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PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 
 

Cláusula 1ª 

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 atribuição do direito de ocupação de espaço para instalação, 

manutenção e exploração de máquinas de venda automática de bebidas e produtos alimentares 

em edifícios municipais, com o código 55400000-4, da classificação CPV, nos termos do 

disposto no Programa do procedimento e Caderno de Encargos. 

2. Serão excluídas as propostas que apresentem serviços que não obedeçam a todas as 

características técnicas exigidas no Caderno de Encargos. 

3. 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 212068000, Fax 212068001, Plataforma Electrónica SaphetyGov, 

disponível no sítio de internet www.saphety.com/saphetygov, Endereço electrónico 

geral@cm-barreiro.pt e NIF 506673626. 

4. O procedimento de contratação reveste a forma de Concurso Público, no âmbito do Artº 

407º e seguintes, 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. 

5. O processo de Concurso encontra-se patente na Divisão de Gestão Financeira e 

Patrimonial, da Câmara Municipal do Barreiro, sito na Rua José Magro, nº2-A, R/C, 2830-

350 Barreiro, com os números de telefone 212068109 e 212068106 e telefax 21 206 8001, 

com o endereço electrónico geral@cm-barreiro.pt, onde o Programa do procedimento e o 

Caderno de Encargos se encontram disponíveis para consulta dos interessados, durante as 

horas de funcionamento, desde o dia da publicação do Anúncio, até ao termo do prazo fixado 

para a apresentação das propostas. 

6. As peças do procedimento estão integralmente disponibilizadas, de forma directa, na 

Plataforma Electrónica SaphetyGov, da Entidade Saphety Level, Trusted Services, S.A., 

disponível no sítio de internet www.saphety.com/saphetygov, utilizada pela Câmara 

Municipal, como Entidade adjudicante. 

7. Será da responsabilidade dos interessados a verificação e comparação das cópias com os 

elementos do processo patenteado. 

 

Cláusula 2ª 

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, até às 23:59 horas do 12º (décimo segundo) dia 

de calendário a contar da data do envio, para publicação do Anúncio, no Diário da República. 

Considera-se, para efeitos deste prazo, os dias seguidos de calendário e não se incluindo, na 

contagem do prazo, o dia do envio. 

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 

http://www.saphety.com/saphetygov
mailto:geral@cm-barreiro.pt
mailto:geral@cm-barreiro.pt
http://www.saphety.com/saphetygov
http://www.saphety.com/saphetygov
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para os assinar electrònicamente, 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. 

 

Cláusula 3ª 

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) A percentagem, (igual ou superior a 20%), de comissão mensal, sobre a faturação das 

máquinas instaladas. 

b) Descrição das máquinas propostas, nomeadamente, dimensões e produtos vendidos; 

c) Meios de contacto com o concorrente, nomeadamente, telefone, ou telemóvel e correio 

electrónico; 

d) Prazo de entrega e instalação das máquinas, no estado de acabado e prontas a funcionar, 

com garantia do seu cumprimento. 

e) Garantia dos produtos e serviços. 

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 Programa de procedimento, do qual faz parte integrante, disponível na Plataforma 

Electrónica SaphetyGov, no sítio de internet 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; 

b) Proposta com a percentagem, de comissão mensal, sobre a faturação das máquinas 

instaladas, prazo de entrega e instalação das máquinas e garantia, dos produtos e serviços 

propostos, a que concorre, elaborada em conformidade com o modelo constante do ANEXO 

III (Minuta da proposta) ao presente Programa de procedimento, 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, electrònicamente, 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, electrònicamente, em simultâneo. 

http://www.saphety.com/saphetygov
http://www.saphety.com/saphetygov
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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. 

 

Cláusula 4ª 

MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DEMAIS DOCUMENTOS 

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

utilizada pela Câmara Municipal do Barreiro, indicando-se o nome, ou a denominação social 

do concorrente e a designação do contrato a celebrar. 

 

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. 

 

Cláusula 6ª 

PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS 

Os concorrentes são obrigados a manter as respectivas propostas pelo prazo de 66 dias 

contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

 

Cláusula 7ª 

CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
1. A adjudicação será efectuada, globalmente, à proposta com a mais alta percentagem de 

comissão mensal sobre o valor da faturação das máquinas instaladas.  

2. No caso da percentagem proposta constar de mais de uma proposta, deve ser adjudicada 

aquela que tiver sido apresentada mais cedo. 

 

Cláusula 8ª 

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. 

http://www.saphety.com/saphetygov
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2. Os pedidos devem ser solicitados ao júri do procedimento, através da Plataforma 

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

3. Os esclarecimentos a que se refere o número anterior são prestados, por escrito, pelo Orgão 

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 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. 

 

Cláusula 9ª 

PREÇO BASE 

1. A percentagem base mínima, por máquina a instalar, independentemente do tipo de artigos 

vendidos, é igual a 20% (vinte, por cento), a aplicar sobre o valor da faturação mensal, a que 

acresce o IVA á taxa legal em vigor. 

2. A percentagem proposta deve sempre ser indicado por extenso, sendo a este que se atende 

em caso de divergência com o expresso em algarismos.  

3. Incumbe ao adjudicatário assegurar o transporte dos bens para o local de instalação na 

Câmara Municipal do Barreiro, a montagem, formação, manutenção, seguros e quaisquer 

outras despesas inerentes à execução do contrato. 

 

Cláusula 10ª 

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. 

