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CADERNO DE ENCARGOS 
 
 

PARTE I 
CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 
Cláusula 1ª 
OBJECTO 

A concessão tem por objecto a adjudicação da CONCESSÃO DO DIREITO DE 
OCUPAÇÃO DE 11 BANCAS DE HORTOFRUTÍCOLAS, DE 1 BANCA DE 
CHARCUTARIA E PRODUTOS REGIONAIS E DE 1 BANCA DE PÃO E BOLOS – 
DOÇARIA E 1 QUIOSQUE NA PRAÇA 1640, NO MERCADO 1º DE MAIO, nos 
termos exigidos nas CLÁUSULAS TÉCNICAS, da PARTE II), deste Caderno de 
Encargos. 
 

Cláusula 2ª 
SIGILO 

O adjudicatário garantirá o sigilo quanto a informações que os seus Técnicos venham a ter 
conhecimento relacionadas com a actividade da Câmara Municipal do Barreiro. 
 

Cláusula 3ª 
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 4ª 
FORO COMPETENTE 

Para todas as questões emergentes do contrato, será competente o Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Almada. 
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Cláusula 5ª 
PREVALÊNCIA 

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 6ª 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Em tudo o omisso, no presente Caderno de Encargos, observar-se-á o disposto no 
Regulamento de Funcionamento do Mercado Municipal 1º de Maio, aprovado pela 
Assembleia Municipal em 22/12/2009, no Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, na Declaração de Rectificação n.º18-
A/2008, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro, 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 

A concessão tem por objecto a adjudicação da CONCESSÃO DO DIREITO DE 
OCUPAÇÃO DE 11 BANCAS DE HORTOFRUTÍCOLAS, DE 1 BANCA DE 
CHARCUTARIA E PRODUTOS REGIONAIS E DE 1 BANCA DE PÃO E BOLOS – 
DOÇARIA E 1 QUIOSQUE NA PRAÇA 1640, NO MERCADO 1º DE MAIO, nos 
termos exigidos nas CLÁUSULAS TÉCNICAS, da PARTE II), deste Caderno de 
Encargos. 

 
Cláusula 2ª 

PRAZO 
1. O prazo de vigência do contrato é fixado em função do período de tempo necessário 
para amortização e remuneração, em normais condições de rendibilidade da exploração, do 
capital investido pelo concessionário. 
2. O contrato de ocupação obedece ao disposto no Artº 19º do Regulamento de 
Funcionamento do Mercado Municipal 1º de Maio. 
3. A concessão do direito de ocupação das bancas realizar-se-á por um período limitado de 
7 (sete) anos. 
4. Os contratos de concessão do direito de ocupação poderão, contudo, ser renovados por 
períodos sucessivos de 1 (um) ano, desde que os operadores o requeiram à Câmara 
Municipal com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre a data da eventual 
renovação. 
5. Não obstante o disposto no número anterior e caso o interesse público assim o 
aconselhe, a Câmara Municipal poderá deliberar a não renovação dos contratos de 
concessão do direito de ocupação.  
6. Caso o adjudicatário não compareça para celebrar o contrato na data fixada pela Câmara 
Municipal, ou se recuse a outorgar o contrato, a adjudicação será considerada sem efeito, 
revertendo para a Câmara Municipal os depósitos já efectuados ou quaisquer outras 
quantias já pagas. 

 
Cláusula 3ª 

CONCESSIONÁRIO 
1. Na falta de estipulação contratual, o concessionário deve manter a sua sede em Portugal 
e a forma de sociedade anónima. 
2. O concessionário deve ter por objecto social exclusivo, ao longo de todo o período de 
duração do contrato, as actividades que se encontram integradas na concessão. 
3. Poderão operar no Mercado todas as pessoas, singulares ou colectivas, a quem haja sido 
cedida a ocupação de área de utilização individualizada, fazendo-o nas condições e com as 
limitações impostas por Regulamento Municipal. 
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Cláusula 4ª 
OUTRAS ACTIVIDADES 

1. Mediante autorização do concedente, o concessionário pode exercer actividades não 
previstas no contrato desde que complementares ou acessórias das que constituem o 
objecto principal do mesmo, após a adjudicação. 
2. A autorização referida no número anterior pressupõe a apresentação pelo concessionário 
de uma projecção económico-financeira da actividade ou actividades a desenvolver e de 
uma renegociação da renda entre as partes. 
 

Cláusula 5ª 
PARTILHA DE RISCOS 

1. O contrato deve implicar uma significativa e efectiva transferência do risco para o 
concessionário. 
2. O Concessionário deverá efectuar um Seguro Multi-Riscos e do equipamento que 
instalar. 

 
Cláusula 6ª 

OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 
As obrigações do concessionário devem obedecer ao disposto no Artº 10º do Regulamento 
de Funcionamento do Mercado Municipal 1º de Maio. 

