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14 13

De acordo com o documento de política nacional sobre o emprego 
e seu plano de ação (PANEF), a população jovem é cada vez mais 
afetada pelo fenómeno do subemprego, o que reflete o seu nível de 
insegurança no mercado de emprego.

Para remediar esta situação, como em outros países em desenvol-
vimento, o sector da construção poderia desempenhar um papel 
fundamental em dar oportunidades de emprego imediato para os 
jovens, especialmente porque o país tem como objetivo desenvolver 
a infraestrutura a médio prazo (estradas, ampliação do aeroporto, 
expansão e renovação do porto) a fim de acompanhar o processo 
de crescimento da base produtiva da economia nacional.

O projeto RBSA será executado em São Tomé e Príncipe como uma 
contribuição da OIT pelos esforços do país e dos parceiros de desen-
volvimento para resolução das questões levantadas acima, sobre a 
criação de trabalho digno, melhorar a empregabilidade dos candi-
datos a emprego e reforço da governação do mercado de trabalho. 
Trata-se essencialmente, ao abordar estes desafios, de se focar na 
capacitação dos mandantes tripartidos, especificamente os parcei-
ros sociais, para que possam influenciar as políticas e programas re-
lacionados.

Assim, se nada for feito para garantir a participação de empresas 
nacionais, incluindo as PME’s do sector BTP para realização desses 
projetos de infraestruturas, esses investimentos não terão nenhum 
efeito sobre a situação precária do emprego em São Tomé Príncipe. 
Na verdade, estes investimentos beneficiam principalmente gran-
des empresas estrangeiras sem a criação de postos de trabalho a ní-
vel nacional. Perante esta situação, é urgente reforçar a capacidade 
das PME’s nas várias áreas de construção para que eles não se tor-
nem apenas observadores do vasto movimento de transformação 
da economia.

 NOTA 
INTRODUTÓRIA

Ê
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INTRODUTÓRIA

Ê
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De acordo com o documento de política nacional sobre o emprego e seu 
plano de ação (PANEF), a população jovem é cada vez mais afetada pelo 
fenómeno do subemprego, o que reflete o seu nível de insegurança no mer-
cado de emprego.

Para remediar esta situação, como em outros países em desenvolvimento, 
o sector da construção poderia desempenhar um papel fundamental em 
dar oportunidades de emprego imediato para os jovens, especialmente por-
que o país tem como objetivo desenvolver a infraestrutura a médio prazo 
(estradas, ampliação do aeroporto, expansão e renovação do porto) a fim 
de acompanhar o processo de crescimento da base produtiva da economia 
nacional.

O projeto RBSA será executado em São Tomé e Príncipe como uma contri-
buição da OIT pelos esforços do país e dos parceiros de desenvolvimento 
para resolução das questões levantadas acima, sobre a criação de trabalho 
digno, melhorar a empregabilidade dos candidatos a emprego e reforço da 
governação do mercado de trabalho. Trata-se essencialmente, ao abordar 
estes desafios, de se focar na capacitação dos mandantes tripartidos, espe-
cificamente os parceiros sociais, para que possam influenciar as políticas e 
programas relacionados.

Assim, se nada for feito para garantir a participação de empresas nacionais, 
incluindo as PME’s do sector BTP para realização desses projetos de infraes-
truturas, esses investimentos não terão nenhum efeito sobre a situação pre-
cária do emprego em São Tomé Príncipe. Na verdade, estes investimentos 
beneficiam principalmente grandes empresas estrangeiras sem a criação 
de postos de trabalho a nível nacional. Perante esta situação, é urgente re-
forçar a capacidade das PME’s nas várias áreas de construção para que eles 
não se tornem apenas observadores do vasto movimento de transformação 
da economia.

É neste contexto que a OIT financiou a elaboração de um guia prático de 
acesso a contratos públicos para PME’s de construção de São Tomé e Prínci-
pe e gostaria que este guia fosse de fácil acesso para os beneficiários finais 
que são concorrentes de contratos públicos, incluindo as PME’s.

O guia disponibiliza todas as informações úteis que permitam aos concor-
rentes serem informados sobre as previsões de adjudicação de contratos 
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É neste contexto que a OIT financiou a elaboração de um guia práti-
co de acesso a contratos públicos para PME’s de construção de São 
Tomé e Príncipe e gostaria que este guia fosse de fácil acesso para 
os beneficiários finais que são concorrentes de contratos públicos, 
incluindo as PME’s.

O guia disponibiliza todas as informações úteis que permitam aos 
concorrentes serem informados sobre as previsões de adjudicação de 
contratos pelas autoridades adjudicantes, melhor compreender os 
documentos do concurso, preparar adequadamente as submissões 
e arquivá-las dentro dos prazos. O Guia também fornece às PME’s as 
providências a serem tomadas para a implementar seus contratos 
perfeitamente, uma vez que lhes forem adjudicados.

Este guia tem como objetivo:

   Facilitar o acesso as contratações públicas para as PME’s do sector 
da construção;

   Disponibilizar às PME’s todas as informações necessárias que lhes 
permitam ser informado sobre a aquisição e previsão da entidade 
contratante;

   Permitir que as PME’s do sector da construção compreendam 
melhor os documentos do concurso para preparar suas propostas 
e submetê-las a tempo;

   Fornecer às PME’s, as regras de execução dos seus mercados, 
uma vez adjudicados;

Este guia baseia-se no Regulamento de Licitação e Contratação Pú-
blica, aprovado pela Lei n.º 8/2009 de 26 de agosto, suas ordens de 
execução, modelos de documentos de licitação, despachos ministe-
riais, circulares e jurisprudência.
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pelas autoridades adjudicantes, melhor compreender os documentos do 
concurso, preparar adequadamente as submissões e arquivá-las dentro dos 
prazos. O Guia também fornece às PME’s as providências a serem tomadas 
para a implementar seus contratos perfeitamente, uma vez que lhes forem 
adjudicados.

Este guia tem como objetivo:

      Facilitar o acesso as contratações públicas para as PME’s do sector da 
construção;

      Disponibilizar às PME’s todas as informações necessárias que lhes permi-
tam ser informado sobre a aquisição e previsão da entidade contratante;

      Permitir que as PME’s do sector da construção compreendam melhor os 
documentos do concurso para preparar suas propostas e submetê-las a 
tempo;

      Fornecer às PME’s, as regras de execução dos seus mercados, uma vez 
adjudicados;

Este guia baseia-se no Regulamento de Licitação e Contratação Pública, 
aprovado pela Lei n.º 8/2009 de 26 de agosto, suas ordens de execução, mo-
delos de documentos de licitação, despachos ministeriais, circulares e juris-
prudência.
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É neste contexto que a OIT financiou a elaboração de um guia práti-
co de acesso a contratos públicos para PME’s de construção de São 
Tomé e Príncipe e gostaria que este guia fosse de fácil acesso para 
os beneficiários finais que são concorrentes de contratos públicos, 
incluindo as PME’s.

O guia disponibiliza todas as informações úteis que permitam aos 
concorrentes serem informados sobre as previsões de adjudicação de 
contratos pelas autoridades adjudicantes, melhor compreender os 
documentos do concurso, preparar adequadamente as submissões 
e arquivá-las dentro dos prazos. O Guia também fornece às PME’s as 
providências a serem tomadas para a implementar seus contratos 
perfeitamente, uma vez que lhes forem adjudicados.

