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CONCURSO PÚBLICO 

SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO 

NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  

DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  

DO JARDIM DA AV. BENTO GONÇALVES  

E DO JARDIM DO CONVENTO DA MADRE DE DEUS DA VERDERENA,  

NO MUNICÍPIO DO BARREIRO. 

CADERNO DE ENCARGOS 
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CADERNO DE ENCARGOS 

PARTE I 

CLÁUSULAS JURÍDICAS 

Cláusula 1ª 

CONDIÇÕES E CLÁUSULAS PORQUE SE REGE O FORNECIMENTO 

1. Na execução do fornecimento, observar-se-ão: 

a) As cláusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte 

integrante. 

b) As leis e regulamentos em vigor. 

2. Para os efeitos estabelecidos na alínea a) consideram-se integrados no contrato este Caderno 

de Encargos, os restantes elementos patenteados em concurso, a Proposta do adjudicatário e, 

bem assim, todos os outros documentos que sejam referidos no título contratual, ou neste 

Caderno de Encargos. 

Cláusula 2ª 

REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS 

1. Para além das normas constantes deste Caderno de Encargos, fica o adjudicatário obrigado ao 

pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com 

o fornecimento a realizar. 

2. O adjudicatário obriga-se, igualmente, a respeitar em tudo o que seja aplicável ao 

fornecimento a realizar e não esteja em oposição com os documentos do contrato as normas 

portuguesas, as especificações e documentos de homologação de Organismos oficiais e as 

instruções de fabricantes, ou de Entidades detentoras de patentes. 

3. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no 

fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

4. Caso a Entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execução do 

contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-o 

de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de 

pagar seja a que título for. 
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Cláusula 3ª 

REGRAS DE INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE REGEM O 

FORNECIMENTO 

1. As divergências que porventura possam existir entre os vários documentos que se consideram 

integrados no contrato, se não poderem solucionar-se pelos critérios legais de interpretação, 

resolver-se-ão de acordo com as seguintes regras: 

2. Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

interessados devem apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar uma lista na 

qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de 

encargos detectados e que digam respeito a: 

a) Aspectos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou 

b) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do 

objecto do contrato a celebrar; ou 

c) Condições técnicas de execução do objecto do contrato a celebrar que o interessado não 

considere exequíveis. 

3. As normas do Programa do procedimento prevalecem sobre quaisquer indicações constantes 

dos Anúncios com elas desconformes. 

Cláusula 4ª 

OBJECTO DO FORNECIMENTO 

1. O presente Concurso Público, sem publicação de Anúncio no Jornal Oficial da União 

Europeia, tem por objecto a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO 

E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA AV. BENTO GONÇALVES E DO JARDIM DO 

CONVENTO DA MADRE DE DEUS DA VERDERENA, NO MUNICÍPIO DO 

BARREIRO. 

Cláusula 5ª 

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e no presente Caderno de 

Encargos, o adjudicatário obriga-se a prestar os serviços, em conformidade com as quantidades, 



 

CMB Mod.02.16 

Página 4 de 35 

características técnicas, funcionais e especificações técnicas, exigidas nas CLÁUSULAS 

TÉCNICAS, da PARTE II, deste Caderno de Encargos. 

Cláusula 6ª  

INÍCIO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

O contrato produz efeitos à data da sua assinatura ou, se for o caso, após o Visto do Tribunal 

de Contas, sendo válido pelo período de 1 (um) ano a contar daquela data, podendo ser renovado, 

após o parecer técnico da Câmara Municipal do Barreiro, por sucessivos iguais períodos, até ao 

limite máximo de 3 (três) anos, se não for denunciado por qualquer das partes, com antecedência 

mínima de 90 (noventa) dias do seu termo, ou das suas renovações, por carta registada, com 

aviso de recepção. 

Cláusula 7ª 

REVISÃO DE PREÇOS DE CONTRATO 

1. Durante o período de 1 (um) ano não haverá lugar à revisão do preço contratual, como 

consequência da alteração dos custos de mão-de-obra, materiais, ou equipamentos. 

2. A haver renovação de contrato, em períodos subsequentes, o valor de reajustamento do preço 

será calculado segundo a seguinte fórmula: 

CT = C1/C0 

Em que CT = coeficiente de actualização; C1 = índice de preços no consumidor à data da 

revisão e C0 = índice de preços no consumidor à data do contrato. 

Cláusula 8ª 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. O pagamento ao adjudicatário far-se-á a 60 dias contados a partir da data de emissão da 

factura e após a devida aceitação, com parecer favorável dos Serviços técnicos da Câmara 

Municipal do Barreiro. 

2. Não serão consideradas quaisquer condições que impliquem pagamento antecipado em relação 

às respectivas prestações.  

Cláusula 9ª 
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LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços objecto do contrato serão prestados no JARDIM DA AV. BENTO GONÇALVES 

E DO JARDIM DO CONVENTO DA MADRE DE DEUS DA VERDERENA, NO 

MUNICÍPIO DO BARREIRO, com conhecimento da DJEV, do DASU, da Câmara Municipal 

do Barreiro, cujo horário de expediente é das 09,00 às 12,00 horas e das 14,00 às 17,00 horas. 

Cláusula 10ª 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços devem ser executados, integralmente, no prazo válido do contrato, de 1 (um) ano, 

a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser renovado, por sucessivos iguais períodos, 

até ao limite máximo de 3 (três) anos. 

Cláusula 11ª 

GARANTIA DOS SERVIÇOS 

1. O adjudicatário garantirá, sem qualquer encargo para a Câmara Municipal do Barreiro, os 

serviços prestados, pelo prazo indicado na sua proposta. 

2. O prazo de garantia referido, no número anterior, conta-se a partir da data de aceitação dos 

serviços. 

3. São excluídos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultarem de má utilização, de 

uma utilização abusiva, ou de negligência da Câmara Municipal do Barreiro, bem como todos 

os defeitos resultantes de fraude, acção de terceiros, de caso fortuito ou de força maior. 

4. Em caso de anomalia detectada no objecto do fornecimento, o adjudicatário compromete-se a 

intervir, sem prejuízo do direito ao pagamento dos honorários devidos se a anomalia resultar 

de facto não imputável ao adjudicatário. 

Cláusula 12ª 

PATENTES, LICENÇAS E MARCAS REGISTADAS 

1. Para além das normas constantes deste Caderno de Encargos, fica o adjudicatário obrigado ao 

pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com 

a execução do contrato a realizar. 
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2. O adjudicatário obriga-se, igualmente, a respeitar em tudo o que seja aplicável à execução do 

contrato a realizar e não esteja em oposição com os documentos do contrato às Normas 

Portuguesas, as especificações e documentos de homologação de Organismos oficiais e as 

instruções de fabricantes, ou de Entidades detentoras de patentes. 

3. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, na 

execução do contrato, de marcas registadas, patentes registadas, ou licenças. 

4. Caso a Câmara Municipal do Barreiro venha a ser demandada por ter infringido, na execução 

do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário 

indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias 

que tenha de pagar seja a que título for. 

Cláusula 13ª 

RECEPÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. A Câmara Municipal do Barreiro procederá à verificação dos serviços, objecto da execução do 

contrato, bem como à conformidade com os requisitos de natureza técnica exigidos neste 

Caderno de Encargos. 

2. Se os serviços, não satisfizerem, as condições propostas e que foram objecto de adjudicação, 

poderão os mesmos serem considerados não em conformidade e deverá o prestador repor os 

serviços em função da prestação que lhe foi adjudicada, no prazo razoável de dias a contar da 

data da não conformidade. 

3. Caso o adjudicatário não efectue, em devido tempo, a realização dos serviços defeituosos, 

pode a Câmara Municipal do Barreiro providenciar pela aquisição de serviços idênticos junto 

de outro fornecedor. 

4. A recepção só será definitiva após o cumprimento integral das obrigações do fornecedor. 

Cláusula 14ª 

REGIME DE PENALIDADES 

1. O Adjudicatário deverá cumprir obrigatoriamente o contrato com estrita sujeição ao Caderno 

de Encargos. 
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2. As infracções cometidas pelo Adjudicatário qualificar-se-ão como leves, graves e muito 

graves. 

3. Serão consideradas faltas leves, as que estiverem relacionadas com a imagem dos serviços, 

estruturas e/ou equipamentos do Adjudicatário, ou outras não abrangidas por disposições 

legais, mas que a Entidade Adjudicante entenda como lesivas da imagem do serviço prestado, 

como: 

Incumprimento da limpeza diária; 

a) Incumprimento da reparação imediata do sistema de rega conforme estipulado em 

caderno de Encargos; 

b) Falta ou deficiente execução do corte de relva, conforme definido nas especificações 

técnicas do caderno de encargos; 

c) Não remoção de material vegetal morto ou danificado, com substituição obrigatória; 

d) Incumprimento da verificação do sistema de tutoragem; 

e) Não apresentação do Plano mensal de actividades; 

f) Poda incorrecta, e sem a orientação técnica estipulada em Caderno de encargos; 

g) Incumprimento da periodicidade e necessidade de limpeza estabelecida para a limpeza 

do lago e cascata do convento e wc canino da avenida; 

h) Ausência ou incorrecta adubação do espaço verde, conforme indicações técnicas 

estabelecidas  

i) Rega deficiente 

4. Serão consideradas faltas graves as seguintes: 

a) A ocorrência de três e mais faltas leves durante um mês ou mais que seis durante o 

mesmo ano; 

b) Todas as paralisações de funcionamento das tarefas previstas nas Cláusulas técnicas do 

Caderno de Encargos, para além das que tiverem origem em operações de manutenção 

devidamente planeadas, ou que de um modo geral não possam ser atribuídas a 

negligência do Adjudicatário; 

c) O incumprimento das frequências e horários dos serviços a prestar, desde que o 

Adjudicatário não tenha comunicado à Entidade Adjudicante a ocorrência de uma 

situação anormal; 
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d) Todas aquelas que impliquem o não cumprimento das cláusulas contratuais e que não 

sejam consideradas como muito graves, mas que pela sua natureza não sejam faltas 

leves. 

5. Serão consideradas faltas muito graves as seguintes: 

a) A ocorrência de duas faltas graves durante um mês ou mais que seis durante o mesmo 

ano; 

b) O abandono do serviço, que se considera a ausência de realização de qualquer uma das 

tarefas, nos respectivos horários, por mais de 12 horas, salvo caso de força maior, 

devidamente fundamentado. 

c) Utilização indevida de água a partir de qualquer ponto da rede de abastecimento que não 

tenha sido contratada entre a entidade adjudicante e o adjudicatário. 

6. As faltas cometidas pelo Adjudicatário serão sancionadas da seguinte forma: 

a) As faltas leves sancionar-se-ão através de reclamação escrita, por parte da Entidade 

Adjudicante, podendo impor-se multas até ao valor de 400 (quatrocentos) euros; 

b) As faltas graves sancionar-se-ão através de reclamação escrita, por parte da Entidade 

Adjudicante, podendo impor-se multas até ao valor de 1000 (mil) euros; 

c) As faltas muito graves sancionar-se-ão através de reclamação escrita, por parte da 

Entidade Adjudicante, podendo impor-se multas com valor entre 2000 (dois mil) euros a 

8000 (oito mil) euros; 

d) Caso se verifique a falta indicada na alínea c) do ponto anterior, ou acumulação de três 

faltas graves, poderá a Entidade Adjudicante rescindir o contrato por deliberação 

fundamentada; 

e) Todos os incumprimentos ou reclamações que a Entidade Adjudicante, comunique por 

escrito ao Adjudicatário, implicarão, à partida, a aplicação de sanção, sendo porém 

concedido um prazo máximo de cinco dias, improrrogáveis, para que o Adjudicatário 

possa apresentar resposta ou explicação; 

f) Decorrido esse prazo, caso tenha havido ou não contestação por parte do Adjudicatário, 

a Entidade Adjudicante adoptará as medidas que entenda convenientes, sendo o 

Adjudicatário informado, por escrito, e devendo proceder ao seu cumprimento no prazo 

indicado na notificação; 
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g) A interposição de recurso contra a sanção imposta não suspenderá o imediato 

cumprimento da mesma; 

h) O valor das sanções económicas impostas reverterá a favor da Entidade Adjudicante, 

dentro do prazo indicado na notificação; 

i) O valor da sanção será deduzido na facturação do mês seguinte.  