 
Cláusula 7ª 

DIREITOS DO CONCESSIONÁRIO 
Os direitos do concessionário devem obedecer ao disposto no Artº 10º do Regulamento de 
Funcionamento do Mercado Municipal 1º de Maio. 

 
Cláusula 8ª 

VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA DO PROJECTO 
1. O contrato só pode atribuir ao concessionário o direito a prestações económico - 
financeiras desde que as mesmas não violem as regras comunitárias e nacionais da 
concorrência, sejam essenciais à viabilidade económico-financeira da concessão e não 
eliminem a efectiva e significativa transferência do risco da concessão para o 
concessionário. 
2. O financiamento da exploração bem como o da aquisição de todo o equipamento e 
apetrechamento necessários á regular e perfeita exploração do estabelecimento será da 
responsabilidade do Concessionário. O mobiliário e utensílios afins dependerão sempre de 
aprovação e autorização da Câmara Municipal do Barreiro. 
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Cláusula 9ª 
CEDÊNCIA DE ELEMENTOS AO CONCORRENTE 

1. O concessionário deve disponibilizar ao concedente todos os projectos, planos, plantas e 
outros elementos, de qualquer natureza, que se revelem necessários ou úteis ao exercício 
dos direitos ou ao desempenho de funções atribuídas pela lei ou pelo contrato ao 
concedente. 
2. O disposto no número anterior é aplicável aos elementos adquiridos ou criados no 
desenvolvimento das actividades concedidas, seja directamente pelo concessionário seja 
por terceiros por aquele subcontratados. 
3. Constituem encargos do adjudicatário as despesas inerentes ao contrato, obrigações 
fiscais, licenças e outras despesas devidas ao Estado Português, ou á Câmara Municipal do 
Barreiro. 
 

Cláusula 10ª 
INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

DO CONCESSIONÁRIO 
1. Salvo quando incompatível ou desnecessário em face da natureza da obra pública ou do 
serviço público concedidos, o contrato pode estabelecer indicadores de acompanhamento e 
de avaliação do desempenho do concessionário, da perspectiva do utilizador e do interesse 
público, bem como procedimentos de cálculo para a sua aferição periódica, 
designadamente no que respeita ao número de utilizadores e seus níveis de satisfação. 
2. É reservado ao concedente o direito de fiscalizar o cumprimento dos deveres do 
concessionário nos termos impostos por este Caderno de Encargos, cláusulas contratuais e 
da legislação aplicável em vigor e, nomeadamente, no que se refere: 
a) Ao comportamento e à apresentação do pessoal; 
b) Ao estado de asseio e arranjo das respectivas instalações e zonas circundantes; 
c) Às relações do concessionário e do seu pessoal com o público, que devem ser correctas, 
atenciosas e delicadas; 
3. A fiscalização dará conhecimento verbal ao concessionário das deficiências verificadas, 
devendo aquele promover a sua eliminação; 
4. No caso de o concessionário não dar cumprimento ao que lhe for determinado, a Câmara 
Municipal mandará notificá-lo por escrito; 
5. O concessionário e o seu pessoal acatarão as indicações da concedente no tocante ao 
modo do exercício da concessão. 
6. A Câmara Municipal reserva-se o direito de exercer inspecções à exploração e ao estado 
de conservação de estruturas e equipamentos afectos às instalações. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Página 7 de 11 
 

 
 
 
 
 
 

Cláusula 11ª 
DIREITOS DO CONCEDENTE 

Constituem obrigações da Câmara Municipal do Barreiro (concedente): 
a) O fornecimento de água e electricidade às áreas de utilização comum; 
b) Assegurar a segurança do edifício e das instalações comuns contra incêndios, intrusão, 
roubos, bem como a segurança das pessoas e bens existentes no interior do Mercado, 
contratando os seguros adequados para o efeito; 
c) Assegurar a atractividade comercial, a divulgação e a promoção do Mercado;  
d) Assegurar um atendimento de qualidade aos operadores, compradores e a quaisquer 
utilizadores do Mercado por parte dos funcionários e agentes da Câmara Municipal do 
Barreiro. 
e) Sequestrar a concessão; 
f) Resgatar a concessão; 
g) Quaisquer outros previstos na lei ou no contrato. 
 