Este guia tem como objetivo:

   Facilitar o acesso as contratações públicas para as PME’s do sector 
da construção;

   Disponibilizar às PME’s todas as informações necessárias que lhes 
permitam ser informado sobre a aquisição e previsão da entidade 
contratante;

   Permitir que as PME’s do sector da construção compreendam 
melhor os documentos do concurso para preparar suas propostas 
e submetê-las a tempo;

   Fornecer às PME’s, as regras de execução dos seus mercados, 
uma vez adjudicados;

Este guia baseia-se no Regulamento de Licitação e Contratação Pú-
blica, aprovado pela Lei n.º 8/2009 de 26 de agosto, suas ordens de 
execução, modelos de documentos de licitação, despachos ministe-
riais, circulares e jurisprudência.
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1.1. Subcontratação (Documento de licitação, CGC,36)

1 ▶    A Contratada pode subcontratar parte das obras, mas não 
pode assinar o contrato sem que haja aprovação, por escrito, 
do Órgão Contratante. A subcontratação não altera as obri-
gações da Contratada.

2 ▶    A subcontratação é permitida, embora o subcontratado não 
responde perante ao órgão contratante. A responsabilidade 
total e completa das obras é da empresa contratada. 

1.2. Consórcio de empresas (artigo 27 do RLCP)

1 ▶    É sempre permitida a participação, nas licitações, de concor-
rentes constituídos em consórcio.

2 ▶    Os membros integrantes de um consórcio não podem par-
ticipar no mesmo concurso, isoladamente nem integrando 
outro consórcio.

3 ▶    Lista de documentos de constituição de consórcio:

a)   Nome e qualificação de cada membro integrante do con-
sórcio e a indicação da participação de cada um deles;

b)   Indicação do membro representante do consórcio perante 
o Órgão Contratante, com poderes para assumir obriga-

 01. CAPÍTULO

Quais são as vantagens concedidas às PME pelo Regula-
mento de licitação e contratação pública de São Tomé e 
Príncipe para facilitar o seu acesso aos contratos públicos?

Ê
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1.1. Subcontratação (Documento de licitação, CGC,36)

1 ▶    A Contratada pode subcontratar parte das obras, mas não 
pode assinar o contrato sem que haja aprovação, por escrito, 
do Órgão Contratante. A subcontratação não altera as obri-
gações da Contratada.

2 ▶    A subcontratação é permitida, embora o subcontratado não 
responde perante ao órgão contratante. A responsabilidade 
total e completa das obras é da empresa contratada. 

1.2. Consórcio de empresas (artigo 27 do RLCP)

1 ▶    É sempre permitida a participação, nas licitações, de concor-
rentes constituídos em consórcio.

2 ▶    Os membros integrantes de um consórcio não podem par-
ticipar no mesmo concurso, isoladamente nem integrando 
outro consórcio.

3 ▶    Lista de documentos de constituição de consórcio:

a)   Nome e qualificação de cada membro integrante do con-
sórcio e a indicação da participação de cada um deles;

b)   Indicação do membro representante do consórcio perante 
o Órgão Contratante, com poderes para assumir obriga-

 01. CAPÍTULO

Quais são as vantagens concedidas às PME pelo Regula-
mento de licitação e contratação pública de São Tomé e 
Príncipe para facilitar o seu acesso aos contratos públicos?

Ê
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1.1. Subcontratação (Documento de licitação, CGC, 36)

1 ▶      A Contratada pode subcontratar parte das obras, mas não pode assinar o 
contrato sem que haja aprovação, por escrito, do Órgão Contratante.  A sub-
contratação não altera as obrigações da Contratada.

2 ▶    A subcontratação é permitida, embora o subcontratado não responde 
perante ao órgão contratante. A responsabilidade total e completa das 
obras é da empresa contratada. 

1.2. Consórcio de empresas (artigo 27 do RLCP)

1 ▶     É sempre permitida a participação, nas licitações, de concorrentes cons-
tituídos em consórcio.

2 ▶    Os membros integrantes de um consórcio não podem participar no mes-
mo concurso, isoladamente nem integrando outro consórcio.

3 ▶    Lista de documentos de constituição de consórcio:

a)   Nome e qualificação de cada membro integrante do consórcio e a 
indicação da participação de cada um deles;

b)   Indicação do membro representante do consórcio perante o Órgão 
Contratante, com poderes para assumir obrigações e para receber 
citação e intimação em nome de todos os membros integrantes do 
consórcio; e

c)   Assumpção de responsabilidade solidária dos membros integrantes do 
consórcio por todas as obrigações e atos do consórcio.

4 ▶    Quando um consórcio pretende concorrer, cada um dos seus membros 
apresentará os documentos de qualificação jurídica, económico-finan-
ceira e técnica e de regularidade fiscal exigidos nos termos dos artigos 22 
a 27 do RLCP, assim como o documento de constituição do consórcio ou 
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ções e para receber citação e intimação em nome de to-
dos os membros integrantes do consórcio; e

c)   Assumpção de responsabilidade solidária dos membros 
integrantes do consórcio por todas as obrigações e atos 
do consórcio.

4 ▶    Quando um consórcio pretende concorrer, cada um dos 
seus membros apresentará os documentos de qualificação 
jurídica, económico-financeira e técnica e de regularidade 
fiscal exigidos nos termos dos artigos 22 a 27 do RLCP, as-
sim como o documento de constituição do consórcio ou o 
respetivo projeto acompanhado de declaração de compro-
misso para constituição do consórcio, caso seja o adjudica-
tário. 

5 ▶    Os requisitos de faturação mínima e de capital social ou 
de património líquido do consórcio podem resultar da soma 
dos valores comprovados de cada um dos membros inte-
grantes.

6 ▶    Os requisitos de qualificação técnica do consórcio podem 
ser comprovados por um dos seus membros ou pela soma 
de elementos que integram a capacidade técnica de cada 
um deles.

7 ▶    As garantias provisórias e/ou definitivas devem ser emitidas 
em nome do consórcio, podendo ser oferecidas isoladamente 
por qualquer dos seus membros ou ter o seu valor distribuído 
entre a totalidade dos membros, a exclusivo critério do con-
sórcio. 

1.3. Aumento dos limites para isenção de garantias 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não exis-
te aumento dos limites para isenção de garantias.

19

1.4. Regime preferencial concedido às PME 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não 
existe regime preferencial concedido às PME.

2 ▶    Nos concursos de pequena dimensão, as PME são prioriza-
das.

1.5.  Restrição da concorrência internacional em benefício das 
PME para contratos financiados pelo orçamento dos órgãos 
contratantes, ou seja, margem de preferência doméstica 
(Artigo 43 do RLCP)

1 ▶    No Concurso Público Internacional o Órgão Contratante po-
derá estabelecer margens de preferência, de acordo com o 
seguinte:

a)   7,5 % (sete e meio por cento) do valor do contrato, sem 
impostos, para empreitadas, para o concorrente nacional, 
para fins de comparação com o concorrente estrangeiro; 

b)   10% (dez por cento) do valor do contrato, sem impostos, 
para bens e serviços nacionais para fins de comparação 
com os bens e serviços estrangeiros.

2 ▶    Para efeitos de aplicação da margem de preferência fixada 
na alínea a) do número anterior é indispensável a compro-
vação da nacionalidade do concorrente, em conformidade 
com os requisitos estabelecidos no Artigo 20 do RLCP.

3 ▶    Para efeitos de aplicação da margem de preferência fixada na 
alínea b) do número anterior é indispensável a prova de incor-
poração de fatores nacionais correspondentes a pelo menos 
trinta por cento do preço à porta da fábrica do produto acaba-
do, podendo, o Ministro que superintende a área das Finanças 
ajustar a percentagem acima referida.

o respetivo projeto acompanhado de declaração de compromisso para 
constituição do consórcio, caso seja o adjudicatário. 

5 ▶    Os requisitos de faturação mínima e de capital social ou de património 
líquido do consórcio podem resultar da soma dos valores comprovados 
de cada um dos membros integrantes.

6 ▶    Os requisitos de qualificação técnica do consórcio podem ser compro-
vados por um dos seus membros ou pela soma de elementos que inte-
gram a capacidade técnica de cada um deles.