7. A exclusão de futuros procedimentos poderá ser decidida para os adjudicatários que, pela sua 

conduta contratual irregular, afectem o normal funcionamento da Autarquia, ou prejudiquem 

o regular desenvolvimento dos processos de aquisição. 

Cláusula 15ª 

SIGILO 

1. O adjudicatário garantirá o sigilo quanto a informações que os seus Técnicos venham a ter 

conhecimento relacionadas com a actividade da Entidade adjudicante. 

2. A informação coberta pelo dever de sigilo não pode ser transmitida a terceiros, nem objecto de 

qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado directa e exclusivamente à 

execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação que seja comprovadamente do domínio 

público à data da respectiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja legalmente 

obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades 

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

Cláusula 16ª 

CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

1. O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e 

obrigações decorrentes do contrato sem autorização da Câmara Municipal do Barreiro. 

2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente 

procedimento; 
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b) A Câmara Municipal do Barreiro apreciar, designadamente, se o cessionário não se 

encontra em nenhuma das situações previstas no Artº 55º, do CCP e se tem capacidade 

técnica e financeira para assegurar o exacto e pontual cumprimento do contrato. 

Cláusula 17ª 

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 colectivos 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 informar o prazo previsível para restabelecer a situação. 

Cláusula 18ª 

RESOLUÇÃO 

1. Nos termos do disposto nos Artigos 325º e seguintes do CCP, se o co-contratante não cumprir 

de forma exacta e pontual as obrigações contratuais ou parte delas por facto que lhe seja 

imputável, deve o contraente público notificá-lo para cumprir dentro de um prazo razoável, 

salvo quando o cumprimento se tenha tornado impossível ou o contraente público tenha 

perdido o interesse na prestação. 

2. Mantendo-se a situação de incumprimento após o decurso do prazo referido no número 

anterior, o contraente público pode optar pela efectivação das prestações de natureza fungível 

em falta, directamente, ou por intermédio de terceiro, ou por resolver o contrato com 

fundamento em incumprimento definitivo, nos termos do disposto no Artº 333ª do CCP. 

Cláusula 19ª 

FORO COMPETENTE 

Para todas as questões emergentes do contrato, será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Almada. 

Cláusula 20ª 

PREVALÊNCIA 
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1. As normas constantes do CCP relativas às fases de formação e de execução do contrato 

prevalecem sobre quaisquer disposições das peças do procedimento com elas desconformes. 

2. Fazem sempre parte integrante do contrato, independentemente da sua redução a escrito: 

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

concorrente, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pela 

Câmara Municipal do Barreiro; 

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

c) O Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no nº 2, a prevalência é determinada 

pela ordem pela qual são indicados nesse número. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no nº 2 e o clausulado do contrato, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto 

no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º do 

CCP. 

Cláusula 21ª 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Em tudo o omisso, no presente Caderno de Encargos, observar-se-á o disposto no Código dos 

Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado 

pela Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro, pela Lei 

nº 3/2010, de 27 de Abril, pelo Decreto-Lei nº 131/2010, de 14 de Dezembro, pela Lei nº 64-

B/2011, de 30 de Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de Julho, no Regulamento 

(CE) nº 1177/2009 da Comissão de 30 de Novembro de 2009, no Código do Procedimento 

Administrativo, na Portaria nº 701-F/2008, de 29 de Julho, na Portaria nº 701-G/2008, de 29 de 

Julho, no Decreto-Lei nº 143-A/2008, de 25 de Julho, no Decreto-Lei nº 37/2007, de 19 de 

Fevereiro, na Directiva 2006/66/CE, de 6 de Setembro, na Directiva 230/2004, de 10 de 

Dezembro, na Directiva 2004/18/CE, de 31 de Março, no Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 de 

Agosto, no Decreto-Lei nº 251/87, de 24 de Junho e em demais legislação aplicável. 
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PARTE II 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

Cláusula 1ª 

OBJECTO DO SERVIÇO 

O presente concurso tem por objecto a Prestação de serviços de Limpeza, Manutenção e 

Conservação do Jardim da Av. Bento Gonçalves e do Jardim do Convento da Madre de Deus da 

Verderena, no Município do Barreiro, nos termos e condições definidas nestas Especificações 

técnicas. 

 

 

Jardim da Avenida Bento Gonçalves  

 

Jardim do Convento da Madre de Deus da Verderena  
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Cláusula 2ª 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Os diferentes planos e/ou respectivas memórias descritivas que constituem a proposta devem 

cumprir as especificações técnicas definidas neste documento 

Cláusula 3ª 

CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

3.1. ÂMBITO GERAL DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO: 

a) O Adjudicatário deverá executar a prestação de serviços de limpeza, manutenção e 

conservação incluindo as infra-estruturas directamente relacionadas, estruturas de apoio, 

monitorização do sistema de rega, limpeza de infestantes dos pavimentos, limpeza do 

mobiliário urbano e outras estruturas incluídas nas áreas verdes, conforme disposto nas 

Especificações técnicas; 

b) O nível de manutenção deverá ser excelente, quer ao nível do estado fitossanitário das 

espécies vegetais, quer ao nível da limpeza do espaço, de modo a garantir uma imagem 

global de qualidade; 

c) Além disso, a manutenção incluirá todas as acções necessárias a assegurar que as áreas 

verdes sejam mantidas limpas e sem lixo, e que todas as áreas de arranjos paisagísticos 

estejam sempre limpas de restos de plantas, terra e qualquer outro lixo; 

d) O Adjudicatário proverá toda a mão-de-obra, máquinas e equipamentos para satisfazer as 

exigências do Contrato; 

e) A empresa prestadora dos serviços incluídos neste concurso deverá cumprir todas as 

regras e legislação em vigor associadas à manutenção de espaços verdes; se houver 

alterações na legislação nacional ou comunitária em vigor sobre estas matérias, o 

adjudicatário ficará obrigado a cumprir na íntegra as novas regras, devendo adaptar-se 

sem que haja reflexos nos custos; 

f) Durante o prazo de concurso, os concorrentes deverão inspeccionar os locais onde os 

serviços serão prestados e realizar nele os reconhecimentos que considerem 

indispensáveis à elaboração das propostas; 
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g) No decurso do contrato poderão ser aceites propostas no sentido de favorecer o espaço 

e/ou a manutenção do mesmo. 

3.2. TIPOLOGIA DOS TRABALHOS ENGLOBADOS: 

a) Limpeza 

b) Rega; 

c) Tratamentos fitossanitários; 

d) Fertilizações; 

e) Podas; 

f) Plantações e sementeiras; 

g) Relvados; 

h) Herbáceas e arbustos; 

i) Árvores e Palmeiras; 

Cláusula 4ª 

ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL DO ADJUDICATÁRIO 

4.1. PESSOAL 

O pessoal deverá ser qualificado e experiente, em conformidade com o nível de competência e 

habilitações exigidas contratualmente, sendo da exclusiva responsabilidade do prestador de 

serviços as obrigações relativas ao pessoal empregado na execução da prestação de serviços, a 

sua aptidão profissional e à sua disciplina. 

O adjudicatário é obrigado a disponibilizar telefone de contacto de encarregado geral da 

equipa de trabalho, bem como ter ao serviço um canalizador disponível de segunda-feira a 

Domingo. 

As empresas deverão apresentar detalhadamente, nas respectivas propostas, a equipa de 

pessoal que pretendem afectar à prestação de serviços em concurso: 

a) Pessoal directamente ligado à prestação de serviços, por cada um dos tipos de tarefas 

(jardineiros, motoristas, canalizadores, cantoneiros, encarregados, engenheiros, e outros), 

cujo local de trabalho seja o espaço verde. 
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b) Pessoal não directamente afecto à prestação de serviços, tal como pessoal dirigente e 

administrativo. 

c) Pessoal com conhecimentos técnicos para executar o trabalho de poda das arvores.  

d) (Em caso de solicitação por parte dos serviços técnicos da Câmara Municipal, o prestador 

de serviços terá que apresentar documentos comprovativos dos conhecimentos adquiridos 

pelos funcionários atrás referidos.) 

O pessoal do Adjudicatário deverá garantir todas as operações incluídas nesta prestação de 

serviços, devendo existir funcionários em número suficiente para assegurar a cobertura das 

folgas legais, períodos de férias e de descanso semanal, e os turnos que devam ser realizados. 

Deverá ser sempre assegurado pessoal de reserva para cobrir faltas, bem como para garantir 

uma rápida intervenção em caso de necessidade decorrente de uma qualquer situação inesperada 

ou considerada de emergência. 

O Adjudicatário obriga-se, sob reserva de aceitação pela Entidade Adjudicante, a confiar a 

direcção técnica da prestação de serviços a um técnico qualificado em áreas como a engenharia 

agrícola ou agronómica, ou arquitectura paisagista, possuindo fluência na língua Portuguesa. 

O Adjudicatário será responsável por todas as faltas cometidas pelo pessoal afecto aos 

serviços, no que se refere à falta de asseio, decoro ou de respeito para com os munícipes ou 

autoridades. 

A situação laboral de todos os trabalhadores deverá estar conforme a legislação de trabalho 

em vigor. À CMB reserva-se o direito de velar pelo cumprimento da legislação referida e sempre 

que se verifiquem situações de incumprimento, suspender os trabalhos e conduzir a denúncia às 

autoridades competentes. 

4.2. FARDAMENTO 

a) As equipas deverão apresentar-se com vestuário adequado, o que inclui fardamento, 

equipamento de protecção individual e cartão de identificação, respeitando as normas de 

higiene e segurança neste tipo de trabalho. 

b) O fardamento diário do pessoal é obrigatório, devendo este possuir mensagem e/ou 

logótipo de identificação do entidade prestadora do serviço. 
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Cláusula 5ª 

EQUIPAMENTO, MATERIAIS E FORNECIMENTOS 

5.1. EQUIPAMENTO: 

a) Compete ao adjudicatário o fornecimento de todo o equipamento, máquinas, ferramentas, 

utensílios, combustíveis, lubrificantes, etc., necessários à boa execução dos trabalhos, 

nomeadamente: 

a.1) deverão ser verificadas e monitorizadas em termos de segurança, devendo ser 

cumpridas todas as regras associadas à Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho; se 

houver alterações na legislação em vigor sobre estas matérias, o Adjudicatário ficará 

obrigado a cumprir na íntegra as novas regras, devendo adaptar-se, sem que haja 

reflexos nos custos; 

a.2) deverão estar operacionais, e em boas condições de funcionamento; 

a.3) deverão ter operadores experimentados; 

a.4) deverão estar apropriadas ao tipo de trabalho a que se destinam; 

a.5) deverão ser usadas de acordo com as recomendações do fabricante. 

b) As empresas deverão detalhar a quantidade total do material necessário para a realização 

dos serviços contemplados nesta prestação, com indicação das características técnicas dos 

equipamentos. 

c) Durante o período da prestação de serviços, o adjudicatário deverá garantir a existência do 

equipamento necessário à prossecução de todos os serviços, pelo que disporá de 

equipamento de reserva; da proposta deverá portanto constar um plano de reserva para o 

equipamento. Ainda assim, se for considerado necessário pela entidade adjudicante, o 

adjudicatário fica obrigado, às suas custas, a proceder ao aluguer de equipamento 

(veículos, máquinas e outros), para utilização provisória em caso de uma avaria 

irreversível, enquanto não efectua a aquisição de novo equipamento, com as mesmas 

características, de modo a poder executar sem atrasos as tarefas. 

d) A proposta a aprovar deverá conter a totalidade do equipamento necessário para a 

execução das várias operações, o que não invalida que, no decurso do contrato o 
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Município do Barreiro entenda como necessária a aquisição de mais equipamento, que 

será custeado pelo Adjudicatário. 

e) O equipamento mínimo exigido para a execução da prestação de serviços deve ser o 

seguinte: 

e.1) Jardim da Avenida Bento Gonçalves : 

e.1.1) 1 Tractor de relva (potência igual ou superior a 10cv); 

e.1.2) 3 Maquinas de cortar relva (potência igual ou superior a 5,5cv); 

e.1.3) 3 Moto roçadoras (potência superior a 0,75kw); 

e.1.4) 3 Moto serra (potência igual ou superior a 2,3cv); 

e.1.5) 3 Sopradores (potência igual ou superior a 0,75kw); 

e.1.6) 2 Pulverizadores com 100 l de capacidade; 

e.1.7) 1 Carrinha de 3500 kg de peso bruto; 

e.1.8) Ferramentas específicas em número suficiente e de qualidade, para 

desempenho das diversas tarefas a desenvolver durante a prestação de serviços. 

e.2) Jardim do Convento da Madre de Deus da Verderena: 

e.2.1) 2 Maquinas de cortar relva (potência igual ou superior a 5,5cv); 

e.2.2) 1 Maquina corta-sebes (cilindrada igual ou superior a 25cc); 

e.2.3) 2 Moto roçadoras (potência superior a 0,75kw); 

e.2.4) 1 Moto serra (potência igual ou superior a 2,3cv); 

e.2.5) 2 Sopradores (potência igual ou superior a 0,75kw); 

e.2.6) 1 Pulverizador com 100 l de capacidade; 

e.2.7) 1 Carrinha de 3500 kg de peso bruto; 

e.2.8) Ferramentas específicas em número suficiente e de qualidade, para 

desempenho das diversas tarefas a desenvolver durante a prestação de serviços. 