Cláusula 12ª 
SEQUESTRO 

1. Em caso de incumprimento grave pelo concessionário de obrigações contratuais, ou 
estando o mesmo iminente, o concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o 
desenvolvimento das actividades concedidas. 
2. O sequestro pode ter lugar, designadamente, nas seguintes situações: 
a) Quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou suspensão, total ou parcial, de 
actividades concedidas; 
b) Quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e regular 
desenvolvimento das actividades concedidas ou no estado geral das instalações e 
equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade daquelas actividades ou 
a integridade e segurança de pessoas e bens. 
3. Verificada a ocorrência de uma situação que pode determinar o sequestro da concessão, 
o concedente notifica o concessionário para, no prazo que lhe for razoavelmente fixado, 
cumprir integralmente as suas obrigações e corrigir ou reparar as consequências dos seus 
actos, excepto tratando -se de uma violação não sanável. 
4. Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre o concedente e as entidades 
financiadoras, o direito destas de intervir na concessão nas situações de iminência de 
sequestro, este apenas pode ter lugar depois de o concedente notificar a sua intenção às 
entidades financiadoras. 
5. Em caso de sequestro, o concessionário suporta os encargos do desenvolvimento das 
actividades concedidas, bem como quaisquer despesas extraordinárias necessárias ao 
restabelecimento da normalidade da execução ou exploração da obra pública ou da 
normalidade da exploração do serviço público. 
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6. O sequestro mantém-se pelo tempo julgado necessário pelo concedente, com o limite 
máximo de um ano, sendo o concessionário notificado pelo concedente para retomar o 
desenvolvimento das actividades concedidas, na data que lhe for fixada. 
7. Se o concessionário não puder ou se se opuser a retomar o desenvolvimento das 
actividades concedidas ou se, tendo-o feito, continuarem a verificar-se os factos que deram 
origem ao sequestro, o concedente pode resolver o contrato. 
 

Cláusula 13ª 
RESGATE 

1. O concedente pode resgatar a concessão, por razões de interesse público, após o decurso 
do prazo fixado no contrato ou, na sua falta, decorrido um terço do prazo de vigência do 
contrato. 
2. O resgate é notificado ao concessionário no prazo previsto no contrato ou, na sua falta, 
com pelo menos seis meses de antecedência. 
3. Em caso de resgate, o concedente assume automaticamente os direitos e obrigações do 
concessionário directamente relacionados com as actividades concedidas desde que 
constituídos em data anterior à da notificação referida no número anterior. 
4. As obrigações assumidas pelo concessionário após a notificação referida no número 
anterior apenas vinculam o concedente quando este haja autorizado, prévia e 
expressamente, a sua assunção. 
5. Em caso de resgate, o concessionário tem direito a uma indemnização correspondente 
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o 
benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos. 
6. A indemnização referida no número anterior é determinada nos termos do contrato ou, 
quando deste não resulte o respectivo montante exacto, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 566.º do Código Civil. 
7. O resgate determina a reversão dos bens do concedente afectos à concessão, bem como a 
obrigação de o concessionário entregar àquele os bens abrangidos, nos termos do contrato, 
por cláusula de transferência. 
8. A caução e as garantias prestadas são liberadas um ano após a data do resgate, mediante 
comunicação dirigida pelo concedente aos respectivos depositários ou emitentes. 
9. A Câmara Municipal do Barreiro reserva-se o direito de resgatar a Concessão antes do 
seu termo, sempre que circunstâncias de interesse público o justifiquem, a partir de metade 
do prazo da presente concessão. 
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10. O preço do resgate, salvo quando a decisão se baseie em motivos imputáveis a culpa 
dolosa ou 
 negligente do concessionário, corresponderá ao valor resultante da seguinte fórmula: 
                                     -n 
PR = (RO x n) x (1 + i) 
 

em que: 
 
PR = Preço do Resgate 
RO = Média Anual dos Resultados Operacionais verificados na exploração de 
todos os equipamentos da concessão, com base na declaração de Imposto sobre o 
rendimento. 
n= Número de anos que faltarem para o termo da Concessão à data do Resgate; 
i= Taxa de inflação registada nos últimos doze meses anteriores ao mês em que 
ocorrer o Resgate. 

 
Cláusula 14ª 

TRANSMISSÃO DA CONCESSÃO. 
1. O concessionário obriga-se a não ceder a exploração a terceiros, seja a que título for, sob 
pena de imediata rescisão sem direito a qualquer indemnização. 
2. Em casos devidamente fundamentados poderá a Câmara Municipal autorizar a 
transmissão, podendo no entanto rever as condições de exploração. 
 