 

Cláusula 11ª 

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, o Órgão competente para a 

decisão de contratar notificará o adjudicatário para apresentar os seguintes documentos de 

habilitação exigidos nos termos do disposto no Artº 81.º do CCP: 

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

Anexo II) ao CCP e que faz parte integrante do Caderno de Encargos, disponível na 

Plataforma Electrónica SaphetyGov, no sítio de internet 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”; 

http://www.saphety.com/saphetygov
http://www.saphety.com/saphetygov
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b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), 

d), e) e i), do Artº 55º, do CCP, nomeadamente: 

b.1) Declaração da Segurança Social, comprovativa de como tem a sua situação regularizada 

relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal ou, se for o caso, no Estado 

de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da alínea d), 

do Artº 55º, do CCP, que deverá ser enviada num ficheiro, de preferência em formato pdf, 

com a designação “Segurança social_[designação_empresa].pdf” através da Plataforma 

Electrónica SaphetyGov; 

b.2) Certidão emitida pelos Serviços competentes da Autoridade Tributária e Aduaneira, das 

Finanças, comprovativa de que tem a sua situação regularizada relativamente a impostos 

devidos em Portugal ou, se for o caso, no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu 

estabelecimento principal, nos termos da alínea e), do Artº 55º, do CCP, que deverá ser 

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

tributária_[designação_empresa].pdf” através da Plataforma Electrónica SaphetyGov; 

b.3) Certificado de Registo criminal, para efeitos de celebração de contratos públicos, de 

todos os titulares dos o 

Ógãos sociais de administração, direção, ou gerência, que se encontrem em efectividade de 

funções, destinado a comprovar que não se encontram em nenhuma das situações previstas 

nas alíneas b) e i), do Artº 55º, do CCP, que deverá ser enviado num ficheiro, de preferência 

em formato pdf, com a designação “Registo criminal_[designação_empresa].pdf” através da 

Plataforma Electrónica SaphetyGov. 

c) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por 

terceiras E)ntidades 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/Cartão do cidadão, do concorrente ou 

representante que tenha poderes para o obrigar, que deve ser enviada em ficheiro de 

preferência em formato pdf, com a designação “Bilhete de Identidade/Cartão do 

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

b) Certidão Permanente da Conservatória do Registo Comercial, com todas as inscrições em 

vigor, para identificação dos titulares dos orgãos sociais de administração, direcção, ou 

gerência, que se encontrem em efectividade de funções, que deverá ser enviada 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 ás 

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. 

 

Cláusula 12ª 

DA CAUÇÃO 

Não é exigida a prestação de caução, em conformidade com o disposto no n.º 2, do Art.º 88.º, 

do CCP. 
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Cláusula 13ª 

RESERVAS QUANTO À ADJUDICAÇÃO 

1. O Órgão competente para a decisão de contratar 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) 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; 

b) A inclusão de soluções contidas em proposta apresentada por outro concorrente. 

3. A possibilidade de adopção de um Ajuste Directo nos termos da alínea a) do nº 1 do Artº 

27º do CCP, relativo á escolha do Ajuste Directo para a formação de contratos de aquisição de 

serviços 

 

Cláusula 14ª 

ACEITAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

1. A minuta do contrato a celebrar, enviada, electrònicamente, 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, o Órgão competente para a decisão de 

contratar notifica-a ao adjudicatário, assinalando expressamente os ajustamentos propostos 

nos termos do disposto no Artº 99º do CCP. 

 

Cláusula 15ª 

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; 

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. 

 

http://www.saphety.com/saphetygov
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Cláusula 16ª 

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) Confirmados os compromissos referidos nas disposições sobre a notificação da decisão de 

adjudicação. 

2. O Órgão competente para a decisão de contratar comunica ao adjudicatário, com a 

antecedência mínima de 5 dias, a data, a hora e o local em que ocorrerá a outorga do contrato. 

 

Cláusula 17ª 

LEILÃO ELECTRÓNICO 

Os atributos das propostas não serão objecto de um leilão electrónico. 

 

Cláusula 18ª 

FASE DE NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas não serão objecto de negociação. 

 

Cláusula 19ª 

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. 

 

Cláusula 20ª 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Em tudo o omisso, no presente Programa de procedimento, 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 Código do Procedimento Administrativo e em demais legislação aplicável. 

 

 

A Vereadora com competência delegada, 

 

 

 

 

Sónia Oliveira Lobo 

 

 

Lista dos ANEXOS ao Caderno de Encargos: 

ANEXO I – Modelo de Declaração (ANEXO I do CCP - Alínea a) do n.º 1 do Art.º 57.º); 

ANEXO II – Modelo de Declaração (ANEXO II do CCP - Alínea a) do n.º 1 do Art.º 81.º); 

ANEXO III – Minuta da Proposta; 

 

http://www.saphety.com/saphetygov
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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); 

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); 
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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; 

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)]. 
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(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) 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. 

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)]. 
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(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 

 

_____________ (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 publicado em ____ de __________de 20__, obriga-

se ao fornecimento, em conformidade com as condições estabelecidas no Caderno de 

Encargos, pela percentagem de ____________% (por extenso e por algarismos), que será 

aplicada sobre o valor da faturação mensal, acrescido de IVA á taxa legal em vigor. 

Prazo de entrega e instalação das máquinas de __________. 

Garantia dos produtos e 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 à execução do 

seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 

 

Data _________________________________ 

 

Assinatura ____________________________ 
 

 

 

 

 