5.2. MATERIAIS E FORNECIMENTOS: 
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a) Serão da conta do Adjudicatário todos os fornecimentos de equipamentos, materiais e 

produtos necessários à prestação de serviços em condições de perfeito funcionamento. 

Relativamente a fertilizantes, correctivos, produtos fitofarmacêuticos, etc., poderá a 

DJEV exigir ao adjudicatário prova de autenticidade dos mesmos e das quantidades 

aplicadas, nomeadamente pela apresentação de Guias de Remessa, ou outra forma que 

julgue apropriada; 

b) Em situações de morte ou danificação do material vegetal deverá o adjudicatário, com 

antecedência, prever as necessidades que deverão constar no Plano de actividades mensal 

e ser mencionadas na reunião mensal prevista; 

c) Não serão permitidas substituições de plantas não aprovadas pela CMB, quer sejam árvo 

res, ou outro e qualquer tipo de material vegetal. Sempre que a manutenção exija o 

levantamento de material vegetal, total ou parcial, deverá o material excedentário ser 

entregue nos viveiros municipais condicionados em vasos ou outro recipiente de modo a 

garantir a sua sobrevivência.Também deverá ser entregue uma guia desse mesmo 

material excedentário, devendo esta operação constar sempre no Plano e relatório mensal; 

d) O fornecimento de água será por conta da CMB. 

e) Ao adjudicatário cabe a responsabilidade de transportar todos os resíduos provenientes 

dos espaços adjudicados, sob pena de coima, caso não o proceda, tal como o seu custo de 

depósito no aterro municipal da Barra Cheia. 

f) Todos os transportes serão da responsabilidade do adjudicatário e serão efectuados por 

conta deste. 

g) O Adjudicatário obriga-se a manter nas suas instalações todos os materiais, ferramentas, 

peças de substituição e materiais e produtos de consumo, que permitam a resolução 

rápida de avarias e reparações de rotina, sem que exista quebra na qualidade dos serviços 

prestados. 

h) Material vegetal: Todas as plantas a utilizar deverão ser exemplares novos, envasados, 

bem conformados, ramificados desde o colo e possuir desenvolvimento compatível com a 

espécie a que pertence e de acordo com o plano de plantação definido pelo serviço 

adjudicante. As plantas de folha caduca, a fornecer em raiz nua, deverão ter o sistema 

radicular bem desenvolvido e com cabelame abundante. As plantas de folha persistente 
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deverão ser fornecidas em torrão, suficientemente consistente para não se desfazer 

facilmente. 

i) Terra: A terra a utilizar em reparações de zonas verdes, retanchas e ressementeiras, deve 

ser proveniente de camada superficial de terrenos de mata ou da camada arável de 

terrenos agrícolas. Deve também apresentar textura franca e será isenta de pedras, torrões, 

raízes e de qualquer outro material proveniente da incorporação de lixos. 

j) Tutores: os tutores para árvores e arbustos, quando necessário substituir, deverão 

preservar as características do material inicial, quer no tipo de madeira (pinho), secção ou 

altura para tutoragem.Sempre que as árvores atinjam um nível de porte considerável, o 

material deverá novamente ser entregue á CMB, com guia de entrega do 

respectivo.Sempre que se verificar a necessidade de novos tutores, o adjudicatário deverá 

proceder à substituição inclusive colocar também cintas elásticas de modo a evitar o 

ferimento da planta no acto da amarração. Caso a fiscalização entenda, poderá ser 

adoptado o tutor em tripeça. 

k) Sementes: as sementes pertencerão às espécies indicadas no respectivo plano de 

sementeira e terão, obrigatoriamente, um grau de pureza e poder germinativo elevado. 

Sempre que necessário, a DJEV poderá proceder aos respectivos ensaios. 

l) Acessórios de rega: os acessórios de rega a aplicar terão, obrigatoriamente, as mesmas 

características dos já instalados. No entanto, qualquer alteração por motivos imprevistos, 

tais como o deixar de ser fabricado determinado modelo de aspersor, deverá ter o acordo 

da DJEV. Todos os materiais a aplicar deverão ser presentes à fiscalização para 

aprovação. 

Cláusula 6ª 

VISTORIAS 

6.1.A DJEV reserva-se o direito de (durante, após a execução dos trabalhos e sempre que o 

entender), levar a efeito visitas a fim de verificar se a manutenção dos espaços verdes está a 

ser feita de acordo com o estipulado nas presentes Especificações técnicas. 

As taxas de aplicação de regas serão submetidas à aprovação da Fiscalização. 

6.2. RELATÓRIOS: 
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a) O adjudicatário deverá apresentar, mensalmente, o Relatório (Resumo) de Actividades em 

que dará conhecimento por escrito, a DJEV, dos trabalhos executados no período de trinta 

dias aos quais este concerne, bem como as actividades relativas aos trabalhos a executar 

no mês seguinte. 

b) Deverá o adjudicatário apresentar ao Município, no final do ano, uma memória descritiva 

do serviço realizado ao longo do ano, incluindo: 

b.1) Relação dos trabalhos desenvolvidos; 

b.2) Elementos mortos retirados (espécie, quantidade e localização); 

b.3) Elementos de reposição incorporados (espécie, quantidade e localização); 

b.4) Inventário de melhorias efectuadas (, sementeira de relvados novos, novas plantações 

de arbustos e árvores, limpezas extraordinárias de elementos de água, melhoramentos 

da rede de rega); 

b.5) Actualização da lista de equipamentos e máquinas; 

b.6 )Principais incidentes ocorridos durante o ano, incluindo nº de ruturas no sistema de 

rega ; 

b.7) Previsão dos trabalhos para o ano seguinte, com cronograma de actuações; 

b.8) Propostas de melhoramento de serviço. 

Cláusula 7ª 

ELEMENTO REPRESENTANTE 

O adjudicatário deverá designar um representante, que será o elemento de diálogo com a 

DJEV relativamente a assuntos técnicos e processuais da prestação de serviços. Sempre que haja 

substituição temporária ou definitiva do representante, deve ser comunicada ao DJEV a 

identificação do substituto. 

7.1. REUNIÕES DE TRABALHO: 

a) Serão promovidas reuniões de trabalho de periodicidade mensal entre o adjudicatário e a 

fiscalização da CMB onde se farão balanços de trabalho e será entregue o documento 

referido no nº 6.2. das presentes Especificações técnicas (relatório mensal de actividade). 
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b) Estas reuniões não poderão ser invocadas como justificativo da não transmissão imediata 

de qualquer informação necessária à fiscalização. 

Cláusula 8ª 

HORÁRIO LABORAL 

O horário laboral a efectuar será:  

8.1. Jardim da Avenida Bento Gonçalves: 

das 8h às 17.00h (de Segunda a Sexta) e das 8h às 12h (sábados, Domingos) 

8.2. Jardim do Convento da Madre de Deus da Verderena:  

das 8h às 17.00h (de Segunda a Sexta)  

(Caso não se verifique o pressuposto, o adjudicatário incorrerá numa penalização a definir pelos 

serviços da CMB.) 

Cláusula 9ª 

DANOS MATERIAIS E HUMANOS 

9.1. DANOS MATERIAIS E HUMANOS: 

a) O adjudicatário será responsável por todos os danos causados pelo seu pessoal no 

decorrer da execução dos trabalhos, quer sejam de natureza humana ou material, 

nomeadamente as canalizações existentes na zona de intervenção, bocas de incêndio, 

bocas de rega, aspersores, pulverizadores e demais equipamento de rega. 

b) O adjudicatário deve reparar, com urgência e á sua custa, os danos que eventualmente 

ocorram. Qualquer ocorrência desta natureza deverá ser comunicada por escrito à Divisão 

de Jardins e Espaços Verdes, para que seja registada. 

c) Quaisquer danos resultantes de trabalhos em curso aos quais o adjudicatário seja alheio e 

que por si sejam detectados, nomeadamente reparação ou instalação de infra-estruturas 

gerais que envolvam abertura de valas, acidentes ou actos de vandalismo, deverão por 

este ser comunicados à DJEV fazendo prova da sua não responsabilidade. 

d) Deverão ainda ser comunicados quaisquer danos no equipamento que não estejam 

directamente relacionados com os trabalhos de manutenção previstos nesta prestação de 
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serviços (ex.: equipamento de geriátrico, bancos, bebedouros, etc.), para que sejam 

tomadas medidas conducentes á reparação dos mesmos. 

e) Será da responsabilidade do adjudicatário, a reparação ou reposição de equipamento e 

acessórios de rega que tenham sido alvo de danos causados por terceiros e aos quais o 

seja alheio. 

f) No caso de observância do disposto no número anterior, tais factos devem ser previamente 

comunicados à fiscalização da CMB e mereçam a sua concordância. 

g) As reposições de áreas afectadas directamente à manutenção, serão da responsabilidade 

do adjudicatário incluindo o fornecimento de material vegetal. 

h) Em qualquer dos casos o adjudicatário deverá realizar os trabalhos previstos, sem 

qualquer quebra de continuidade ou qualidade na execução dos mesmos, ainda que para 

tal tenha que recorrer a situações alternativas, nomeadamente transição de sistema de rega 

automático para semiautomático ou manual. 

i) A responsabilidade proveniente de acidentes de trabalho pertence exclusivamente ao 

adjudicatário. 

j) Toda a responsabilidade dos trabalhos, no que se refere ao cumprimento das leis vigentes 

ou às determinações das entidades públicas ou dos corpos administrativos, bem como a 

resultante de aplicações de multas, pertence exclusivamente ao adjudicatário. 

k) O adjudicatário não pode proceder, na área de intervenção, a queimadas de lixos, ramos, 

folhas e outros detritos. Estes deverão ser removidos por sua conta para o aterro 

municipal, além de devidamente acondicionados a partir do local da remoção. 

l) O adjudicatário não pode usar a área de intervenção como zona de viveiro ou de 

propagação de plantas. Todas as plantas eventualmente consideradas excedentárias, 

deverão ser entregues nos viveiros municipais. 

Cláusula 10ª 

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS A EXECUTAR 

10.1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS GERAIS 

10.1.1. LIMPEZA 
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10.1.1.1. Limpeza de áreas plantadas e espaços intermédios. 

a) A limpeza destas áreas será diária e compreenderá a recolha de lixos que nelas se 

acumulem tais como: plásticos, papéis, ramos secos, flores velhas, beatas, dejectos de 

animais, restos de comida, etc. Estes serão acondicionados em sacos de plástico, 

devendo ser conduzidos ao vazadouro municipal todos os dias. Todos os caminhos 

deverão ser varridos e lavados (caso justifique) diariamente e removidas as ervas 

infestantes sempre que emerjam. 

b) Ao adjudicatário cabe assegurar a manutenção das zonas pedonais que inclui todas as 

operações necessárias à completa limpeza e remoção de detritos existentes, assim 

como entulhos, areias indevidamente instaladas nos passeios e vegetação infestante e a 

manutenção dos órgãos de drenagem pluvial. 

c) O Adjudicatário deverá na época do Inverno assegurar as limpezas de folhas, através 

de equipamento mecanizado, de modo a permitir uma remoção eficaz garantindo a 

desobstrução dos canais e sumidouros, de forma a facilitar a drenagem das águas 

pluviais, esta remoção deverá ser efectuada de uma forma eficaz e coerente com 

especial incidência, antes das épocas do ano de pluviosidade intensa e queda de folhas; 

d) A Limpeza de todas as papeleiras existentes, esvaziamento, lavagem e desinfecção, 

diária e/ou sempre que necessário. 