Cláusula 15ª 
RESOLUÇÃO PELO CONCEDENTE 

 
1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste 
previstos e do direito de indemnização nos termos gerais, o concedente só pode resolver o 
contrato quando se verifique: 
a) Desvio do objecto da concessão; 
b) Cessação ou suspensão, total ou parcial, pelo concessionário da execução ou exploração 
de obras públicas ou da gestão do serviço público, sem que tenham sido tomadas medidas 
adequadas à remoção da respectiva causa; 
c) Recusa ou impossibilidade do concessionário em retomar a concessão na sequência de 
sequestro; 
d) Repetição, após a retoma da concessão, das situações que motivaram o sequestro; 
e) Ocorrência de deficiência grave na organização e desenvolvimento pelo concessionário 
das actividades concedidas, em termos que possam comprometer a sua continuidade ou 
regularidade nas condições exigidas pela lei e pelo contrato; 
f) Obstrução ao sequestro; 
g) Sequestro da concessão pelo prazo máximo permitido pela lei ou pelo contrato. 
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2. Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre o concedente e as entidades 
financiadoras, o direito destas de intervir na concessão nas situações de iminência de 
resolução da concessão pelo concedente, esta apenas pode ter lugar depois de o concedente 
notificar a sua intenção às entidades financiadoras. 
3. A resolução do contrato determina, além dos efeitos previstos no contrato, a reversão 
dos bens do concedente e a obrigação de o concessionário entregar àquele, no prazo que 
lhe seja fixado na notificação a que se refere o número anterior, os bens afectos à 
concessão abrangidos por eventual cláusula de transferência. 
4. A Concessão extinguir-se-á, ainda, com a ocorrência dos seguintes eventos: 
a) Com o fim do prazo da concessão, salvo se houver a renovação do mesmo. 
b) Se o concessionário utilizar as instalações para fins diferentes do autorizado pela 
Câmara Municipal. 
c) Se o Concessionário não usar da necessária diligência e cuidado na conservação das 
instalações. 
d) Se o concessionário estiver em falta por dois ou mais meses quanto ao pagamento da 
renda, ainda que o seu valor tenha sido retirado do depósito de garantia. 
e) Se o Concessionário não reconstituir o depósito no prazo de 10 dias, após a 
comunicação da Câmara Municipal, sempre que dele haja sido levantada qualquer quantia. 
f) Se o Concessionário não cumprir quaisquer das cláusulas fixadas nas condições do 
contrato de Concessão. 
5. A concessão termina no fim do prazo da concessão. 
6. As instalações deverão ser devolvidas em bom estado de utilização, de tal modo que as 
deteriorações e prejuízos causados, por culpa do pessoal ou frequentadores, serão de inteira 
responsabilidade do concessionário, que terá de proceder às reparações ou substituições 
necessárias. Ressalvam-se, é claro, as deficiências ou deteriorações resultantes do uso 
normal. 
 

Cláusula 16ª 
RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS 

1. O concedente responde por danos causados pelo concessionário a terceiros no 
desenvolvimento das actividades concedidas por facto que ao primeiro seja imputável. 
2. O concedente responde ainda por facto que não lhe seja imputável, mas neste caso só 
depois de exercidos quaisquer direitos resultantes de contrato de seguro que no caso 
caibam e de excutidos os bens do património do concessionário. 
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Cláusula 17ª 
EFEITOS DA EXTINÇÃO DO CONTRATO NO TERMO PREVISTO 

1. No termo do contrato, não são oponíveis ao concedente os contratos celebrados pelo 
concessionário com terceiros para efeitos do desenvolvimento das actividades concedidas, 
sem prejuízo do disposto no número seguinte. 
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 417.º do CCP, os direitos de propriedade 
intelectual sobre os estudos e projectos elaborados para os fins específicos das actividades 
integradas na concessão, bem como os projectos, planos, plantas, documentos e outros 
elementos referidos no mesmo artigo, são transmitidos gratuitamente e em regime de 
exclusividade ao concedente no termo do prazo de vigência do contrato, cabendo ao 
concessionário adoptar todas as medidas para o efeito necessárias. 
3. No termo da concessão, revertem gratuitamente para o concedente todos os seus bens 
que integram o estabelecimento da concessão, obrigando -se o concessionário a entregá -
los em bom estado de conservação e funcionamento, sem prejuízo do normal desgaste 
resultante do seu uso para efeitos de execução do contrato. 
4. No caso de o contrato prever a transferência, gratuita ou onerosa, para o concedente de 
bens do concessionário afectos à concessão, este é obrigado, no termo do prazo de vigência 
do contrato, a entregá -los livres de quaisquer ónus ou encargos, nos termos referidos na 
parte final do número anterior. 

 
Cláusula 18ª 

PRINCÍPIOS GERAIS DA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
Na exploração de uma actividade de serviço público, o concessionário está sujeito aos 
seguintes princípios: 
a) Continuidade e regularidade; 
b) Igualdade; 
c) Adaptação às necessidades. 

 
Cláusula 19ª 

CONTRATOS AFINS 
1. Os princípios do serviço público referidos no artigo anterior, bem como o regime 
definido no presente Caderno de Encargos, são aplicáveis, com as necessárias adaptações, 
a contratos afins do contrato de concessão de serviços públicos. 
2. As dúvidas surgidas na aplicação destas Normas, bem como do respectivo Contrato 
serão resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal do Barreiro. 
 