7 ▶    As garantias provisórias e/ou definitivas devem ser emitidas em nome 
do consórcio, podendo ser oferecidas isoladamente por qualquer dos seus 
membros ou ter o seu valor distribuído entre a totalidade dos membros, a 
exclusivo critério do consórcio. 

1.3. Aumento dos limites para isenção de garantias 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe aumento 
dos limites para isenção de garantias.

1.4. Regime preferencial concedido às PME 

1 ▶     No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe regime 
preferencial concedido às PME.

2 ▶    Nos concursos de pequena dimensão, as PME são priorizadas.

1.5.  Restrição da concorrência internacional em benefício  
das PME para contratos financiados pelo orçamento  
dos órgãos contratantes, ou seja, margem de preferência 
doméstica (Artigo 43 do RLCP)

1 ▶      No Concurso Público Internacional o Órgão Contratante poderá estabe-
lecer margens de preferência, de acordo com o seguinte:

a)   7,5 % (sete e meio por cento) do valor do contrato, sem impostos, para 
empreitadas, para o concorrente nacional, para fins de comparação 
com o concorrente estrangeiro; 

b)   10% (dez por cento) do valor do contrato, sem impostos, para bens e 
serviços nacionais para fins de comparação com os bens e serviços 
estrangeiros.

20
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ções e para receber citação e intimação em nome de to-
dos os membros integrantes do consórcio; e

c)   Assumpção de responsabilidade solidária dos membros 
integrantes do consórcio por todas as obrigações e atos 
do consórcio.

4 ▶    Quando um consórcio pretende concorrer, cada um dos 
seus membros apresentará os documentos de qualificação 
jurídica, económico-financeira e técnica e de regularidade 
fiscal exigidos nos termos dos artigos 22 a 27 do RLCP, as-
sim como o documento de constituição do consórcio ou o 
respetivo projeto acompanhado de declaração de compro-
misso para constituição do consórcio, caso seja o adjudica-
tário. 

5 ▶    Os requisitos de faturação mínima e de capital social ou 
de património líquido do consórcio podem resultar da soma 
dos valores comprovados de cada um dos membros inte-
grantes.

6 ▶    Os requisitos de qualificação técnica do consórcio podem 
ser comprovados por um dos seus membros ou pela soma 
de elementos que integram a capacidade técnica de cada 
um deles.

7 ▶    As garantias provisórias e/ou definitivas devem ser emitidas 
em nome do consórcio, podendo ser oferecidas isoladamente 
por qualquer dos seus membros ou ter o seu valor distribuído 
entre a totalidade dos membros, a exclusivo critério do con-
sórcio. 

1.3. Aumento dos limites para isenção de garantias 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não exis-
te aumento dos limites para isenção de garantias.
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1.4. Regime preferencial concedido às PME 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não 
existe regime preferencial concedido às PME.

2 ▶    Nos concursos de pequena dimensão, as PME são prioriza-
das.

1.5.  Restrição da concorrência internacional em benefício das 
PME para contratos financiados pelo orçamento dos órgãos 
contratantes, ou seja, margem de preferência doméstica 
(Artigo 43 do RLCP)

1 ▶    No Concurso Público Internacional o Órgão Contratante po-
derá estabelecer margens de preferência, de acordo com o 
seguinte:

a)   7,5 % (sete e meio por cento) do valor do contrato, sem 
impostos, para empreitadas, para o concorrente nacional, 
para fins de comparação com o concorrente estrangeiro; 

b)   10% (dez por cento) do valor do contrato, sem impostos, 
para bens e serviços nacionais para fins de comparação 
com os bens e serviços estrangeiros.

2 ▶    Para efeitos de aplicação da margem de preferência fixada 
na alínea a) do número anterior é indispensável a compro-
vação da nacionalidade do concorrente, em conformidade 
com os requisitos estabelecidos no Artigo 20 do RLCP.

3 ▶    Para efeitos de aplicação da margem de preferência fixada na 
alínea b) do número anterior é indispensável a prova de incor-
poração de fatores nacionais correspondentes a pelo menos 
trinta por cento do preço à porta da fábrica do produto acaba-
do, podendo, o Ministro que superintende a área das Finanças 
ajustar a percentagem acima referida.
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2 ▶    Para efeitos de aplicação da margem de preferência fixada na alínea a) 
do número anterior é indispensável a comprovação da nacionalidade 
do concorrente, em conformidade com os requisitos estabelecidos no 
Artigo 20 do RLCP.

3 ▶    Para efeitos de aplicação da margem de preferência fixada na alínea b) do 
número anterior é indispensável a prova de incorporação de fatores nacio-
nais correspondentes a pelo menos trinta por cento do preço à porta da 
fábrica do produto acabado, podendo, o Ministro que superintende a área 
das Finanças ajustar a percentagem acima referida.

4 ▶    A nacionalidade do concorrente não será levada em consideração para 
os fins de aplicação da margem de preferência estabelecida na alínea b) 
do número um do presente artigo.

1.6. Loteamento da licitação (Artigo 38 do RLCP)

1 ▶      Quando a licitação for realizada por lotes, para fins de definição da moda-
lidade, será considerada a soma dos valores estimados de todos os lotes 
que fazem parte da mesma licitação.

2 ▶    Se a licitação for realizada por lotes, os Documentos de Licitação indica-
rão a possibilidade de o concorrente submeter proposta para um ou mais 
lotes, o valor da garantia provisória para cada lote, e a forma como a avalia-
ção e a adjudicação serão feitas para cada lote, admitindo-se a avaliação 
por múltiplos lotes.

1.7.  Preferência no caso de uma licitação comunitária  
ou aquisições comunitárias 

1 ▶      No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe preferência 
no caso de uma licitação comunitária ou aquisições comunitárias.

2 ▶    Nos concursos de pequena dimensão as PME são priorizadas.

1.8.  Avanço para o início das obras ou do fornecimento  
(Artigo 98 do RLCP)

1 ▶      Somente é permitido o pagamento de parcela de adiantamento (avanço), 
quando previsto nos Documentos de Licitação, até o limite de trinta por 
cento do valor do Contrato, e mediante a apresentação de garantia de 
avanço no mesmo valor.
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4 ▶    A nacionalidade do concorrente não será levada em consi-
deração para os fins de aplicação da margem de preferência 
estabelecida na alínea b) do número um do presente artigo.

1.6. Loteamento da licitação (Artigo 38 do RLCP)

1 ▶    Quando a licitação for realizada por lotes, para fins de defini-
ção da modalidade, será considerada a soma dos valores esti-
mados de todos os lotes que fazem parte da mesma licitação.

2 ▶    Se a licitação for realizada por lotes, os Documentos de Lici-
tação indicarão a possibilidade de o concorrente submeter 
proposta para um ou mais lotes, o valor da garantia provisória 
para cada lote, e a forma como a avaliação e a adjudicação 
serão feitas para cada lote, admitindo-se a avaliação por múl-
tiplos lotes.

1.7.  Preferência no caso de uma licitação comunitária  
ou aquisições comunitárias 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe 
preferência no caso de uma licitação comunitária ou aquisi-
ções comunitárias.

2 ▶    Nos concursos de pequena dimensão as PME são priorizadas.

1.8.  Avanço para o início das obras ou do fornecimento  
(Artigo 98 do RLCP)

1 ▶    Somente é permitido o pagamento de parcela de adiantamen-
to (avanço), quando previsto nos Documentos de Licitação, até 
o limite de trinta por cento do valor do Contrato, e mediante  
a apresentação de garantia de avanço no mesmo valor.

22 21

1 ▶    O reembolso do adiantamento previsto no número anterior, 
efetuar-se-á deduzindo no valor de cada um dos pagamentos 
posteriores uma percentagem igual à parcela do adianta-
mento concedido.