10.1.1.2. Limpeza dos pavimentos 

Deverão ser diariamente asseguradas as limpezas dos pavimentos e calçadas de forma a 

garantir a circulação pedonal. 

10. 1.1.3. Recolha de lixo 

O adjudicatário manterá sempre todas as áreas, dentro dos limites de local, livre de 

todos os tipos de lixo. Isto envolverá a recolha regular e remoção de todo o lixo 

estranho não originário dos trabalhos contratuais, e prejudicial à aparência do local, e 

que possa ser apanhado, varrido, apanhado com pá, ou de qualquer outra forma, 

colocados manualmente em receptáculos, e transportados para áreas de serviço. O lixo 

incluirá, mas não se limitará, a: papel, material de embalagem, plástico, metal, beatas, 
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borracha, madeira, garrafas, latas e resíduos semelhante. Todos os resíduos serão 

removidos regularmente, para o aterro do adjudicatário, fora do local. 

10. 1.1.4. Limpeza do mobiliário Urbano 

O adjudicatário deverá assegurar a limpeza diária dos bebedouros, bancos, 

papeleiras, cinzeiros, brinquedos infantis, etc. 

Deverá ainda assegurar a limpeza na zona envolvente ao mobiliário (remoção de 

resíduos, remoção de infestantes, ou outros detritos). 

10.2. ESPECIFICAÇOES DA LIMPEZA: 

10.2.1. Jardim da Avenida Bento Gonçalves: 

a) Limpeza do Recinto canino: O adjudicatário deverá efectuar diariamente a limpeza do 

recinto canino, assegurando a recolha dos dejectos dos animais e a remoção de 

infestantes. Pelo menos duas vezes por ano deve proceder à substituição da areia de 

todo o recinto. 

b) Limpeza do arruamento adjacente: A varredura incluirá o arruamento adjacente à Av. 

Bento Gonçalves bem como o passeio Augusto Cabrita (também a remoção de resíduos 

sólidos do enroncamento). 

c) Mobiliário Urbano: O adjudicatário deverá assegurar a limpeza dos bebedouros, do 

equipamento geriátrico e restante mobiliário. Pelo menos uma vez por ano, as mesas e 

bancos existentes no espaço verde devem ser lixadas e tratadas com produtos 

apropriados para madeira ou metal. 

10.2.2. Jardim do Convento da Madre de Deus da Verderena:  

a) Lago: A limpeza do lago deverá ser mensal, devendo o adjudicatário providenciar a 

desactivação do sistema de bombagem, com os serviços de Electromecânica da Câmara 

Municipal. 

b) Cascata: No que se refere à cascata, a limpeza deverá ser diária afim de evitar o 

entupimento da grelha de escoamento. 

10.3. REGA 

10.3.1. Aspectos gerais 
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O Adjudicatário é obrigado a garantir a operacionalidade permanente do sistema fazendo a 

manutenção periódica do sistema de rega por pessoal qualificado (ex: canalizador) afim de 

resolver de imediato alguma anomalia que surja, proceder a substituição e reparação do 

sistema, com materiais e acessórios exactamente iguais aos existentes no local. Em caso de 

avaria de algum equipamento, tubagem ou acessório este deverá ser imediatamente 

substituído ou reparado. 

Esta manutenção envolve as seguintes operações: 

a) Limpeza dos filtros dos aspersores e pulverizadores; 

b) Regulação e reparação dos aspersores e pulverizadores para que a rega automática seja 

eficaz e com o mínimo de perdas de água. 

c) Fornecimento e aplicação dos aspersores e pulverizadores que não reúnam as condições 

necessárias para o fim a que se destinam; 

d) Afinações e testes periódicos de todo o sistema de rega em função do caudal de água 

necessário em cada época do ano; 

e) Substituição sempre que necessário das pilhas dos programadores existentes (a 

mencionar no programa de trabalhos); 

f) Utilização de ferramenta específica e adequada para a manutenção de todo o sistema de 

rega; 

g) Lubrificação periodicamente os parafusos e porcas de abertura e fecho das tampas das 

caixas de eletroválvulas e caixas de contador, bem como, as torneiras de segurança que 

se encontram no interior das caixas; 

h) Reparação de eventuais avarias nas bocas de rega e ruturas na tubagem de setor; 

i) Deverão encontrar-se fechadas, limpas e isentas de qualquer lixo ou terra. Todas as 

caixas de válvulas de seccionamento; 

j) Registo da manutenção a periodicidade e momentos (diurnos/nocturnos) das regas e o 

registo mensal da leitura dos contadores de água da respectiva rede de rega; 

k) Recurso a meios alternativos sempre que se verifique alguma deficiência com a rega 

automática. 



 

CMB Mod.02.16 

Página 26 de 35 

Caso se verifique danos, cuja origem se possa atribuir à falta de verificação dos sistemas de 

rega em tempo oportuno, esses danos serão imputados ao adjudicatário. 

O Adjudicatário devera tomar medidas de precaução para que sempre que esses danos 

provoquem roturas e desperdícios de água sejam desde logo minimizados ate que o sistema de 

rega seja restaurado. 

Todas as acções de danificação dos aspersores, tampas e/ ou caixas de eletroválvulas e/ ou 

filtros e restantes acessórios de rega por actos de vandalismo, acidentes ou roubos, deverão ser 

comunicados à DJEV. Contudo, é da responsabilidade do Adjudicatário a reposição do material 

danificado ou roubado. 

O Adjudicatário devera tomar todas as medidas necessárias para evitar que a água da rega 

transite para a estrada e caminhos pedonais. Desta forma, devera o Adjudicatário zelar pela 

segurança, evitando que o pavimento fique molhado e sujo através dos escorrimentos 

superficiais. Em caso de acidente, em que se comprove que a origem do mesmo e derivada deste 

pavimento sujo ou molhado, o Adjudicatário será responsabilizado pelos danos provocados a 

terceiros. 

10.3.2. Condições de seca 

a) Se o abastecimento de água for, ou puder vir a ser, restringido por legislação de 

emergência, deverá informar-se a Fiscalização sem demora e averiguar da 

disponibilidade de outra fonte de água de qualidade ou outra fonte alternativa de 

abastecimento. 

b) A água proveniente de qualquer fonte alternativa aprovada, será fornecida pelo 

adjudicatário, sem nenhum custo adicional para o contrato. 

10.4. OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

10.4.1. Manutenção de Relvados 

a) Corte – O corte de relva deverá ser executado mecanicamente, sendo que, a frequência 

de corte depende em termos reais das condições climatéricas, da rega e da própria 

fertilização, devendo ser ajustada de maneira a que os relvados apresentem uma altura 

homogénea entre 3 e 5 cm não se admitindo, em caso algum, que exceda 7cm;Não serão 

admitidas peladas numa percentagem superior a 5% / m2. Todas as peladas existentes 
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no relvado deverão ser semeadas de imediato, mesmo as resultantes de obras de 

reparação de sistemas de rega ou do próprio pisoteio. Exceptuam-se desta exigência as 

ressementeiras de relvado após aplicação de herbicida selectivo, cuja duração do 

tratamento tem que ser respeitada, antes de se proceder à reposição do coberto vegetal. 

Os resíduos resultantes do corte de relva deverão ser recolhidos no próprio dia. 

b) Mondas – Deverá processar-se esta operação nos relvados, sempre que se justifique e de 

modo que da presença de invasoras não resultem prejuízos para o instalado, nem haja 

um aspecto de deficiente manutenção aos espaços verdes. Não será, todavia, permitida a 

existência de infestantes numa percentagem superior a 5%.Admite-se a utilização de 

herbicidas selectivos, tanto nestas zonas como nos seus espaços intermédios, desde que 

devidamente homologados e da classe toxicológica mais baixa. O adjudicatário deverá 

remover as manchas infestantes de trevo branco, ou outras, com uma área superior a 

0,20m2. Estas deverão ser mondadas e, as peladas resultantes, deverão ser ressemeadas 

no prazo máximo de oito dias a contar da notificação. Quando se verificarem manchas 

nos relvados resultantes de doenças, sobretudo no final da Primavera e no Verão, essas 

ocorrências deverão ser transmitidas de imediato a DJEV, que definirá as medidas a 

adoptar para a correcção da situação, as quais serão implementadas pelo adjudicatário. 

As zonas tratadas deverão ser devidamente isoladas com fita de sinalização e ostentar 

uma tabuleta informativa sobre o produto utilizado. Esta aplicação deverá sempre 

constar no Plano Mensal de Actividades e nunca poderá ser executada sem a prévia 

aprovação da DJEV. 

c) Tratamentos fitossanitários – O adjudicatário não poderá efectuar quaisquer tratamentos 

fitossanitários sem o conhecimento da DJEV. Logo que sejam detectadas pragas e 

doenças na vegetação, o adjudicatário dará conhecimento do problema e do tratamento 

proposto para o solucionar, o qual será sujeito à avaliação e aprovação da DJEV. 

d) Fertilização – O adjudicatário pode apresentar as respectivas análises de terra e, a partir 

destas, propor determinado tipo de fertilização. Na ausência de dados sobre a fertilidade 

da terra, seguir-se- á a seguinte fertilização geral. A aplicação de fertilizantes só deverá 

ser feita mediante a aprovação da DJEV, tal como o fertilizante a aplicar, a dosagem, o 

método e o período e o local a aplicar. Todos os anos serão efectuadas duas adubações 

com adubo composto, à razão de 50g / m2, uma no início da Primavera (Março) e outra 
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no início do Outono (Outubro). A seguir à primeira adubação e com intervalos médios 

de mês e meio, far-se-ão mais três adubações de cobertura da mistura de 2/3 de adubo 

nitro-amoniacal com 1/3 de adubo composto, à razão de 30g / m2 da mistura. 

e) Arejamento – Sempre que se verifique que se forma superficialmente uma camada tipo 

feltro com mais de 1cm, que dificulte a circulação de ar e água esta deverá ser rasgada 

de modo a permitir o normal desenvolvimento das raízes. De igual modo em 

profundidade pode criar-se uma camada compacta de solo, que também será 

destruída.Sempre que tais situações ocorram, torna-se necessário promover o 

arejamento do relvado, usando para tal as máquinas mais adequadas, fresas de facas, 

arejador vertical, arejador rotativo de facas ou outras, de acordo com a especificidade da 

situação. Atendendo às condições morfológicas dos solos em algumas zonas, deverá o 

adjudicatário comunicar à DJEV, as situações de deficiente infiltração de água no solo e 

de necessidade de regularização do perfil do solo afim de evitar situações de alagamento 

nos espaços verdes. 

f) Escarificação – Dever-se-á proceder à escarificação do relvado pelo menos uma vez por 

ano, no inicio da Primavera ou em época a definir pela DJEV, de modo a promover o 

arejamento radicular, assim como remover a camada de folhas secas que se acumulam 

após o corte de relva, que impossibilitam a circulação normal da água e do ar, 

contribuindo para o envelhecimento prematuro do relvado e o aparecimento de pragas e 

doenças. Em casos pontuais, poder-se-á proceder a escarificações suplementares tais 

como: pisoteio e compactação do solo, podendo ser exigida a utilização de escarificador 

de facas ‘Verticut’. 

g) Ressementeira – Todos os trabalhos de ressementeira dos relvados devem efectuar-se 

em condições climatéricas frescas ou húmidas, naturais (Primavera e Outono) ou 

artificiais (rega), para que o relvado possa recuperar rapidamente. Para a reparação do 

dano provocado no relvado, remover-se-á o mais pequeno quadrado de relva onde se 

inclua a porção afectada, seguidamente, deverá remexer-se bem a superfície do solo 

com uma forquilha, fertilizar do mesmo modo que o indicado para as herbáceas, 

adicionar uma porção de terra viva de modo a repor o nível do terreno, após a 

compactação (prevendo o abatimento daquela), e em seguida efectuar a sementeira. 