 

O Vereador com competência delegada, 
 
 
 

Carlos Alberto Fernandes Moreira 
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CONCURSO PÚBLICO 
SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO 

NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA 
 

PARA 
CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 
DE 11 BANCAS DE HORTOFRUTÍCOLAS, 

DE 1 BANCA DE CHARCUTARIA E PRODUTOS REGIONAIS 
E DE 1 BANCA DE PÃO E BOLOS – DOÇARIA E 1 QUIOSQUE NA 

PRAÇA 1640 
NO MERCADO 1º DE MAIO 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 
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PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 
 

Cláusula 1ª 
DESIGNAÇÃO DA CONCESSÃO E CONSULTA DO PROCESSO 

1. O presente Concurso Público Sem Publicação de Anúncio no Jornal Oficial da União 
Europeia tem por objecto a adjudicação da CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 
DE 11 BANCAS DE HORTOFRUTÍCOLAS, DE 1 BANCA DE CHARCUTARIA E 
PRODUTOS REGIONAIS E DE 1 BANCA DE PÃO E BOLOS - DOÇARIA, E 1 
QUIOSQUE NA PRAÇA 1640 NO MERCADO 1º DE MAIO, nos termos do disposto no 
Programa do procedimento e Caderno de Encargos. 
2. O Concurso público inclui, nos termos do Artº 22º do Código dos Contratos Públicos, 
adiante designado por CCP, os seguintes Lotes: 

2.1. Lote nº 1: Refª Banca de Hortofrutículas nº B.06. 
2.2. Lote nº 2: Refª Banca de Hortofrutículas nº B.07. 
2.3. Lote nº 3: Refª Banca de Hortofrutículas nº B.08. 
2.4. Lote nº 4: Refª Banca de Hortofrutículas nº B.09. 
2.5. Lote nº 5: Refª Banca de Hortofrutículas nº B.10. 
2.6. Lote nº 6: Refª Banca de Hortofrutículas nº B.11. 
2.7. Lote nº 7: Refª Banca de Hortofrutículas nº B.21. 
2.8. Lote nº 8: Refª Banca de Hortofrutículas nº B.23. 
2.9. Lote nº 9: Refª Banca de Hortofrutículas nº B.30. 
2.10. Lote nº 10: Refª Banca de Charcutaria, produtos regionais nº B.44. 
2.11. Lote nº 11: Refª Banca de Hortofrutículas nº B.48. 
2.12. Lote nº 12: Refª Banca de Hortofrutículas nº B.49. 
2.13. Lote nº 13: Refª Banca de Pão e Bolos - Doçaria nº B.60. 
2.14. Lote nº 14 Refª Banca de Engraxador – Quiosque Praça 1640 

3. Os concorrentes podem concorrer a todos, ou a qualquer dos Lotes (1 a 14), referidos no 
número anterior, devendo, no entanto, apresentar proposta para todos os serviços que 
integram o(s) Lote(s) a que concorrem. 
4. Serão excluídas as propostas que apresentem serviços que não obedeçam a todas as 
características técnicas exigidas no Caderno de Encargos. 
5. 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. 
6. O procedimento de contratação reveste a forma de Concurso Público, nos termos do 
Artigo 407º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro e na redação dada pelo Decreto-
Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro. 
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7. O processo de Concurso encontra-se patente na Divisão de Património, Contratos e 
Aprovisionamentos – 1º andar, da Câmara Municipal do Barreiro, sita na Rua José Magro, 
nº2-A, 2830-350 Barreiro, com os números de telefone 21 206 8636 e 21 206 8655, 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. 
8. As peças do concurso 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. 
9. Será da responsabilidade dos interessados a verificação e comparação das cópias com os 
elementos de processo patenteado. 
10. Aos casos omissos e lacunas do presente Programa de procedimento, aplicar-se-ão o 
Regulamento de Funcionamento do Mercado Municipal 1º de Maio, aprovado pela 
Assembleia Municipal em 22/12/2009, incluído, em anexo, a este Programa de 
procedimento e subsidiariamente, conforme determina o seu Artº 39º, o Decreto-Lei nº 
34/82, de 25 de Agosto, o Código do Procedimento Administrativo e o Código dos 
Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 
11. Os requisitos de candidatura devem obedecer ao disposto no Artº 18º do Regulamento 
de Funcionamento do Mercado Municipal 1º de Maio. 
 

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 sítio de internet 
www.saphety.com/saphetygov, utilizada pela Câmara Municipal do Barreiro - Divisão de 
Património, Contratos e Aprovisionamentos -  1º andar, até às 23,59 horas do 20º 
(vigésimo) 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 
para os assinar electrònicamente, uma vez que todo esse processo só será permitido até à 
hora referida no número 1 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. 
5 A existência de espaços de utilização individualizada disponíveis para ocupação será 
publicitada através de Anúncio a publicar no Diário da República, entre outros locais que 
se mostrem adequados, nomeadamente: 
a) No site www.cm-barreiro.pt , da Internet da Câmara Municipal do Barreiro; 
b) Nas sedes das Associações de Comerciantes; 
c) No próprio Mercado. 
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Cláusula 3ª 
FORMA DA PROPOSTA 

