na alínea anterior, deve comunicar e justificar essa 

situação, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação.  

 

Artigo 14º 

Comunicações e notificações 

1) Em sede de execução contratual, todas as comunicações da entidade adjudicante dirigidas ao 

adjudicatário são efetuadas por escrito e enviadas através de correio registado, fax ou correio 

eletrónico, de acordo com os elementos a indicar pelo adjudicatário. 

2) Em sede de execução contratual, todas as comunicações do adjudicatário dirigidas à entidade 

adjudicante são efetuadas por escrito e enviadas por via eletrónica ou através de correio registado. 

3) Excetuam-se das alíneas anteriores as comunicações de emergência, nomeadamente as previstas na 

alínea d) do nº 2 do artº 5º e alínea d) do artº 6º, as quais devem ser efetuadas pelo meio de 

comunicação mais expedito.  
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Artigo 15º 

Foro competente 

Para todas as questões emergentes do contrato, será competente o Tribunal Judicial de Pombal.  

 

Artigo 16º 

Direito aplicável 

1) As normas do presente Caderno de Encargos prevalecem sobre quaisquer indicações com elas 

desconformes. 

2) A tudo o que não se encontre previsto no Caderno de Encargos, aplica-se o disposto no CCP, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro e demais legislação em vigor.  
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ANEXO I  - Orçamento/Declaração de Compromisso 

I – IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR 

Nome do Taxista/Empresa: ______________________________________________________ 

Residência: ___________________________________________________________________ 

Código Postal: ____________________________________ 

Nº de BI/CC: _______________________________________ 

Nº Contribuinte: ___________________________________ 

Telefone para contacto: _____________________________ 

Carro (marca): _____________________________   Matrícula: ______  - ________ - _______ 

II - ORÇAMENTO 

Percurso 
Nº de Km 

diários 

Preço por Km  
(s/ IVA) 

a) 

Nº total de Km 
(total do ano 

letivo) 

Preço para a totalidade dos dias 
do ano letivo 

(s/ IVA) a) 

A 
 
 

   

B 
 
 

   

C 
 
 

   

D 
    

 

E 
 
 

   

F 
 
 

   

a) Indicar em numerário e por extenso 

Taxa de IVA aplicável: __________________%, que acresce ao valor mencionado no preço 

para a totalidade dos dias do ano letivo mencionado no quadro anterior. 

Prazo de validade da Proposta: _________ dias. 

III – Declaração de Compromisso:  

Declaro, para os efeitos previstos no Caderno de Encargos, que me comprometo a transportar 

os alunos indicados pela Escola, a partir do seu domicílio até à escola Gualdim Pais e respetivo 

regresso, durante os dias letivos previstos para o ano 2020/2021 e a manter o preço indicado 

na proposta durante todo o ano letivo. 

Assinatura: ____________________________________________________________________ 

Data: _____________________ 

 