Depois do espalhamento das sementes manual ou mecanicamente, segue-se o 
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enterramento das mesmas, que pode ser feito picando a superfície do terreno com o 

ancinho, seguida de rolagem com rolo normal. Deve sempre atender-se ao grau de 

humidade em excesso. Após a cobertura das sementes terá lugar a primeira rega, 

devendo a água ser bem pulverizada. O lote de sementes a utilizar, de acordo com o 

respectivo plano de sementeira ou na ausência deste, segundo a mistura indicada pela 

fiscalização, deverá ser semeado com densidade igual a 30 g/m2, ou segundo indicação 

da DJEV. Caso se verifique dificuldade na emergência das sementes, deverá prever-se o 

recurso à instalação de tapetes de relvado, sendo que neste caso será efectuado sempre 

na totalidade do talhão. 

10.4.2. Manutenção de Arbustos e Herbáceas 

a) Poda -Todos os arbustos deverão apresentar forma natural e aspecto cuidado. Os 

métodos de corte descritos para as árvores são igualmente aplicáveis nos arbustos. O 

tipo de poda a realizar e a sua época varia consoante a espécie. No caso das herbáceas e 

dependendo da sua natureza, a intervenção de poda efectua-se em situações de 

necessidade de controlar o crescimento ou intensificar a floração. 

b) Monda - Sempre que surjam infestantes em competição com as herbáceas ou arbustos, 

deve o adjudicatário proceder à remoção das mesmas. 

c) Retancha -Deverá o adjudicatário proceder à substituição de todos os arbustos e 

herbáceas que não se apresentarem em boas condições sanitárias, por exemplares da 

mesma forma, tamanho e espécie. Esta operação deverá ocorrer apenas em época 

apropriada, Primavera ou Outono e deverá respeitar as densidades e planos de plantação 

originais. 

d) Tratamentos fitossanitários -Sempre que se verifique a presença de pragas ou doenças 

deverá o adjudicatário notificar a fiscalização, no sentido de definir o tratamento mais 

aconselhado. Caso seja necessário recorrer a tratamentos químicos, devem ser 

respeitadas as normas de protecção do ambiente aconselhadas em protecção integrada. 

Em alternativa aos produtos químicos, deverá o adjudicatário realizar uma lavagem com 

água e detergente sem amoníaco ou sabão, de forma a minimizar os prejuízos. 

e) Fertilização -Deverão ser realizadas duas fertilizações anuais, no inicio da Primavera e 

do Outono com adubo composto N-P-K, na quantidade de 150g/m2. 
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10.4.3. Manutenção de Árvores e palmeiras  

A) Operações Genéricas 

a) Assegurar que as árvores sejam regadas, quando necessário, conforme as 

necessidades inerentes a cada espécie; 

b) Assegurar a funcionalidade do sistema de tutoragem e ataduras em boas condições de 

modo a auxiliar a ancoragem e manter os troncos em posição vertical; as ataduras e 

tutores devem permitir o seu crescimento e ligeiro movimento dos troncos; 

c) Assegurar que as condições dos solos são analisadas em toda a sua profundidade, de 

modo a controlar a drenagem; 

d) Providenciar protecção contra o vento; 

e) Efectuar tratamentos por pulverização, ou outro método aprovado pela fiscalização, 

para controlo de pragas e/ou doenças, após correcto diagnóstico (Não aplicar 

qualquer fertilizante ou pulverização nas árvores, sem consentimento da 

fiscalização); 

f) Remover o material doente e desinfectar as ferramentas, antes de as reutilizar, com 

um produto a submeter à aprovação da Fiscalização; 

g) Refixar as árvores depois da ocorrência de gelo, ventos fortes, e outras condições de 

tempo adversas; 

h) Manter a zona de influência do sistema radicular das árvores livre de infestantes; 

i) Dada a especificidade do coberto arbóreo existente (árvores adultas), em 

situação de perda de exemplares face a actos de vandalismo, condições 

meteorológicas adversas, mau estado fitossanitário ou outras, deverá prever-se a 

remoção/abate dos exemplares considerando a possibilidade de recurso a 

técnicas especializadas (como abate por desmontagem), caso a entidade 

adjudicante assim o entenda, assim como, deverá proceder-se à remoção dos 

cepos, com equipamento específico como desbastadores de cepos, evitando 

danificar o espaço envolvente.  
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j) Sempre que um exemplar morra, seja furtado ou se apresente degradado, a empresa 

adjudicatária, será responsável pela sua substituição, exceptuando-se situações de 

calamidade e acidentes que não sejam da responsabilidade da empresa. 

B) Poda 

a) Antes de iniciar o trabalho, verificar com a fiscalização que árvores devem ser 

removidas, ou podadas. Nenhum trabalho será levado a cabo nas árvores, sem prévia 

instrução/aprovação da fiscalização. 

b) O corte de ramos deverá seguir o plano que liga a ruga da casca ao colo do ramo, 

evitando o dilaceramento dos tecidos do bordo. 

c) Deixar as árvores com um aparência equilibrada, e natural. 

d) Em caso algum será permitido a supressão da flecha das árvores. O arvoredo deverá 

manter-se com as suas formas naturais. 

e) Sob a orientação da DJEV, durante o período de repouso vegetativo, serão 

suprimidos os ramos que ameacem desequilibrar o normal desenvolvimento da 

planta, de modo a manter-se a sua silhueta natural e gradualmente a sua copa 

elevada. À excepção da operação anteriormente descrita, que dependerá da DJEV, 

será proibido qualquer corte de arvoredo, a não ser de ramos secos e restos de ramos 

secos, ou anteriormente quebrados, ou exemplares secos (mortos). 

f) Em termos de normas de segurança a execução destas operações reger-se-á, no que é 

aplicável pelos decretos-lei vigentes e demais legislação complementar devendo ter 

em conta questões de circulação rodoviária; 

g) Usar ferramentas apropriadas, em bom estado, afiadas, limpas e desinfectadas; 

h) Não usar serras de fita em ramos com menos de 50 mm de diâmetro; 

i) Quando usar serras manuais, cortar numa única operação contínua, para formar uma 

superfície de corte lisa e uniforme; 

j) Remover os ramos sem danificar ou rasgar o ramo-mãe ou tronco; 

k) Executar correctamente o plano de corte de modo a evitar a formação de tocos; 
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l) A supressão de ramos com mais de 5 cm de diâmetro deverá ser previamente 

aprovada pela Fiscalização. Caso aprovado, a supressão deverá ser efectuada por 

seccionamento do ramo, com retenção de carga e queda direccionada; 

m) Remover rebentos ladrões e galhos potencialmente fracos, que poderão partir-se em 

condições de intempérie, quando instruído pela Fiscalização; 

n) Limpeza e remoção de galhos e folhas secas: 

n.1) Retirar galhos mortos, a morrer, ou doentes, ramos quebrados e tocos; 

n.2) Carpóforos (fotografar antes da remoção e entregar as respectivas fotografias à 

fiscalização); 

n.3) Lixo, trazido pelo vento ou acumulado nos ramos; 

n.4) Arames, braçadeiras, tábuas e objectos de metal, se removíveis sem causar 

danos adicionais, e que não façam parte de uma estrutura de apoio a manter; 

n.5) Outros objectos não desejados. 

o) Limpeza da copa: Remover os ramos que crescem para dentro, os ramos cruzados, 

que se estejam a friccionar, mortos e danificados. Executar ligeiros aclaramentos de 

copa após aprovação pela Fiscalização. Deixar uma estrutura uniforme e equilibrada 

de ramos e folhagem, em função da espécie arbóreas. 

p) Limpeza de palmeiras: Limita-se essencialmente á supressão de folhas, conservando-

se todas as folhas verdes e em bom estado e corte total ou parcial das secas. Sendo 

aconselhável realizar a limpeza durante os meses de Verão, embora se admita a 

eliminação de folhas secas em qualquer outra altura, excepto os meses mais frios. 

q) Danos na casca: Eliminar tecidos dilacerados sem afundar e alargando o menos 

possível a ferida. Informar a Fiscalização quando detecção de presença de 

escorrimentos na casca ou nas feridas. 

r) Os desperdícios vegetais resultantes de acções de manutenção da poda devem ser 

reaproveitados procedendo-se à sua compostagem ou transformação de mulch ou 

estilha. Sempre que possível este tipo de reconversão deve ser feito no espaço verde. 
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C) Fertilização: Far-se-ão duas fertilizações anuais: uma orgânica, com composto orgânico 

em Fevereiro, à razão de 1,5kg por caldeira. E outra química após mês e meio a dois 

meses (Março / Abril), com adubo composto, à razão de 150g/caldeira. 

D) Tutoragem : Serão colocados ou substituídos os tutores que se mostrem necessários ao 

bom desenvolvimento da vegetação instalada. A colocação de novos tutores deverá ser 

previamente aprovada pela Fiscalização sendo o seu fornecimento a cargo do 

adjudicatário. Esta conservação engloba, ainda a manutenção dos tutores existentes e 

em bom estado, com verificação das ataduras e sua eventual substituição e retirada. 

E) Controlo sanitário: deverá ser mantido uma vigilância contínua ao estado sanitário das 

árvores e palmeiras, com vista a detectar o aparecimento de pragas ou doença. Na sua 

ocorrência deverão ser efectuados os tratamentos necessários ao seu combate, alterando 

as substâncias activas, para evitar o aparecimento de fenómenos de resistência aos 

fitofármacos. Os tratamentos só poderão ser efectuados após aprovação da fiscalização. 

A aplicação dos fármacos deverá ser acompanhada pela distribuição prévia de panfletos 

nos locais apropriados explicando as possíveis implicações na saúde dos munícipes. 

A conservação das árvores e palmeiras engloba um diagnóstico permanente do seu estado 

fitossanitário, podendo a DJEV solicitar recurso á avaliação biomecânica, com recurso a 

resistógrafo de modo a obter resultados exactos relativamente a um provável risco de 

queda/fractura. 

Cláusula 11ª 

SINALIZAÇÃO DURANTE AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

11.1. A sinalização do local de trabalho será da responsabilidade adjudicatário que, como tal, 

responderá por qualquer acidente, ocorrido em consequência da mesma sinalização ou falta 

desta. 

11.2. Fica responsabilizado pela degradação do pavimento não só na zona de trabalho, mas 

também na parte restante do pavimento, incluindo passeios que sofram deterioração devido à 

deslocação das máquinas e viaturas e outros equipamentos ou ao desvio de tráfego 

provocado pela execução das tarefas. 

11.3. A sinalização para as obras deve obedecer às normas Regulamentares para o efeito. 
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11.4. A sinalização de carácter temporário deve ser retirada após a conclusão dos trabalhos, e só 

depois de se terem restituído à via as condições normais de circulação existentes antes do 

início dos trabalhos. 

11.5. Os equipamentos ou viaturas, quando em serviço não devem obstruir o trânsito na via 

pública, respeitando as normas reguladoras de trânsito. 

11.6. Não é permitida a colocação de sinais ou de publicidade nas zonas verdes. O adjudicatário 

deverá velar por que esta exigência seja cumprida e, em caso de infracção, deverá 

imediatamente comunicar o facto á DJEV. 

11.7. A instalação de vedações com estacas, arames, fitas, etc., deverá ser previamente 

autorizada pela DJEV, sempre que o adjudicatário pretender efectuar qualquer outra 

operação que não seja mencionada nestas Especificações técnicas, deverá de imediato 

comunicar por escrito á DJEV da sua pretensão. 

11.8. Exceptua-se do numero anterior, a colocação de sinais informativos ou outros que (por 

decisão da DJEV, sejam aplicados conforme localização aprovada. 