1. O concorrente apresentará a sua proposta, que deverá ser assinada e digitalizada, 
redigida em língua Portuguesa, sem rasuras, entrelinhas, ou palavras riscadas, sempre com 
o mesmo tipo de máquina se for dactilografada, ou com o mesmo tipo de caligrafia e tinta, 
se for manuscrita. 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. Podem concorrer à ocupação de áreas de utilização individualizada quaisquer pessoas 
singulares, que perfaçam 18 anos de idade até à data limite para a entrega das propostas, ou 
pessoas colectivas. 
3. É vedado o acesso à condição de operador (concessionário): 
a) Aos sócios de pessoas colectivas que possuam a qualidade de operador; 
b) A pessoas colectivas cujos sócios, ou algum deles, possuam a qualidade de operador; 
4. O concorrente deverá indicar na sua proposta: 
a) Valor da renda mensal, para cada Lote a que concorre. 
b) Características das soluções propostas para a área de negócio, para cada Lote a que 
concorre nomeadamente: 
b1) Para os 11 lotes Refª 11 BANCAS DE HORTOFRUTÍCOLAS, (do Lote nº 1, ao Lote 
nº 9 e Lotes nºs 11 e 12), as características das soluções propostas considerando: hortaliça, 
fruta e outras áreas. 
b2) Para o único lote Refª 1 BANCA DE CHARCUTARIA E PRODUTOS REGIONAIS 
(Lote nº 10), as características das soluções propostas considerando: charcutaria, produtos 
regionais e outras áreas. 
b3) Para o único lote Refª 1 BANCA DE PÃO E BOLOS - DOÇARIA (Lote nº 13), as 
características das soluções propostas considerando: pão, bolos e outras áreas. 
b4)Para o único lote Refª 1 BANCA DE ENGRAXADOR (Lote nº 14), as características 
das soluções propostas considerando: engraxador. 
 
5. 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 de preço da renda mensal, elaborada em conformidade com o modelo 
constante do ANEXO III (Minuta da proposta) ao presente Programa de procedimento, que 
deverá ser assinada e digitalizada, utilizando a Plataforma Electrónica SaphetyGov, como  
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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) Curriculum Vitae do concorrente com indicação da Experiência Profissional. 
d) Garantia de abertura da Banca durante a continuidade do horário do Mercado. 
e) Garantia de estar interessado na actividade comercial para o desenvolvimento local. 
6. A proposta é assinada 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 sítio de internet 
www.saphety.com/saphetygov. A proposta bem como os elementos que a acompanham 
são assinados em simultâneo. 
7. A declaração referida na alínea a) do nº 5 deste Programa de procedimento 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. 
8. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração 
referida na alínea a) do n.º 5 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. 
9. Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua 
portuguesa. 
10. Em função da especificidade técnica das prestações objecto do contrato a celebrar, 
admite-se que os documentos relativos a catálogos ilustrados de bens/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 sítio de internet 
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 

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. 
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Cláusula 6ª 
CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS, POR ORDEM DE 

IMPORTÂNCIA 
1. O critério de adjudicação, para cada um dos Lotes, é o da proposta económicamente 
mais vantajosa para a Câmara Municipal do Barreiro. 
2. Para avaliação das propostas consideram-se os seguintes factores, subfactores e 
respectivos coeficientes de ponderação, por Lote: 
2.1. Para os 11 lotes Refª 11 BANCAS DE HORTOFRUTÍCOLAS, (do Lote nº 1, ao Lote 
nº 9 e Lotes nºs 11 e 12), as características das soluções propostas considerando: hortaliça, 
fruta e outras áreas. 

a) Valor da renda mensal = 0,90 
b) Características das soluções propostas para a área de negócio = 0,10 sendo: 
b.1) hortaliça, fruta = 90%, sendo: 
b.2.1) valorização de produtos de origem regional = 70%, 
b.2.2) valorização de comercialização de produtos biológicos = 30%, 
b.2) outras áreas = 10%, sendo: 
b.2.1) valorização de produtos de origem regional = 30%, 
b.2.2) valorização de comercialização de produtos biológicos = 30%, 
b.2.3) valorização da introdução de novos produtos = 40%. 

2.2. Para o único lote Refª 1 BANCA DE CHARCUTARIA E PRODUTOS REGIONAIS 
(Lote nº 10), as características das soluções propostas considerando: charcutaria, produtos 
regionais e outras áreas. 

a) Valor da renda mensal = 0,90 
b) Características das soluções propostas para a área de negócio = 0,10 sendo: 
b.1) charcutaria, produtos regionais = 90%, sendo: 
b.1.1) valorização de produtos de origem regional = 70%, 
b.1.2) valorização de comercialização de produtos biológicos = 30%, 
b.2) outras áreas = 10%, sendo: 
b.2.1) valorização de produtos de origem regional = 30%, 
b.2.2) valorização de comercialização de produtos biológicos = 30%, 
b.2.3) valorização da introdução de novos produtos = 40%. 