1.9.  Possibilidade de fornecer certos documentos  
administrativos ao assinar o contrato  
(documento de licitação, IAC, Cláusula 43)

1 ▶    Para a celebração do Contrato, o Adjudicatário deverá apre-
sentar os seguintes documentos, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da receção da notificação de adjudicação:

a)   As certidões atualizadas dos requisitos de qualificação 
apresentados na fase de concurso, que tenham caducado 
durante o decurso do mesmo;

b)   A documentação comprovativa da regularidade fiscal, nos 
termos da Cláusula 22 das IAC;

c)   Declaração de que não há pedido de falência contra o Con-
corrente e de que não requereu concordata; e

d)   Documento de constituição do consórcio, quando for o caso.

2 ▶    Caso o Concorrente não apresente a documentação previs-
ta no ponto anterior, o Órgão Contratante poderá cancelar a  
adjudicação e convocar o concorrente classificado no segun-
do lugar.

3 ▶    Após a apresentação da documentação prevista no ponto 1, 
o Órgão Contratante convocará o Adjudicatário para assina-
tura do Contrato, devendo o Concorrente assinar o Contrato 
no prazo máximo de 30 dias ou em prazo menor que tenha 
sido indicado nos Dados do Concurso.

2 ▶    O reembolso do adiantamento previsto no número anterior, efetuar-se-á 
deduzindo no valor de cada um dos pagamentos posteriores uma percen-
tagem igual à parcela do adiantamento concedido.

1.9.  Possibilidade de fornecer certos documentos  
administrativos ao assinar o contrato  
(documento de licitação, IAC, Cláusula 43)

1 ▶    Para a celebração do Contrato, o Adjudicatário deverá apresentar os se-
guintes documentos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da receção 
da notificação de adjudicação:

a)   As certidões atualizadas dos requisitos de qualificação apresentados na 
fase de concurso, que tenham caducado durante o decurso do mesmo;

b)   A documentação comprovativa da regularidade fiscal, nos termos da 
Cláusula 22 das IAC;

c)   Declaração de que não há pedido de falência contra o Concorrente e 
de que não requereu concordata; e

d)   Documento de constituição do consórcio, quando for o caso.

2 ▶    Caso o Concorrente não apresente a documentação prevista no ponto 
anterior, o Órgão Contratante poderá cancelar a  adjudicação e convocar 
o concorrente classificado no segundo lugar.

3 ▶    Após a apresentação da documentação prevista no ponto 1, o Órgão 
Contratante convocará o Adjudicatário para assinatura do Contrato, de-
vendo o Concorrente assinar o Contrato no prazo máximo de 30 dias ou 
em prazo menor que tenha sido indicado nos Dados do Concurso.
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4 ▶    A nacionalidade do concorrente não será levada em consi-
deração para os fins de aplicação da margem de preferência 
estabelecida na alínea b) do número um do presente artigo.

1.6. Loteamento da licitação (Artigo 38 do RLCP)

1 ▶    Quando a licitação for realizada por lotes, para fins de defini-
ção da modalidade, será considerada a soma dos valores esti-
mados de todos os lotes que fazem parte da mesma licitação.

2 ▶    Se a licitação for realizada por lotes, os Documentos de Lici-
tação indicarão a possibilidade de o concorrente submeter 
proposta para um ou mais lotes, o valor da garantia provisória 
para cada lote, e a forma como a avaliação e a adjudicação 
serão feitas para cada lote, admitindo-se a avaliação por múl-
tiplos lotes.

1.7.  Preferência no caso de uma licitação comunitária  
ou aquisições comunitárias 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe 
preferência no caso de uma licitação comunitária ou aquisi-
ções comunitárias.

2 ▶    Nos concursos de pequena dimensão as PME são priorizadas.

1.8.  Avanço para o início das obras ou do fornecimento  
(Artigo 98 do RLCP)

1 ▶    Somente é permitido o pagamento de parcela de adiantamen-
to (avanço), quando previsto nos Documentos de Licitação, até 
o limite de trinta por cento do valor do Contrato, e mediante  
a apresentação de garantia de avanço no mesmo valor.
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1 ▶    O reembolso do adiantamento previsto no número anterior, 
efetuar-se-á deduzindo no valor de cada um dos pagamentos 
posteriores uma percentagem igual à parcela do adianta-
mento concedido.

1.9.  Possibilidade de fornecer certos documentos  
administrativos ao assinar o contrato  
(documento de licitação, IAC, Cláusula 43)

1 ▶    Para a celebração do Contrato, o Adjudicatário deverá apre-
sentar os seguintes documentos, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da receção da notificação de adjudicação:

a)   As certidões atualizadas dos requisitos de qualificação 
apresentados na fase de concurso, que tenham caducado 
durante o decurso do mesmo;

b)   A documentação comprovativa da regularidade fiscal, nos 
termos da Cláusula 22 das IAC;

c)   Declaração de que não há pedido de falência contra o Con-
corrente e de que não requereu concordata; e

d)   Documento de constituição do consórcio, quando for o caso.

2 ▶    Caso o Concorrente não apresente a documentação previs-
ta no ponto anterior, o Órgão Contratante poderá cancelar a  
adjudicação e convocar o concorrente classificado no segun-
do lugar.

3 ▶    Após a apresentação da documentação prevista no ponto 1, 
o Órgão Contratante convocará o Adjudicatário para assina-
tura do Contrato, devendo o Concorrente assinar o Contrato 
no prazo máximo de 30 dias ou em prazo menor que tenha 
sido indicado nos Dados do Concurso.
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2.1. Publicação de anúncio (Artigos 29 e 50 do RLCP)

1 ▶    O Anúncio de Licitação é divulgado mediante publicação, 
na rádio nacional, e/ou na televisão pública nacional, deven-
do o Órgão Contratante afixar cópia por edital, na sede do 
Órgão Contratante.

2 ▶    A divulgação de Anúncio de Licitação, em qualquer Regime 
ou modalidade, deverá ser comunicada à COSSIL.

3 ▶    Nos concursos de pequena dimensão, não é exigido a pu-
blicação. O mesmo é feito através de carta-convite à pelo me-
nos três fornecedores, empreiteiros ou concorrentes.

4 ▶    A realização do Concurso Público, obriga o Órgão Contratan-
te à publicação do Anúncio da Licitação na imprensa pelo 
menos duas vezes, uma das quais poderá ser feita em página 
oficial da Internet do Ministério das Finanças e/ou do respeti-
vo sector, de acesso livre, e afixação por edital na sede do Ór-
gão Contratante, podendo ser ampliada por outros meios 
de divulgação.

2.2. Plano de licitações (PL) – (Artigo 5 do RLCP)

1 ▶    O Órgão Contratante só pode iniciar o procedimento de li-
citação e a contratação desde que o valor estimado para a 
contratação tenha previsão no Orçamento e na programação 
financeira do sector respetivo.

 02. CAPÍTULO

Como obter informações sobre os concursos realizados 
pelos órgãos contratantes?

Ê
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2.1. Publicação de anúncio (Artigos 29 e 50 do RLCP)

1 ▶    O Anúncio de Licitação é divulgado mediante publicação, 
na rádio nacional, e/ou na televisão pública nacional, deven-
do o Órgão Contratante afixar cópia por edital, na sede do 
Órgão Contratante.

2 ▶    A divulgação de Anúncio de Licitação, em qualquer Regime 
ou modalidade, deverá ser comunicada à COSSIL.

3 ▶    Nos concursos de pequena dimensão, não é exigido a pu-
blicação. O mesmo é feito através de carta-convite à pelo me-
nos três fornecedores, empreiteiros ou concorrentes.