Cláusula 12ª 

NOTIFICAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO 

Notificar a Fiscalização com pelo menos sete dias de antecedência, no caso das operações 

seguintes, a fim de permitir à Fiscalização estar presente durante: 

a) Aplicação de herbicidas; 

b) Aplicação de fertilizante;  

c) Regas; 

d) Contagem de plantas mortas / a abater; 

e) Visita a viveiros para aprovação das plantas de substituição de plantas que morreram; 

f) Chegada de plantas de substituição ao local; 

g) Plantação de plantas de substituição; 

h) Cada visita de manutenção ao local; 
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Restabelecimento: Repor as condições originais e, dentro de um prazo razoável (de acordo 

com a estação), qualquer dano ou perturbação que possa ocorrer durante o trabalho, em 

estruturas do solo, plantações, prado, mobiliário urbano, terrenos modelados. 

A Vereadora com competência delegada, 

Sofia Amaro Martins 
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CONCURSO PÚBLICO 

SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO 

NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  

DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  

DO JARDIM DA AV. BENTO GONÇALVES  

E DO JARDIM DO CONVENTO DA MADRE DE DEUS DA VERDERENA,  

NO MUNICÍPIO DO BARREIRO. 

PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 
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PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 

Artigo 1º 

DESIGNAÇÃO DO FORNECIMENTO E CONSULTA DO PROCESSO 

1. O presente Concurso Público, sem publicação de Anúncio no Jornal Oficial da União 

Europeia, tem por objecto a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO 

E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA AV. BENTO GONÇALVES E DO JARDIM DO 

CONVENTO DA MADRE DE DEUS DA VERDERENA, NO MUNICÍPIO DO 

BARREIRO, com o código 77311000-3, da classificação CPV, exigidos nas CLÁUSULAS 

TÉCNICAS, da PARTE II, deste Caderno de Encargos. 

2. A entidade adjudicante e o órgão que tomou a decisão de contratar é a Câmara Municipal do 

Barreiro, com sede no edifício dos Paços do Concelho, Rua Miguel Bombarda, 2830-355 

Barreiro, Telefone 21 206 8000, Fax 21 206 8001, endereço electrónico “geral@cm-

barreiro.pt”, NIF 506673626. 

3. O procedimento de contratação reveste a forma de Concurso Público, nos termos da alínea b), 

do nº 1, do Artº 20º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pela Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro, 

pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro, pela Lei nº 3/2010, de 27 de Abril, pelo 

Decreto-Lei nº 131/2010, de 14 de Dezembro, pela Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro e 

pelo Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de Julho. 

4. O processo de Concurso encontra-se patente na Divisão de Património, Contratos e 

Aprovisionamentos, da Câmara Municipal do Barreiro, sita na Rua José Magro, n.º2 - A, 

2830-350 Barreiro, com os números de telefone 21 206 8610 e telefax 21 206 8604, com o 

endereço electrónico “geral@cm-barreiro.pt”, onde os originais do Programa do 

Procedimento e do Caderno de Encargos. 

5. As peças do concurso estão integralmente disponibilizadas, de forma directa, na Plataforma 

Electrónica SaphetyGov, da Entidade Saphety Level, Trusted Services, S.A., disponível no 

site www.saphety.com/saphetygov, utilizada pela Câmara Municipal, como entidade 

adjudicante. 

mailto:geral@cm-barreiro.pt
http://www.saphety.com/saphetygov
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6. Será da responsabilidade dos interessados a verificação e comparação das cópias com os 

elementos de processo patenteado. 

Artigo 2º 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. As propostas e os documentos que as acompanham, devem ser enviadas, através da Plataforma 

Electrónica SaphetyGov, disponível no site www.saphety.com/saphetygov utilizada pela 

Câmara Municipal do Barreiro - Divisão de Património, Contratos e Aprovisionamentos -  

Secção de Compras, até às 23:59 horas, do 11º (décimo primeiro) dia, a contar da data do 

envio, para publicação do Anúncio, no Diário da República, em conformidade com o indicado 

na Plataforma Electrónica SaphetyGov. 

2. Os concorrentes devem prever o tempo necessário para a inserção das propostas e documentos 

que as acompanham, em função do tipo de acesso à Internet de que dispõem, e para os assinar 

eletronicamente, uma vez que todo esse processo só será permitido até à hora referida no 

número anterior. 

3. A recepção da proposta deve ser registada por referência à respectiva data e hora. 

4. Todos os documentos que devam ser emitidos pelo concorrente serão assinados pelo mesmo, 

indicando a qualidade em que assina. 

Artigo 3º 

FORMA DA PROPOSTA 

1. O concorrente apresentará a sua proposta, que deverá ser assinada e redigida em língua 

Portuguesa. Se a proposta e os documentos exigidos, não forem redigidos em língua 

Portuguesa, serão acompanhadas da tradução devidamente legalizada e em relação à qual o 

concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos originais. 

2. O concorrente deverá indicar na sua proposta: 

a) O preço total, para 3 (três) anos, indicando, ainda: 

a.1) O preço anual, para o 1º ano, em Euros, (por extenso e por algarismos), que não inclui 

o Imposto sobre o Valor Acrescentado; 

http://www.saphety.com/saphetygov
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a.2) O preço anual, para o 2º ano, em Euros, (por extenso e por algarismos), que não inclui 

o Imposto sobre o Valor Acrescentado;  

a.3) O preço anual, para o 3º ano, em Euros, (por extenso e por algarismos), que não inclui 

o Imposto sobre o Valor Acrescentado, 

b) As condições de pagamento. 

c) O prazo de prestação dos serviços, com garantia do seu cumprimento. 

d) A garantia dos serviços. 

e) As caraterísticas técnicas, funcionais e especificações técnicas dos serviços a prestar. 

f) O plano de trabalhos 

g) O plano de mão-de-obra 

h) O plano de equipamentos 

2.1. O preço total, para 3 (três) anos, que não deve incluir o I.V.A., deve sempre ser indicado por 

extenso, sendo a este que se atende em caso de divergência com o expresso em algarismos. A 

proposta mencionará, expressamente, a não inclusão do I.V.A. e que ao preço total acresce 

aquele imposto à taxa legal em vigor. 

2.2. Os preços devem incluir o transporte para o local de armazenagem/consumo/prestação, da 

Câmara Municipal do Barreiro, seguros e quaisquer outras despesas inerentes ao 

fornecimento. 

3. A proposta é constituída e acompanhada pelos seguintes documentos: 

a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, elaborada 

em conformidade com o modelo constante do ANEXO I (Modelo de declaração) do CCP e 

ao presente Caderno de Encargos, do qual faz parte integrante, disponível na Plataforma 

Electrónica SaphetyGov, no site www.saphety.com/saphetygov, que deverá ser assinada e 

enviada num ficheiro, de preferência em formato pdf com a designação 

“Anexo_I_[designação_empresa].pdf”. Esta declaração, sempre que seja assinada por 

Procurador, juntar-se-á Procuração que confira poderes suficientes, para o efeito e revista 

pública forma, deve ser assinada pelo concorrente, ou por representante que tenha poderes 

para o obrigar. 

http://www.saphety.com/saphetygov
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b) Proposta de preço total, para 3 (três) anos, condições de pagamento, prazo de prestação e 

garantia dos serviços propostos, a que concorra, elaborada em conformidade com o modelo 

constante do ANEXO III (Minuta da proposta) ao presente Caderno de Encargos, que 

deverá ser assinada, utilizando a Plataforma Electrónica SaphetyGov, como declaração de 

aceitação de todas as condições constantes no Caderno de Encargos. A proposta deverá ser 

preenchida e enviada em ficheiro, de preferência em formato pdf, com a designação 

“Proposta_[designação_empresa].pdf”; 

c) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço 

anormalmente baixo, quando esse preço resulte, directa, ou indirectamente, das peças do 

procedimento. 

4. A proposta é assinada, eletronicamente, pelo concorrente, ou pelos seus representantes legais, 

conforme os procedimentos descritos no manual de utilização da Plataforma Electrónica 

SaphetyGov, da Entidade Saphety Level, Trusted Services, S.A., disponível no site 

www.saphety.com/saphetygov. A proposta bem como os elementos que a acompanham são 

assinados, eletronicamente, em simultâneo. 

5. A declaração referida na alínea a) do nº 3 desta Cláusula sempre que seja assinada por 

Procurador, juntar-se-á Procuração que confira poderes suficientes para o efeito e revista 

pública forma deve ser assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para 

o obrigar. 

6. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração referida na 

alínea a) do n.º 3 deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, 

caso em que devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um 

dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os 

seus membros ou respectivos representantes. 

7. Em função da especificidade técnica das prestações objecto do contrato a celebrar, admite-se 

que os documentos relativos a catálogos ilustrados de serviços sejam redigidos em língua 

estrangeira, sendo os idiomas admitidos, o inglês, francês, ou espanhol. 

Artigo 4º 

MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DEMAIS DOCUMENTOS 

http://www.saphety.com/saphetygov
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O modo de apresentação da proposta é através de meio de transmissão escrita e electrónica de 

dados, em que os documentos que constituem a proposta são apresentados directamente na 

Plataforma Electrónica SaphetyGov, no site www.saphety.com/saphetygov, utilizada pela 

Câmara Municipal do Barreiro. 

Cláusula 5ª 

PROPOSTAS VARIANTES 

1. Não é admitida a apresentação de propostas variantes, nem propostas base com alteração ao 

Caderno de Encargos. 

2. Pelo facto do Caderno de Encargos não permitir a apresentação de propostas variantes, o 

concorrente só pode apresentar uma única proposta. 

Artigo 6º 

DISPONIBILIZAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS PELO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO 

O interessado que não tenha sido incluído na lista dos concorrentes pode reclamar desse facto, 

devendo para o efeito apresentar o recibo comprovativo dessa entrega ou documento postal 

comprovativo da tempestiva recepção do seu invólucro exterior. 

Artigo 7º 

PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS 

O concorrente é obrigado a manter a respectiva proposta pelo prazo de 66 dias contados da 

data do termo do prazo fixado para a apresentação da proposta. 

Artigo 8º 

NÃO ADMISSÃO DA PROPOSTA 

1. São excluídas as propostas cuja análise revele: 

a) Que não apresentam algum dos atributos da proposta, de acordo com os quais o 

concorrente se dispõe a contratar e contidos nos documentos que, em função do objecto do 

contrato a celebrar e dos aspectos da sua execução estão submetidos à concorrência pelo 

caderno de encargos  

http://www.saphety.com/saphetygov
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b) Que apresentam atributos que violem os parâmetros base fixados no caderno de encargos 

ou que apresentem quaisquer termos ou condições que violem aspectos da execução do 

contrato a celebrar por aquele não submetidos à concorrência 

c) A impossibilidade de avaliação das mesmas em virtude da forma de apresentação de algum 

dos respectivos atributos; 

d) Que o preço contratual seria superior ao preço base; 

e) Um preço total anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos não tenham sido 

apresentados ou não tenham sido considerados nos termos do disposto na alínea seguinte; 

f) Que o contrato a celebrar implicaria a violação de quaisquer vinculações legais ou 

regulamentares aplicáveis; 

g) A existência de fortes indícios de actos, acordos, práticas ou informações susceptíveis de 

falsear as regras de concorrência. 

Artigo 9º 

CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS, POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA 

1. A adjudicação será feita segundo o critério da Proposta economicamente mais vantajosa, tendo 

em conta os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância). 

a) Valor total da proposta (PTP) = 70%;  

b) Valia Técnica da Proposta (VTP) = 30% 

2. Preço total da proposta (PTP): 

2.1. A avaliação do factor Preço (PTP) é efectuada numa classificação de 0 a 20 valores e 

calculada com base nas fórmulas: 

a) PTP = -2,500 x10
-5

 x Pp + 20 [valores] para Pp ≤ 0,5*Pb 

b) PTP = -9,375 x10
-5

 x Pp + 25,50 [valores] para 0,5*Pb < Pp ≤ 0,9*Pb 

c) PTP = -7,500 x10
-4

 x Pp + 120 [valores] para Pp > 0,9*Pb 

Com Pp = preço da proposta, Pb = preço base do concurso. 