2.3. Para o único lote Refª 1 BANCA DE PÃO E BOLOS - DOÇARIA (Lote nº 13), as 
características das soluções propostas considerando: pão, bolos e outras áreas  

a) Valor da licitação = 0,90 
b) Características das soluções propostas para a área de negócio = 0,10 sendo: 
b.1) pão, bolos = 90%, sendo: 
b.1.1) valorização de produtos de origem regional = 80%, 
b.1.2) valorização de comercialização de produtos biológicos = 20%, 
b.2) outras áreas = 10%, sendo: 
b.2.1) valorização de produtos de origem regional = 30%, 
b.2.2) valorização de comercialização de produtos biológicos = 30%, 
b.2.3) valorização da introdução de novos produtos = 40%. 
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2.4. Para o único lote Refª 1 BANCA DE ENGRAXADOR (Lote nº 14), as características 
das soluções propostas considerando: Engraxador. 
3. Forma de cálculo da pontuação global de cada proposta, por Lote: 
3.1. Escala de Pontos: (0 – 10). 
3.2. Expressão matemática: 
3.2.1. Pontuação da proposta, segundo o factor elementar a): 
Vi(p) = ki * {[1 – (b / x)]*10}; 
em que: ki = coeficiente de ponderação do factor, ou subfactor elementar; i = factor, ou 
subfactor elementar; x = preço da proposta (p); b = preço base; vi(p) = Pontuação da 
proposta, segundo o factor, ou subfactor elementar = [1 – (b / x)]*10. 
3.2.2. Pontuação da proposta, segundo o factor elementar b): 
Vi(p) = ki * [(x / b)*10]; 
em que: ki = coeficiente de ponderação do factor, ou subfactor elementar; i = factor, ou 
subfactor elementar; x = Pontos da proposta (p); b = parâmetro base máximo; vi(p) = 
Pontuação da proposta, segundo o factor, ou subfactor elementar = (x / b)*10. 
3.2.3. Pontuação global a atribuir á proposta: 
            n 
V(p) = Σ   [ki * vi(p)]  
           i=1  
em que: Σ = Somatório das pontuações das propostas, segundo os factores e subfactores 
elementares; n = número de factores e subfactores elementares; i = factor, ou subfactor 
elementar. Expressão geral de acordo com o modelo de agregação aditiva. 
 

Cláusula 7ª 
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 sítio de internet www.saphety.com/saphetygov. 
3. Os esclarecimentos a que se refere o número 1 anterior são prestados, por escrito, pelo 
Júri do procedimento, 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 2 anterior. 
5. Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 
interessados devem apresentar á Câmara Municipal do Barreiro 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. 
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Cláusula 8ª 
RENDA MENSAL 

1. O valor, mínimo, da renda mensal, actualmente em vigor, a pagar pelo adjudicatário, 
para cada Lote, bem como as características dos espaços comerciais, nomeadamente, o 
número de módulos, a área por módulo, por metro quadrado, a área total com banca, por 
metro quadrado e o valor, por metro quadrado, estão indicados no mapa “ANEXO A – 
Valor da renda mensal e características das bancas vagas”, incluído, em anexo, a este 
Programa de procedimento. 
2 A proposta será excluída se o concorrente apresentar, por Lote, para a renda mensal, um 
valor inferior ao valor indicado no número anterior. 
3. As rendas obedecem ao disposto no Artº 20º, do Regulamento de Funcionamento do 
Mercado Municipal 1º de Maio. 
4. O não pagamento tempestivo de 3 (três) rendas sucessivas ou de 4 (quatro) intercaladas 
atribui à Câmara Municipal do Barreiro a faculdade de declarar a caducidade do contrato 
de ocupação celebrado. 
5. As rendas referentes à ocupação dos espaços são devidas mensalmente pelos operadores. 
6. O Concessionário efectuará o pagamento no primeiro dia útil de cada mês, ou nos oito 
dias subsequentes, considerando-se transferido para o primeiro dia útil seguinte, se o 
último dia for Sábado, Domingo, ou Feriado. 
7. A renda mensal é devida a partir do mês seguinte ao da data da celebração do contrato, 
sendo acrescida do I.V.A. à taxa legal. 
8. A renda mensal será objecto de actualizações anuais, de acordo com os coeficientes 
aplicáveis aos arrendamentos para fins não habitacionais. 

 
Cláusula 9ª 

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 10ª 

FASE DE NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
As propostas não serão objecto de negociação. 

 
Cláusula 11ª 

PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA 
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. 
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Cláusula 12ª 
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 da concessão dos serviços públicos, das condições de prazos e preços, ou 
de quaisquer outras que  revistam especial interesse público, geral ou local. 
 

Cláusula 13ª 
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 á escolha do procedimento para a formação de contratos de 
aquisição de serviços. 