4 ▶    A realização do Concurso Público, obriga o Órgão Contratan-
te à publicação do Anúncio da Licitação na imprensa pelo 
menos duas vezes, uma das quais poderá ser feita em página 
oficial da Internet do Ministério das Finanças e/ou do respeti-
vo sector, de acesso livre, e afixação por edital na sede do Ór-
gão Contratante, podendo ser ampliada por outros meios 
de divulgação.

2.2. Plano de licitações (PL) – (Artigo 5 do RLCP)

1 ▶    O Órgão Contratante só pode iniciar o procedimento de li-
citação e a contratação desde que o valor estimado para a 
contratação tenha previsão no Orçamento e na programação 
financeira do sector respetivo.

 02. CAPÍTULO

Como obter informações sobre os concursos realizados 
pelos órgãos contratantes?

Ê
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2.1. Publicação de anúncio (Artigos 29 e 50 do RLCP)

1 ▶      O Anúncio de Licitação é divulgado mediante publicação, na rádio nacio-
nal, e/ou na televisão pública nacional, devendo o Órgão Contratante afi-
xar cópia por edital, na sede do Órgão Contratante.

2 ▶    A divulgação de Anúncio de Licitação, em qualquer Regime ou modali-
dade, deverá ser comunicada à COSSIL.

3 ▶    Nos concursos de pequena dimensão, não é exigido a publicação. O mes-
mo é feito através de carta-convite à pelo menos três fornecedores, em-
preiteiros ou concorrentes.

4 ▶    A realização do Concurso Público, obriga o Órgão Contratante à publicação 
do Anúncio da Licitação na imprensa pelo menos duas vezes, uma das quais 
poderá ser feita em página oficial da Internet do Ministério das Finanças e/
ou do respetivo sector, de acesso livre, e afixação por edital na sede do Ór-
gão Contratante, podendo ser ampliada por outros meios de divulgação.

2.2. Plano de licitações (PL) – (Artigo 5 do RLCP)

1 ▶      O Órgão Contratante só pode iniciar o procedimento de licitação e a con-
tratação desde que o valor estimado para a contratação tenha previsão no 
Orçamento e na programação financeira do sector respetivo.

2 ▶    O Órgão Contratante deverá submeter à COSSIL no início do ano econó-
mico, o plano de licitações para o referido ano e as respetivas atualizações, 
devendo providenciar a sua adequada divulgação.

2.3. Aviso geral de aquisição  

1 ▶     No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe Aviso geral 
de aquisição.
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2 ▶    O Órgão Contratante deverá submeter à COSSIL no início do 
ano económico, o plano de licitações para o referido ano e as 
respetivas atualizações, devendo providenciar a sua adequa-
da divulgação.

2.3. Aviso geral de aquisição  

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não exis-
te Aviso geral de aquisição.

2.4. Avisos específicos (Artigo 50 do RLCP)

1 ▶    A realização do Concurso Público obriga o Órgão Contratante 
à publicação do Anúncio da Licitação na imprensa pelo me-
nos duas vezes, uma das quais poderá ser feita em página ofi-
cial da Internet do Ministério das Finanças e/ou do respetivo 
sector, de acesso livre, e afixação por edital na sede do Órgão 
Contratante, podendo ser ampliada por outros meios de di-
vulgação.

2.5.  Suporte à informação e suporte à publicação  
(Artigos 29 e 50 do RLCP)

1 ▶    O Anúncio de Licitação é divulgado mediante publicação, na 
rádio nacional, e/ou na televisão pública nacional, devendo o 
Órgão Contratante afixar cópia por edital, na sede do Órgão 
Contratante.

2 ▶    A divulgação de Anúncio de Licitação, em qualquer Regime 
ou modalidade, deverá ser comunicada à COSSIL.

3 ▶    Nos concursos de pequena dimensão, não é exigido a pu-
blicação. O mesmo é feito através de carta-convite à pelo 
menos três fornecedores, empreiteiros ou concorrentes.
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2.4. Avisos específicos (Artigo 50 do RLCP)

1 ▶    A realização do Concurso Público obriga o Órgão Contratante à publicação 
do Anúncio da Licitação na imprensa pelo menos duas vezes, uma das quais 
poderá ser feita em página oficial da Internet do Ministério das Finanças e/ 
/ou do respetivo sector, de acesso livre, e afixação por edital na sede do Ór-
gão Contratante, podendo ser ampliada por outros meios de divulgação.

2.5.  Suporte à informação e suporte à publicação  
(Artigos 29 e 50 do RLCP)

1 ▶    O Anúncio de Licitação é divulgado mediante publicação, na rádio nacio-
nal, e/ou na televisão pública nacional, devendo o Órgão Contratante afixar 
cópia por edital, na sede do Órgão Contratante.

2 ▶    A divulgação de Anúncio de Licitação, em qualquer Regime ou modali-
dade, deverá ser comunicada à COSSIL.

3 ▶    Nos concursos de pequena dimensão, não é exigido a publicação. O mes-
mo é feito através de carta-convite à pelo menos três fornecedores, em-
preiteiros ou concorrentes.

4 ▶    A realização do Concurso Público obriga o Órgão Contratante à publica-
ção do Anúncio da Licitação na imprensa pelo menos duas vezes, uma 
das quais poderá ser feita em página oficial da Internet do Ministério das 
Finanças e/ou do respetivo sector, de acesso livre, e afixação por edital 
na sede do Órgão Contratante, podendo ser ampliada por outros meios 
de divulgação.

2.6. Edital e site de internet (Artigos 29 e 50 do RLCP)

1 ▶      O Anúncio de Licitação é divulgado mediante publicação, na rádio nacio-
nal, e/ou na televisão pública nacional, devendo o Órgão Contratante afi-
xar cópia por edital, na sede do Órgão Contratante.

2 ▶    A realização do Concurso Público obriga o Órgão Contratante à publicação 
do Anúncio da Licitação na imprensa pelo menos duas vezes, uma das quais 
poderá ser feita em página oficial da Internet do Ministério das Finanças e/ 
/ou do respetivo sector, de acesso livre, e afixação por edital na sede do Ór-
gão Contratante, podendo ser ampliada por outros meios de divulgação.
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2 ▶    O Órgão Contratante deverá submeter à COSSIL no início do 
ano económico, o plano de licitações para o referido ano e as 
respetivas atualizações, devendo providenciar a sua adequa-
da divulgação.

2.3. Aviso geral de aquisição  

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não exis-
te Aviso geral de aquisição.

2.4. Avisos específicos (Artigo 50 do RLCP)

1 ▶    A realização do Concurso Público obriga o Órgão Contratante 
à publicação do Anúncio da Licitação na imprensa pelo me-
nos duas vezes, uma das quais poderá ser feita em página ofi-
cial da Internet do Ministério das Finanças e/ou do respetivo 
sector, de acesso livre, e afixação por edital na sede do Órgão 
Contratante, podendo ser ampliada por outros meios de di-
vulgação.

2.5.  Suporte à informação e suporte à publicação  
(Artigos 29 e 50 do RLCP)

1 ▶    O Anúncio de Licitação é divulgado mediante publicação, na 
rádio nacional, e/ou na televisão pública nacional, devendo o 
Órgão Contratante afixar cópia por edital, na sede do Órgão 
Contratante.

2 ▶    A divulgação de Anúncio de Licitação, em qualquer Regime 
ou modalidade, deverá ser comunicada à COSSIL.

3 ▶    Nos concursos de pequena dimensão, não é exigido a pu-
blicação. O mesmo é feito através de carta-convite à pelo 
menos três fornecedores, empreiteiros ou concorrentes.
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3.1. Qualificações do candidato (Artigos 22, 23, 24, 25 do RLCP)

1 ▶    Existem certos documentos que são exigidos no momento 
de apresentação das propostas.