3. Valia técnica da proposta (VTP): 
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3.1. Os subfactores e respectivos pesos a considerar na apreciação deste factor são os 

seguintes: 

QUADRO I 

SUBFACTORES DESIGNAÇÃO PESO 

A1 Plano de Trabalhos 0,50 

A2 Plano de Mão-de-obra 0,30 

A3 Plano de Equipamentos 0,20 

a) A1- Neste subfactor será avaliada a coerência da planificação, atendendo ao plano de 

mão-de-obra, bem como a sequência lógica desta planificação e clareza da sua 

exposição. Sempre que a proposta responda satisfatoriamente aos trabalhos previstos, 

e simultaneamente apresentar mais-valias ou complementos que revelem uma forte 

adequação e valor excepcional para a manutenção do espaço contribuam directamente 

para a melhoria da qualidade dos trabalhos aqui descritos, poderá ser valorizada com 

pontuação máxima. 

b) A2- Neste subfactor será avaliado o plano de mão-de-obra, analisando-se a listagem de 

meios humanos afectos directamente ao serviço bem como a natureza e grau de 

permanência das diferentes equipas intervenientes. Serão satisfatórias as propostas que 

revelarem uma forte adequação de meios humanos ao espaço e às tarefas a executar e 

excepcionais as que impliquem também uma melhoria significativa da qualidade 

técnica do serviço. 

c) A3- Neste subfactor será avaliado o parque de máquinas e equipamentos, em termos de 

quantidades e características técnicas, rendimentos propostos e meios a afectar. 

3.2. Os subfactores serão pontuados do seguinte modo: 



 

CMB Mod.02.16 

Página 9 de 27 

QUADRO II 

PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO 

0 Insuficiente 
Proposta que não satisfaz minimamente os objectivos 

exigidos 

16 Suficiente Dá resposta aceitável aos objectivos 

20 Muito Bom Supera o definido em caderno de encargos 

3.3. O índice a atribuir ao factor Valia Técnica da Proposta (VTP), é calculado de acordo com 

a fórmula seguinte, em que A1, A2 e A3 representam a pontuação atribuída (0;16 ou 20) ao 

respectivo subfactor: 

VTP = (0,50 x A1) + (0,30 x A2) + (0,20 x A3) 

4. Pontuação global a atribuir à proposta: 

P = (0,7*PTP) +(0,3*VTP) 

Em que: P = pontuação global da proposta; PTP = Preço total da proposta e VTP = Valia técnica 

da proposta. 

Artigo 10º 

RECLAMAÇÕES, OU DÚVIDAS SOBRE ELEMENTOS PATENTEADOS NO 

CONCURSO 

1. A Entidade que preside ao Concurso é a Câmara Municipal do Barreiro a quem devem ser 

solicitados, pelos interessados, por escrito, no primeiro terço do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, os pedidos de esclarecimentos necessários á boa compreensão e 

interpretação das peças do procedimento. 

2. Os pedidos devem ser solicitados ao Júri do procedimento, através da Plataforma Electrónica 

SaphetyGov, disponível no site www.saphety.com/saphetygov. 

http://www.saphety.com/saphetygov
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3. Os esclarecimentos a que se refere o número 2 anterior são prestados, por escrito, pelo Órgão 

para o efeito indicado, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das 

propostas 

4. Os esclarecimentos devem ser prestados pelo Júri, pelo mesmo meio apresentado no número 3 

anterior. 

5. Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

interessados devem apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar uma lista na 

qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de 

encargos detectados e que digam respeito a: 

a) Aspectos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou 

b) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do 

objecto do contrato a celebrar; ou 

c) Condições técnicas de execução do objecto do contrato a celebrar que o interessado não 

considere exequíveis. 

Artigo 11º 

PREÇO BASE 

1. O preço base é o preço máximo que a Câmara Municipal do Barreiro se dispõe a pagar pela 

execução de todas as prestações que constituem o seu objecto, corresponde ao valor total 

máximo estimado, para 3 (três) anos, é de 97.200,00 Euros + IVA, sendo o valor anual 

máximo estimado, para o 1º ano, de 32.400,00 Euros + IVA e havendo renovação de contrato, 

nos períodos subsequentes, os valores anuais máximos estimados, para o 2º ano, será, 

igualmente, de 32.400,00 Euros + IVA e para o 3º ano, será, também, de 32.400,00 Euros + 

IVA. 

2. Os encargos estimados para os anos de 2014, 2015 e 2016, deverão ser contemplados, em 

rubricas orçamentais equivalentes á de 2013, a incluir nas Grandes Opções do Plano e 

Orçamentos da CMB, para os anos de 2014, 2015 e 2016 e só terão eficácia financeira após a 

aprovação, desses documentos, pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal do 

Barreiro. 
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3. Por referência ao preço base fixado, o valor a partir do qual o preço total resultante de uma 

proposta é considerado anormalmente baixo quando seja 50%, ou mais, inferior àquele. 

Artigo 12º 

ESCLARECIMENTOS SOBRE OS DOCUMENTOS DAS PROPOSTAS 

Os concorrentes obrigam-se a prestar, relactivamente à documentação que instrua as suas 

propostas, os esclarecimentos que a Entidade que preside ao Concurso considere necessários, 

para efeito da análise e da avaliação das propostas e à avaliação das garantias de boa execução 

do fornecimento, das condições de prazos e preços, ou de quaisquer outras que revistam especial 

interesse público, geral ou local. 

Artigo 13º 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1. A decisão de adjudicação é notificada, em simultâneo, a todos os concorrentes. 

2. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, a Câmara Municipal do Barreiro 

notificará o adjudicatário para: 

a) Apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do disposto no Artº 81.º do 

CCP directamente relacionados com o objecto do contrato a celebrar, a apresentar nos 

termos do disposto neste Caderno de Encargos, pelo adjudicatário, são os seguintes: 

a.1) Declaração emitida conforme modelo constante do ANEXO II (Modelo de declaração 

Anexo II) ao CCP e que faz parte integrante deste Programa de procedimento, 

disponível na Plataforma Electrónica SaphetyGov, no site 

www.saphety.com/saphetygov, que deverá ser assinada e enviada num ficheiro, de 

preferência em formato pdf, com a designação 

“Anexo_II_[designação_empresa].pdf”; 

a.2) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas 

b), d), e) e i), do Artº 55º, do CCP. 

b) Prestar caução, nos termos do disposto nos Artºs 88º a 91º, do CCP, no valor de 5% do 

preço contratual. 

http://www.saphety.com/saphetygov
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c) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por 

terceiras Entidades relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada. 

3. O adjudicatário deve, também, apresentar os seguintes documentos: 

a) Fotocópia, frente e verso, do Bilhete de Identidade, do concorrente, ou representante que 

tenha poderes para o obrigar, que deve ser enviado em ficheiro de preferência em formato 

pdf, com a designação “Bilhete de Identidade _[designação_empresa].pdf”, através da 

Plataforma Electrónica SaphetyGov. 

b) Certidão da Conservatória do Registo Comercial, que deve ser enviado em ficheiro, de 

preferência em formato pdf, com a designação “Registo 

Comercial_[designação_empresa].pdf”, através da Plataforma Electrónica SaphetyGov. 

4. Todos os documentos de habilitação do adjudicatário devem ser redigidos em língua 

portuguesa. 

5. Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos de habilitação estiverem 

redigidos em língua estrangeira, deve o adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução 

devidamente legalizada. 

6. O adjudicatário deve apresentar os documentos de habilitação exigidos no prazo até às 23:59 

horas, do 10º (décimo) dia útil a contar da data da notificação da adjudicação, através da 

Plataforma Electrónica SaphetyGov e dentro do prazo fixado. 

Artigo 14º 

CAUÇÃO. 

1. Para garantia de exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, é exigida ao adjudicatário 

a prestação de caução, de valor igual a 5% (cinco por cento) do preço contratual, com 

exclusão do I.V.A. 

2. Quando o preço total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, 

o valor da caução a prestar pelo adjudicatário é de 10 % do preço contratual. 

3. O adjudicatário deve prestar a caução no prazo de 10 dias a contar da notificação da decisão 

de adjudicação, devendo comprovar essa prestação junto da Câmara Municipal do Barreiro no 

dia imediatamente subsequente. 
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4. A caução é prestada por depósito em dinheiro, ou em títulos emitidos, ou garantidos pelo 

Estado, ou mediante garantia bancária, ou seguro-caução. 

5. O depósito em dinheiro, ou títulos é efectuado em Portugal, em qualquer instituição de crédito, 

à ordem da entidade que for indicada no Caderno de Encargos, ou convite, devendo ser 

especificado o fim a que se destina. 

6. Quando o depósito for efectuado em títulos, estes são avaliados pelo respectivo valor nominal, 

salvo se, nos últimos três meses, a média da cotação na Bolsa de valores ficar abaixo do par, 

caso em que a avaliação é feita em 90 % dessa média. 

7. O Caderno de Encargos contem os modelos referentes à caução que venha a ser prestada por 

Garantia bancária, por Seguro-caução, utilizando o formulário do ANEXO IV (Modelo de 

garantia bancária/seguro-caução) a este Caderno de Encargos, disponível na Plataforma 

Electrónica SaphetyGov, no site www.saphety.com/saphetygov, ou por Depósito em dinheiro 

ou Títulos, utilizando o formulário do ANEXO V (Modelo de guia para depósito), a este 

Programa de procedimento, disponível na Plataforma Electrónica SaphetyGov. 

8. Se o adjudicatário prestar a caução mediante Garantia bancária, deve apresentar um 

documento pelo qual um estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao 

limite do valor da caução, o imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela 

Câmara Municipal do Barreiro em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que a 

garantia respeita. 

9. Tratando-se de Seguro-caução, o Caderno de Encargos o adjudicatário deve apresentar apólice 

pela qual uma Entidade legalmente autorizada a realizar este seguro assuma, até ao limite do 

valor da caução, o encargo de satisfazer de imediato quaisquer importâncias exigidas pela 

Câmara Municipal do Barreiro em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que o 

seguro respeita. 

10. Das condições da Garantia bancária, ou da apólice de Seguro-caução não pode, em caso 

algum, resultar uma diminuição das garantias da Câmara Municipal do Barreiro, nos moldes 

em que são asseguradas pelas outras formas admitidas de prestação da caução. 

11. Todas as despesas relativas à prestação da caução são da responsabilidade do adjudicatário. 

Artigo 15º 

http://www.saphety.com/saphetygov
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RESERVAS QUANTO À ADJUDICAÇÃO 

1. A Câmara Municipal do Barreiro pode propor ajustamentos ao conteúdo do contrato a 

celebrar, desde que estes resultem de exigências de interesse público e, tratando-se de 

procedimento em que se tenha analisado e avaliado mais de uma proposta, seja 

objectivamente demonstrável que a respectiva ordenação não seria alterada se os ajustamentos 

propostos tivessem sido reflectidos em qualquer das propostas. 

2. Os ajustamentos referidos no número anterior não podem implicar, em caso algum, a violação 

dos parâmetros base fixados no Caderno de Encargos nem a dos aspectos da execução do 

contrato a celebrar por aquele não submetidos à concorrência; 

3. A possibilidade de adopção de um Ajuste Directo nos termos da alínea a) do nº 1 do Artº 27º 

do CCP, relativo à escolha do ajuste directo para a formação de contratos de aquisição de 

serviços 

Artigo 16º 

ACEITAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

1. A minuta do contrato a celebrar, enviada, electronicamente, através da Plataforma Electrónica 

SaphetyGov, disponível no site www.saphety.com/saphetygov, ao adjudicatário, para 

aceitação e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo adjudicatário quando haja 

aceitação expressa, ou quando não haja reclamação nos 5 dias subsequentes à respectiva 

notificação. 

2. Depois de aprovada a minuta do contrato a celebrar, a Câmara Municipal do Barreiro notifica-

a ao adjudicatário, assinalando expressamente os ajustamentos propostos ao conteúdo do 

contrato a celebrar. 

Cláusula 17ª 

RECLAMAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

1. Fazem sempre parte integrante do contrato, independentemente da sua redução a escrito: 

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

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

órgão competente para a decisão de contratar; 

http://www.saphety.com/saphetygov
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b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a prevalência é 

determinada pela ordem pela qual são indicados nesse número. 