 
Cláusula 14ª 

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 seguintes 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: 
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 sítio de internet www.saphety.com/saphetygov, 
que deverá ser assinada, digitalizada 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. 
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. 
 
 



 

Página 10 de 21 
 

 
 
 
 
 
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 ás 
23:59 h, do 10º (décimo) dia útil a contar da data da notificação da adjudicação, através da 
Plataforma Electrónica SaphetyGov e dentro do prazo fixado. 

 
Cláusula 15ª 

DA CAUÇÃO 
1. Para garantia de exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, é exigida ao 
adjudicatário a prestação de caução, de valor igual a 3 (três) meses de renda, com exclusão 
do I.V.A. 
2. A caução e garantia devem obedecer ao disposto no Artº 21º, do Regulamento de 
Funcionamento do Mercado Municipal 1º de Maio. 
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. 
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 Programa de procedimento, 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 Programa de procedimento 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 Programa de procedimento, disponível 
na Plataforma Electrónica SaphetyGov, no sítio de internet 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  
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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. 

 
Cláusula 16ª 

ACEITAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 
1. A minuta do contrato a celebrar, enviada, electrònicamente, através da Plataforma 
Electrónica SaphetyGov, disponível no sítio de internet 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; 
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. 
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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. 

 
Cláusula 18ª 

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. 
 

Cláusula 19ª 
LEILÃO ELECTRÓNICO, 

O atributo das propostas não será objecto de um leilão electrónico. 
 

Cláusula 20ª 
FASE DE NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas não serão objecto de negociação. 
 

Cláusula 21ª 
APOIO TÉCNICO REFERENTE À PLATAFORMA ELECTRÓNICA. 

1. 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. 
2. Poderá, ainda, o Município do Barreiro, prestar apoio técnico, na submissão de 
documentos, na Plataforma Electrónica SaphetyGov. 
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Cláusula 22ª 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Em tudo o omisso, no presente Caderno de Encargos, observar-se-á o disposto no 
Regulamento de Funcionamento do Mercado Municipal 1º de Maio, aprovado pela 
Assembleia Municipal em 22/12/2009, no Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, na Declaração de Rectificação n.º18-
A/2008, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro, 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. 
 
 

O Vereador com competência delegada, 
 
 
 

Carlos Alberto Fernandes Moreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS ao Programa do 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) do 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 
ANEXO A – Valor da renda mensal e características das bancas vagas. 
Regulamento de Funcionamento do Mercado Municipal 1º de Maio. 
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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 rectificações 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 1 do artigo 
627.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 rectificações 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 1 do artigo 
627.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 

 
F____________ (indicar nome, estado civil, profissão e morada, ou Empresa e Sede) de 
nacionalidade ___________ na qualidade de ______________, depois de ter tomado 
conhecimento do objecto da concessão de serviços públicos de __________________ 
(designação da concessão), a que se refere o Anúncio publicado em ____ de 
__________de 20__, obriga-se á concessão, em conformidade com as condições 
estabelecidas no Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, para o(s) seguinte(s) 
Lote(s): 

a) Lote nº____: Refª ______, pelo valor da renda mensal de ____________Euros (por 
extenso e por algarismos) que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado, 
com as seguintes caraterísticas: ___________. 

b) Lote (…) 
À(s) quantia(s) supra mencionada(s) acrescentará o Imposto sobre o Valor Acrescentado á 
taxa legal em vigor. 
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 ao valor de 3 (três) meses de renda, com exclusão 
do I.V.A., 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 Concurso Público, para a concessão ________, 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, _________________ 
 
Assinatura _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A

LOTE BANCA SECTOR Nº DE ÁREA ÁREA TOTAL VALOR DA
Nº Nº REFª MÓDULOS C/MÓDULO (m2) C/BANCA (m2) RENDA MENSAL (€)
1 B.06 Hortofrutícolas 1 1,50 1,50 10,79

2 B.07 Hortofrutícolas 1 1,50 1,50 10,79

3 B.08 Hortofrutícolas 1 1,50 1,50 10,79

4 B.09 Hortofrutícolas 1 1,50 1,50 10,79

5 B.10 Hortofrutícolas 2 1,50 3,00 21,57

6 B.11 Hortofrutícolas 2 1,50 3,00 21,57

5 1,50

1 3,30

1 1,50

1 3,30

1 1,50

1 3,30

10 B.44 Charcutaria, produtos regionais 2 1,65 3,30 33,90

11 B.48 Hortofrutícolas 2 1,50 3,00 21,57

12 B.49 Hortofrutícolas 2 1,50 3,00 21,57

13 B.60 Pão e Bolos - Doçaria 2 1,65 3,30 27,13

14 --- Banca de Engraxador 1 4,85 4,85 50

4,80 34,51

B.23 Hortofrutícolas 4,80 34,51
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77,65B.21 Hortofrutícolas 10,80

B.30 Hortofrutícolas
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