   Qualificação jurídica

2 ▶    A qualificação jurídica exige a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a)   Para pessoas singulares, pelo documento de identificação;

b)   Para pessoas coletivas, pela certidão de registo comercial 
e estatutos atualizados ou outro documento legal, confor-
me a natureza jurídica do concorrente; e

c)   Declaração do concorrente de que não se encontra em 
qualquer das situações de impedimento previstas no Ar-
tigo 21 do RLCP.

3 ▶    Sempre que aplicável, deverá ser apresentado o projeto do 
consórcio ou documento do consórcio constituído.

4 ▶    A qualificação jurídica deve ser compatível com a natureza 
jurídica do concorrente. 

   Qualificação Económico-financeira

1 ▶    São documentos relativos à situação económico-financeira 
do concorrente:

 03. CAPÍTULO

Como preparar uma oferta?

Ê
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3.1. Qualificações do candidato (Artigos 22, 23, 24, 25 do RLCP)

1 ▶    Existem certos documentos que são exigidos no momento 
de apresentação das propostas.

   Qualificação jurídica

2 ▶    A qualificação jurídica exige a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a)   Para pessoas singulares, pelo documento de identificação;

b)   Para pessoas coletivas, pela certidão de registo comercial 
e estatutos atualizados ou outro documento legal, confor-
me a natureza jurídica do concorrente; e

c)   Declaração do concorrente de que não se encontra em 
qualquer das situações de impedimento previstas no Ar-
tigo 21 do RLCP.

3 ▶    Sempre que aplicável, deverá ser apresentado o projeto do 
consórcio ou documento do consórcio constituído.

4 ▶    A qualificação jurídica deve ser compatível com a natureza 
jurídica do concorrente. 

   Qualificação Económico-financeira

1 ▶    São documentos relativos à situação económico-financeira 
do concorrente:

 03. CAPÍTULO

Como preparar uma oferta?

Ê
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3.1. Qualificações do candidato (Artigos 22, 23, 24, 25 do RLCP)

1 ▶    Existem certos documentos que são exigidos no momento de apresenta-
ção das propostas.

   Qualificação jurídica

1 ▶    A qualificação jurídica exige a apresentação dos seguintes documentos: 

a)   Para pessoas singulares, pelo documento de identificação;

b)   Para pessoas coletivas, pela certidão de registo comercial e estatutos 
atualizados ou outro documento legal, conforme a natureza jurídica 
do concorrente; e

c)   Declaração do concorrente de que não se encontra em qualquer 
das situações de impedimento previstas no Artigo 21 do RLCP.

2 ▶    Sempre que aplicável, deverá ser apresentado o projeto do consór-
cio ou documento do consórcio constituído.

3 ▶    A qualificação jurídica deve ser compatível com a natureza jurídica 
do concorrente. 

   Qualificação Económico-financeira

1 ▶    São documentos relativos à situação económico-financeira do concor-
rente:

a)   No caso de pessoa singular:

I   Declaração periódica de rendimentos ou documento equivalente; e

II   Declaração fiscal.

b)   No caso de pessoa coletiva:

I  Declaração periódica de rendimentos;

II   Declaração anual de informação contabilística e fiscal; e
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a)   No caso de pessoa singular:
I   Declaração periódica de rendimentos ou documento 

equivalente; e

II   Declaração fiscal.

b)   No caso de pessoa coletiva:

I  Declaração periódica de rendimentos;

II   Declaração anual de informação contabilística e fiscal; e

III   Balanço patrimonial e demonstração contabilística do 
último exercício fiscal, ou balanço de abertura, apre-
sentado de acordo com os princípios de contabilidade 
geralmente aceites.

2 ▶   Os Documentos de Licitação podem, adicionalmente, exigir 
que o concorrente apresente um ou mais entre os seguintes 
documentos:

a)   Declaração de que não há execução judicial do seu pa-
trimónio que afete a sua situação financeira, no caso de 
pessoa singular;

b)    Balanços patrimoniais e demonstrações contabilísticas 
dos últimos exercícios fiscais, limitado ao máximo de três 
exercícios fiscais, apresentados de acordo com os princí-
pios de contabilidade geralmente aceites;

c)   Facturação em actividades similares ao objecto da contra-
tação;

d)   Facturação média anual nos três últimos exercícios fiscais 
de valor igual ou superior ao valor fixado nos Documentos 
de Licitação, limitado entre uma e três vezes o valor esti-
mado da empreitada, bens ou serviços objecto da contra-
tação;

e)   Capital social não inferior ao montante fixado nos Do-
cumentos de Licitação, ou património líquido no último 
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exercício fiscal igual ou superior ao valor fixado nos Docu-
mentos de Licitação, não devendo, em ambos os casos, ser 
superior a dez por cento do valor estimado da empreitada, 
dos bens ou serviços objecto da contratação; e

f)   Confirmação de facilidades de acesso a créditos no mon-
tante especificado nos Documentos de Licitação.

3 ▶    A qualificação económico-financeira deve ser compatível com 
a natureza jurídica do concorrente, com os encargos a serem 
suportados pelo concorrente e proporcionais à natureza e di-
mensão do objeto do contrato.

   Regularidade fiscal

1 ▶    A regularidade fiscal do concorrente é comprovada através 
de:

a)   Certidão válida de quitação emitida pela Administração 
Fiscal (Direção dos Impostos); e

b)   Declaração válida emitida pela instituição responsável 
pelo sistema nacional de segurança social.

2 ▶    A comprovação da regularidade fiscal do concorrente será 
exigida para efeitos de contratação e não como requisito de 
qualificação.

3 ▶    Nos casos de licitação baseada na modalidade de Concurso 
com Prévia Qualificação e nos casos de concessão de que 
trata o Capítulo IV do Regulamento, a comprovação da Re-
gularidade Fiscal será exigida para fins de qualificação e será 
confirmada para fins de contratação.

4 ▶    Para fins de comprovação da regularidade fiscal, na fase de 
contratação referida no Artigo 34.º, é assegurada a possibili-
dade de saneamento estabelecido no Artigo 65, para corre-
ção de falhas e omissões. 
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III   Balanço patrimonial e demonstração contabilística do último 
exercício fiscal, ou balanço de abertura, apresentado de acordo 
com os princípios de contabilidade geralmente aceites.

2 ▶    Os Documentos de Licitação podem, adicionalmente, exigir que o con-
corrente apresente um ou mais entre os seguintes documentos:

a)   Declaração de que não há execução judicial do seu património que 
afete a sua situação financeira, no caso de pessoa singular;

b)    Balanços patrimoniais e demonstrações contabilísticas dos últi-
mos exercícios fiscais, limitado ao máximo de três exercícios fiscais, 
apresentados de acordo com os princípios de contabilidade geral-
mente aceites;

c)   Facturação em actividades similares ao objecto da contratação;

d)   Facturação média anual nos três últimos exercícios fiscais de valor 
igual ou superior ao valor fixado nos Documentos de Licitação, limi-
tado entre uma e três vezes o valor estimado da empreitada, bens 
ou serviços objecto da contratação;

e)   Capital social não inferior ao montante fixado nos Documentos de 
Licitação, ou património líquido no último exercício fiscal igual ou 
superior ao valor fixado nos Documentos de Licitação, não devendo, 
em ambos os casos, ser superior a dez por cento do valor estimado 
da empreitada, dos bens ou serviços objecto da contratação; e

f)   Confirmação de facilidades de acesso a créditos no montante es-
pecificado nos Documentos de Licitação.

3 ▶    A qualificação económico-financeira deve ser compatível com a natu-
reza jurídica do concorrente, com os encargos a serem suportados pelo 
concorrente e proporcionais à natureza e dimensão do objeto do con-
trato.

   Regularidade fiscal

1 ▶     A regularidade fiscal do concorrente é comprovada através de:

a)   Certidão válida de quitação emitida pela Administração Fiscal (Dire-
ção dos Impostos); e

b)   Declaração válida emitida pela instituição responsável pelo sistema 
nacional de segurança social.