3. As reclamações da minuta do contrato a celebrar só podem ter por fundamento a previsão de 

obrigações que contrariem ou que não constem dos documentos que integram o contrato nos 

termos do disposto no número seguinte, ou ainda a recusa dos ajustamentos propostos. 

4. No prazo de 10 dias a contar da recepção da reclamação o Órgão que aprovou a minuta do 

contrato notifica o adjudicatário da sua decisão, equivalendo o silêncio à rejeição da 

reclamação. 

5. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatário não fazem parte 

integrante do contrato. 

Artigo 18º 

PRAZO PARA OUTORGA DO CONTRATO 

1. A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitação da 

minuta, ou da decisão sobre a reclamação, mas nunca antes de: 

a) Decorridos 10 dias contados da data da notificação da decisão de adjudicação; 

b) Apresentados todos os documentos de habilitação exigidos; 

c) Comprovada a prestação da caução, quando esta for devida, nos termos do disposto 

relativamente ao modo de prestação da caução 

d) Confirmados os compromissos referidos nas disposições sobre a notificação da decisão de 

adjudicação 

2. A Câmara Municipal do Barreiro comunica ao adjudicatário, com a antecedência mínima de 5 

dias, a data, a hora e o local em que ocorrerá a outorga do contrato. 

Artigo 19º 
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CAUSAS DE NÃO ADJUDICAÇÃO 

1. Não há lugar a adjudicação, nos termos do Artº 79º, do CCP, quando: 

a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta; 

b) Todas as propostas tenham sido excluídas; 

c) Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspectos fundamentais das peças do 

procedimento após o termo do prazo fixado para a apresentação das propostas; 

d) Circunstâncias supervenientes ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, 

relativas aos pressupostos da decisão de contratar, o justifiquem. 

Artigo 20º 

CADUCIDADE DA ADJUDICAÇÃO 

1. A adjudicação caduca, nos termos do Artº 86º, do CCP, se: 

1.1. Por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não apresentar os documentos de 

habilitação: 

a) No prazo fixado no programa do procedimento; 

b) No prazo fixado pela Câmara Municipal do Barreiro, no caso previsto no n.º 8, do 

artigo 81.º, do CCP; 

c) Redigidos em língua portuguesa ou, no caso previsto no n.º 2, artigo 82.º, do CCP, 

acompanhados de tradução devidamente legalizada. 

1.2. Quando as situações previstas no número anterior se verifiquem por facto que não seja 

imputável ao adjudicatário, a Câmara Municipal do Barreiro deve conceder-lhe, em 

função das razões invocadas, um prazo adicional para a apresentação dos documentos em 

falta, sob pena de caducidade da adjudicação. 

1.3. Nos casos previstos nos números anteriores, a Câmara Municipal do Barreiro deve 

adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente. 

2. A adjudicação caduca, nos termos do Artº 91º, do CCP, se: 

2.1. Por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não prestar, em tempo e nos termos 

estabelecidos nos artigos anteriores, a caução que lhe seja exigida. 
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2.2.No caso previsto no número anterior, a Câmara Municipal do Barreiro deve adjudicar a 

proposta ordenada em lugar subsequente. 

3. A adjudicação caduca, nos termos do Artº 105º, do CCP, se: 

3.1. Por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não comparecer no dia, hora e local 

fixados para a outorga do contrato, bem como, no caso de o adjudicatário ser um 

agrupamento, se os seus membros não se tiverem associado nos termos previstos no n.º 4 

do artigo 54.º do CCP. 

3.2. Nos casos previstos no número anterior, o adjudicatário perde a caução prestada a favor 

da Câmara Municipal do Barreiro, devendo o órgão competente para a decisão de 

contratar adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente. 

3.3. Se, por facto que lhe seja imputável, a Câmara Municipal do Barreiro não outorgar o 

contrato no prazo previsto no n.º 1 do artigo anterior, o adjudicatário pode desvincular-se 

da proposta, devendo aquela liberar a caução que este haja prestado, sem prejuízo do 

direito a ser indemnizado por todas as despesas e demais encargos em que 

comprovadamente incorreu com a elaboração da proposta e com a prestação da caução. 

3.4. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário pode, em alternativa, exigir 

judicialmente a celebração do contrato. 

Artigo 21º 

LEILÃO ELECTRÓNICO 

Os atributos das propostas não serão objecto de um leilão electrónico. 

Artigo 22º 

FASE DE NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas não serão objecto de negociação. 

Artigo 23º 

APOIO TÉCNICO REFERENTE À PLATAFORMA ELECTRÓNICA 

Caso o concorrente tenha dúvidas sobre a utilização da Plataforma Electrónica SaphetyGov, 

da Entidade Saphety Level, Trusted Services, S.A. poderá recorrer a apoio técnico previsto para 

esse fim, através do endereço electrónico www.saphety.com/saphetygov. 

http://www.saphety.com/saphetygov
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Artigo 24º 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Em tudo o omisso, no presente Caderno de Encargos, observar-se-á o disposto no Código dos 

Contratos Públicos (CCP), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

alterado pela Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro, 

pela Lei nº 3/2010, de 27 de Abril, pelo Decreto-Lei nº 131/2010, de 14 de Dezembro, pela Lei 

nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de Julho, no 

Regulamento (CE) nº 1177/2009 da Comissão de 30 de Novembro de 2009, no Código do 

Procedimento Administrativo, na Portaria nº 701-F/2008, de 29 de Julho, na Portaria nº 701-

G/2008, de 29 de Julho, no Decreto-Lei nº 143-A/2008, de 25 de Julho, no Decreto-Lei nº 

37/2007, de 19 de Fevereiro, na Directiva 2006/66/CE, de 6 de Setembro, na Directiva 230/2004, 

de 10 de Dezembro, na Directiva 2004/18/CE, de 31 de Março, no Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 

de Agosto, no Decreto-Lei nº 251/87, de 24 de Junho e em demais legislação aplicável. 

A Vereadora com competência delegada, 

Sofia Amaro Martins 

Lista dos ANEXOS ao Programa de procedimento: 

ANEXO I – Modelo de Declaração (ANEXO I do CCP - Alínea a) do nº 1 do Artº 57º) 

ANEXO II – Modelo de Declaração (ANEXO II do CCP - Alínea a) nº 1 do Artº 81º) 

ANEXO III – Minuta de proposta 

ANEXO IV – Modelo de garantia bancária/seguro caução 

ANEXO V – Modelo de guia de depósito  
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ANEXO I 

Modelo de declaração 

[Anexo I, a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º, do CCP] 

(com as alterações, a que se refere o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de Julho) 

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) 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 

actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer 

situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente; 

b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afecte a sua 

honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, 

direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade 

profissional (5)] (6); 
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c) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional 

(7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram 

objecto 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) Tenham sido objecto 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 nº 1 do artigo 71º da Lei 

nº 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 objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 562.º 

do Código do Trabalho (13); 

h) Não foi objecto 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) (14); 

i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15) 

[ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram 

condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17): 

i) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do 

artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho; 

ii) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do 

artigo 3.º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho; 

iii) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses 

Financeiros das Comunidades Europeias; 
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iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva 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, directa ou indirectamente, 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 contra -ordenação 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 adoptado 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 

contra -ordenação 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 adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da 

participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

.. (local), ... (data), ... [assinatura (18)]. 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 

representada». 
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(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 (Documentos da proposta) do CCP. 

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 

(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 

(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 

(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 

(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 

(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 

(10) Declarar consoante a situação. 

(11) Declarar consoante a situação. 

(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão 

condenatória. 

(13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão 

condenatória. 

(14) Declarar consoante a situação. 

(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. 

(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. 

(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 

(18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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ANEXO II 

Modelo de declaração 

[Anexo II, a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º, do CCP] 

 (com as alterações, a que se refere o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de Julho) 

1 - ... (nome, número de documento de identificaçãoe 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), adjudicatário(a) no procedimento 

de ... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, 

que a sua representada (2): 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de 

actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer 

situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente; 

b) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional 

(3) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram 

objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (4)] (5); 

c) (Não) Tenham sido objecto 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 nº 1 do artigo 71º da Lei 

nº 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 objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 562.º 

do Código do Trabalho (7); 

e) Não foi objecto 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) (8); 

f) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na 

preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as 

condições normais de concorrência. 
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2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço do sítio da Internet onde podem ser 

consultados (9)] os documentos comprovativos de que a sua representada (10) 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 contra -ordenação 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 adoptado para a formação de contratos públicos, sem 

prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

... (local), ... (data), ... [assinatura (11)]. 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 

representada». 

(3) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 

(5) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 

(6) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão 

condenatória. 

(7) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão 

condenatória. 

(8) Declarar consoante a situação. 

(9) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 

(10) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 

representada». 

(11) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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ANEXO III 

Minuta de Proposta 

PROPOSTA 

F____________ (indicar nome, estado civil, profissão e morada, ou Empresa e Sede) de 

nacionalidade ___________ na qualidade de ______________, depois de ter tomado 

conhecimento do objecto do fornecimento de __________________ (designação do 

fornecimento), a que se refere o Anúncio de ____ de __________de 20__, obriga-se ao 

fornecimento, em conformidade com as condições estabelecidas no Caderno de Encargos, pelo 

preço total de ____________Euros (por extenso e por algarismos) que não inclui o Imposto 

sobre o Valor Acrescentado, para um período de 3 (três) anos, sendo os valores anuais os 

seguintes:  

a) O preço anual, para o 1º ano, no valor de ________,00 Euros, (por extenso e por 

algarismos), que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado; 

b) O preço anual, para o 2º ano, no valor de ________,00 Euros, (por extenso e por 

algarismos), que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado; 

c) O preço anual, para o 3º ano, no valor de ________,00 Euros, (por extenso e por 

algarismos), que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado; 

Às quantias supra mencionadas acrescentará o Imposto sobre o Valor Acrescentado á 

taxa legal em vigor. 

Condições de pagamento de ______. 

Prazo de prestação dos serviços de ______, com garantia do seu cumprimento. 

Garantia dos serviços de _______. 

Declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se vincula a cumprir todas as 

disposições relativas ao cumprimento de requisitos técnicos, ambientais e níveis de serviço 

previstas no Caderno de Encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as 

suas cláusulas. 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar á execução do 

seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 

Data _________________________________ 

Assinatura ____________________________ 
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ANEXO IV 

Modelo de garantia bancária/seguro caução 

GARANTIA BANCÁRIA/ SEGURO CAUÇÃO Nº _________ 

Em nome e pedido de _______ (Identificação completa do adjudicatário), vem o(a) _______ 

(Identificação completa da instituição) garante pelo presente documento, prestar, a favor de 

_________ (Identificação completa da entidade beneficiária) uma garantia bancária/seguro 

caução (eliminar o que não interessa), até ao montante de _______ (indicar o valor por extenso), 

destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigações assumidas pelo (s) garantido (s) 

no âmbito do processo relativo à adjudicação de ________, nos termos e para os efeitos previstos 

no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. 

A presente garantia corresponde 5% do valor total da adjudicação acima mencionada e 

funciona como se estivesse constituída em moda corrente, responsabilizando-se o garante, sem 

quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e qualquer importância, até ao limite de garantia, 

logo que interpelado por simples notificação escrita por parte a entidade beneficiária. 

Fica bem 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 objecções do (s) garantido (s), sendo-lhe igualmente vedado opor à entidade 

beneficiária quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se 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) 

_______ (assinatura) 
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ANEXO V 

Modelo de guia para depósito 

GUIA DE DEPÓSITO 

Euros:________________ 

Vai ____________________, residente (ou com escritório) em ______________________, na 

_________________, depositar na (sede, filial, agência ou delegação) da 

___________________; (Instituição) na quantia de (por extenso) ____________________ (em 

dinheiro ou representada por) _________________, como caução exigida para o procedimento, 

para fornecimento de ________, para efeito de garantia do mesmo. 

Este depósito fica à ordem da Câmara Municipal do Barreiro sita na Rua Miguel Bombarda, à 

qual deve ser remetido o respectivo conhecimento. 

Data, _________________ 

O Depositante __________ 