2 ▶    A comprovação da regularidade fiscal do concorrente será exigida 
para efeitos de contratação e não como requisito de qualificação.
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a)   No caso de pessoa singular:
I   Declaração periódica de rendimentos ou documento 

equivalente; e

II   Declaração fiscal.

b)   No caso de pessoa coletiva:

I  Declaração periódica de rendimentos;

II   Declaração anual de informação contabilística e fiscal; e

III   Balanço patrimonial e demonstração contabilística do 
último exercício fiscal, ou balanço de abertura, apre-
sentado de acordo com os princípios de contabilidade 
geralmente aceites.

2 ▶   Os Documentos de Licitação podem, adicionalmente, exigir 
que o concorrente apresente um ou mais entre os seguintes 
documentos:

a)   Declaração de que não há execução judicial do seu pa-
trimónio que afete a sua situação financeira, no caso de 
pessoa singular;

b)    Balanços patrimoniais e demonstrações contabilísticas 
dos últimos exercícios fiscais, limitado ao máximo de três 
exercícios fiscais, apresentados de acordo com os princí-
pios de contabilidade geralmente aceites;

c)   Facturação em actividades similares ao objecto da contra-
tação;

d)   Facturação média anual nos três últimos exercícios fiscais 
de valor igual ou superior ao valor fixado nos Documentos 
de Licitação, limitado entre uma e três vezes o valor esti-
mado da empreitada, bens ou serviços objecto da contra-
tação;

e)   Capital social não inferior ao montante fixado nos Do-
cumentos de Licitação, ou património líquido no último 
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exercício fiscal igual ou superior ao valor fixado nos Docu-
mentos de Licitação, não devendo, em ambos os casos, ser 
superior a dez por cento do valor estimado da empreitada, 
dos bens ou serviços objecto da contratação; e

f)   Confirmação de facilidades de acesso a créditos no mon-
tante especificado nos Documentos de Licitação.

3 ▶    A qualificação económico-financeira deve ser compatível com 
a natureza jurídica do concorrente, com os encargos a serem 
suportados pelo concorrente e proporcionais à natureza e di-
mensão do objeto do contrato.

   Regularidade fiscal

1 ▶    A regularidade fiscal do concorrente é comprovada através 
de:

a)   Certidão válida de quitação emitida pela Administração 
Fiscal (Direção dos Impostos); e

b)   Declaração válida emitida pela instituição responsável 
pelo sistema nacional de segurança social.

2 ▶    A comprovação da regularidade fiscal do concorrente será 
exigida para efeitos de contratação e não como requisito de 
qualificação.

3 ▶    Nos casos de licitação baseada na modalidade de Concurso 
com Prévia Qualificação e nos casos de concessão de que 
trata o Capítulo IV do Regulamento, a comprovação da Re-
gularidade Fiscal será exigida para fins de qualificação e será 
confirmada para fins de contratação.

4 ▶    Para fins de comprovação da regularidade fiscal, na fase de 
contratação referida no Artigo 34.º, é assegurada a possibili-
dade de saneamento estabelecido no Artigo 65, para corre-
ção de falhas e omissões. 

3 ▶    Nos casos de licitação baseada na modalidade de Concurso com Pré-
via Qualificação e nos casos de concessão de que trata o Capítulo IV 
do Regulamento, a comprovação da Regularidade Fiscal será exigida 
para fins de qualificação e será confirmada para fins de contratação.

4 ▶    Para fins de comprovação da regularidade fiscal, na fase de contrata-
ção referida no Artigo 34.º, é assegurada a possibilidade de saneamen-
to estabelecido no Artigo 65, para correção de falhas e omissões.

O artigo 34 diz o seguinte: para celebração do contrato, o Órgão Contratan-
te deve, no prazo de três dias úteis após a adjudicação, notificar o concor-
rente vencedor para apresentar, no prazo de cinco dias úteis, os seguintes 
documentos:

a)   Certidões atualizadas dos requisitos de qualificação apresentadas na fase 
de licitação que, entretanto, tenham caducado no decurso da mesma;

b)  Documentação comprovativa da regularidade fiscal;

c)    Declaração de que não há pedido de falência contra o concorrente ou de 
que este não requereu concordata; e

d)   Documentação comprovativa de licença ou alvará específico.

Falência pode ser decretada quando o empresário se torna insolvente, ou seja, 
quando os ativos da empresa não são suficientes para saldar as suas dívidas. 
Trata-se de um processo judicial, em que a empresa para de funcionar e um 
administrador judicial toma o controle da situação. Esse administrador é o 
responsável por vender os bens e ativos da empresa e pagar suas dívidas de 
acordo com uma ordem de preferência estabelecida por lei.

A concordata, apesar de também estar relacionada à má fase da empresa, 
possui algumas características distintas. A diferença básica é que a empre-
sa não deixa de operar. Na verdade, o juiz concede ao empresário uma pror-
rogação do pagamento de seus débitos. A ideia nesse caso é proporcionar ao 
empresário uma chance de organizar suas finanças e tentar reerguer o seu 
negócio. Por isso, muitos afirmam que se trata de um contrato entre o deve-
dor (a empresa) e seus credores. Obviamente, o processo não é realizado sem 
qualquer supervisão. O juiz nomeia um comissário – que pode ser um credor 
– e ele acompanhará todas as ações desenvolvidas pelo empreendedor.
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O artigo 34 diz o seguinte: para celebração do contrato, o Órgão 
Contratante deve, no prazo de três dias úteis após a adjudicação, 
notificar o concorrente vencedor para apresentar, no prazo de 
cinco dias úteis, os seguintes documentos:

a)   Certidões atualizadas dos requisitos de qualificação apresen-
tadas na fase de licitação que, entretanto, tenham caducado 
no decurso da mesma;

b)  Documentação comprovativa da regularidade fiscal;

c)    Declaração de que não há pedido de falência contra o concor-
rente ou de que este não requereu concordata; e

d)   Documentação comprovativa de licença ou alvará específi-
co.

Falência pode ser decretada quando o empresário se torna insol-
vente, ou seja, quando os ativos da empresa não são suficientes 
para saldar as suas dívidas. Trata-se de um processo judicial, em 
que a empresa para de funcionar e um administrador judicial 
toma o controle da situação. Esse administrador é o responsável 
por vender os bens e ativos da empresa e pagar suas dívidas de 
acordo com uma ordem de preferência estabelecida por lei.

A concordata, apesar de também estar relacionada à má fase 
da empresa, possui algumas características distintas. A diferen-
ça básica é que a empresa não deixa de operar. Na verdade,  
o juiz concede ao empresário uma prorrogação do pagamento 
de seus débitos. A ideia nesse caso é proporcionar ao empresário 
uma chance de organizar suas finanças e tentar reerguer o seu 
negócio. Por isso, muitos afirmam que se trata de um contrato 
entre o devedor (a empresa) e seus credores. Obviamente, o pro-
cesso não é realizado sem qualquer supervisão. O juiz nomeia um 
comissário – que pode ser um credor – e ele acompanhará todas 
as ações desenvolvidas pelo empreendedor.
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   Qualificação Técnica

1 ▶    A qualificação técnica será compatível com os encargos a se-
rem suportados pelo concorrente e proporcional à natureza 
e dimensão do objeto da contratação.

2 ▶    Os Documentos de Licitação podem exigir que o concorren-
te apresente os seguintes documentos:

a)   Documentação comprovativa da experiência do concorren-
te na execução de objetos de natureza similar às do objeto 
da licitação, com indicação dos dados necessários à sua ve-
rificação; 

b)   Documentação comprovativa da qualificação e experiência 
da equipa técnica do concorrente para execução do objeto 
do contrato;

c)   Documentação comprovativa das instalações e equipa-
mentos adequados e disponíveis para a execução do ob-
jeto do contrato; e

d)   Certificado de Qualidade ou documento equivalente emi-
tido por entidade competente, nacional ou estrangeira, 
atestando a qualidade dos bens ou serviços e, quando for 
o caso, a sua conformidade com as normas nacionais de 
qualidade.

3 ▶    Os Documentos de Licitação fixarão, de forma clara e objetiva, 
os dados mínimos a serem demonstrados pelo concorrente 
para comprovação da qualificação técnica.

Normalmente não são exigidos todos esses documentos para 
participação nos concursos, depende do tipo de concurso e o 
valor provável do contrato.

NB
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   Qualificação Técnica

1 ▶    A qualificação técnica será compatível com os encargos a serem su-
portados pelo concorrente e proporcional à natureza e dimensão do 
objeto da contratação.

2 ▶    Os Documentos de Licitação podem exigir que o concorrente apre-
sente os seguintes documentos:

a)   Documentação comprovativa da experiência do concorrente na exe-
cução de objetos de natureza similar às do objeto da licitação, com 
indicação dos dados necessários à sua verificação; 

b)   Documentação comprovativa da qualificação e experiência da equi-
pa técnica do concorrente para execução do objeto do contrato;

c)   Documentação comprovativa das instalações e equipamentos 
adequados e disponíveis para a execução do objeto do contrato; e

d)   Certificado de Qualidade ou documento equivalente emitido por 
entidade competente, nacional ou estrangeira, atestando a quali-
dade dos bens ou serviços e, quando for o caso, a sua conformida-
de com as normas nacionais de qualidade.

3 ▶    Os Documentos de Licitação fixarão, de forma clara e objetiva, os da-
dos mínimos a serem demonstrados pelo concorrente para compro-
vação da qualificação técnica.

Normalmente não são exigidos todos esses documentos para participa-
ção nos concursos, depende do tipo de concurso e o valor provável do con- 
trato.

Para participação nos concursos, os documentos indispensáveis são: pro-
posta de preços e a garantia provisória ou declaração de garantia confor-
me solicitado. Todos os outros documentos são passíveis de saneamento 
conforme o artigo 65 do RLCP.

No artigo 65 do RLCP diz o seguinte: se o Órgão Contratante encontrar dú-
vidas, falhas ou omissões na proposta, relativos à documentação requerida, 
poderá solicitar que o concorrente apresente a informação ou documentação 
necessária à retificação, dentro de um prazo razoável, desde que a questão 
não seja relacionada com nenhum aspeto do preço da proposta.
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O artigo 34 diz o seguinte: para celebração do contrato, o Órgão 
Contratante deve, no prazo de três dias úteis após a adjudicação, 
notificar o concorrente vencedor para apresentar, no prazo de 
cinco dias úteis, os seguintes documentos:

a)   Certidões atualizadas dos requisitos de qualificação apresen-
tadas na fase de licitação que, entretanto, tenham caducado 
no decurso da mesma;

b)  Documentação comprovativa da regularidade fiscal;

c)    Declaração de que não há pedido de falência contra o concor-
rente ou de que este não requereu concordata; e

d)   Documentação comprovativa de licença ou alvará específi-
co.

Falência pode ser decretada quando o empresário se torna insol-
vente, ou seja, quando os ativos da empresa não são suficientes 
para saldar as suas dívidas. Trata-se de um processo judicial, em 
que a empresa para de funcionar e um administrador judicial 
toma o controle da situação. Esse administrador é o responsável 
por vender os bens e ativos da empresa e pagar suas dívidas de 
acordo com uma ordem de preferência estabelecida por lei.

A concordata, apesar de também estar relacionada à má fase 
da empresa, possui algumas características distintas. A diferen-
ça básica é que a empresa não deixa de operar. Na verdade,  
o juiz concede ao empresário uma prorrogação do pagamento 
de seus débitos. A ideia nesse caso é proporcionar ao empresário 
uma chance de organizar suas finanças e tentar reerguer o seu 
negócio. Por isso, muitos afirmam que se trata de um contrato 
entre o devedor (a empresa) e seus credores. Obviamente, o pro-
cesso não é realizado sem qualquer supervisão. O juiz nomeia um 
comissário – que pode ser um credor – e ele acompanhará todas 
as ações desenvolvidas pelo empreendedor.
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   Qualificação Técnica

1 ▶    A qualificação técnica será compatível com os encargos a se-
rem suportados pelo concorrente e proporcional à natureza 
e dimensão do objeto da contratação.

2 ▶    Os Documentos de Licitação podem exigir que o concorren-
te apresente os seguintes documentos:

a)   Documentação comprovativa da experiência do concorren-
te na execução de objetos de natureza similar às do objeto 
da licitação, com indicação dos dados necessários à sua ve-
rificação; 

b)   Documentação comprovativa da qualificação e experiência 
da equipa técnica do concorrente para execução do objeto 
do contrato;

c)   Documentação comprovativa das instalações e equipa-
mentos adequados e disponíveis para a execução do ob-
jeto do contrato; e

d)   Certificado de Qualidade ou documento equivalente emi-
tido por entidade competente, nacional ou estrangeira, 
atestando a qualidade dos bens ou serviços e, quando for 
o caso, a sua conformidade com as normas nacionais de 
qualidade.

3 ▶    Os Documentos de Licitação fixarão, de forma clara e objetiva, 
os dados mínimos a serem demonstrados pelo concorrente 
para comprovação da qualificação técnica.

Normalmente não são exigidos todos esses documentos para 
participação nos concursos, depende do tipo de concurso e o 
valor provável do contrato.
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3.2.  Aquisição de Caderno de encargos, ou seja, documento 
de licitação (Artigo 52 do RLCP)

1 ▶      Desde a publicação do Anúncio do Concurso até a abertura das propostas, 
os Documentos de Licitação ficarão à disposição no local, para consulta dos 
interessados, independentemente da demonstração de interesse na aquisi-
ção dos mesmos e sem pagamento de qualquer taxa.

2 ▶    A aquisição dos Documentos de Licitação não é condição para participar 
no Concurso, podendo o Órgão Contratante cobrar, para seu fornecimento, 
apenas o valor correspondente ao custo de reprodução gráfica do mesmo.

3.3. Como ler o Processo do Concurso? 

3.3.1. Tipos de cadernos de encargos

Existem dois modelos de cadernos de encargos. 

Um que serve para concurso público e concurso público internacional 
e outro só serve para concurso de pequena dimensão.

O concurso público e concurso público internacional são modalidades do 
Regime Geral (ponto 1 do artigo 37 do Regulamento).

O concurso de pequena dimensão é uma das modalidades do Regime 
Excecional (ponto 2 do artigo 37).

3.3.2. Outras modalidades do Regime Excecional

As outras modalidades do Regime Excecional nomeadamente, concurso 
com prévia qualificação e concurso em duas etapas não são destinadas 
às PME’s devido as suas características e especificidades. São concursos 
muito especializados, nos quais as PME’s nacionais não têm qualificações 
e capacidades técnicas necessárias para concorrem à concursos destas 
modalidades. Entretanto, se forem aplicados usam o modelo que serve 
para concurso público e concurso público internacional.

3.3.3 Critérios de definição dos concursos

Um dos critérios mais usados para se definir se um concurso é público, 
internacional, ou de pequena dimensão é o montante disponível para 
as respetivas obras ou bens.
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Para participação nos concursos, os documentos indispensáveis 
são: proposta de preços e a garantia provisória ou declaração de 
garantia conforme solicitado. Todos os outros documentos são 
passíveis de saneamento conforme o artigo 65 do RLCP.

No artigo 65 do RLCP diz o seguinte: se o Órgão Contratante en-
contrar dúvidas, falhas ou omissões na proposta, relativos à docu-
mentação requerida, poderá solicitar que o concorrente apresente 
a informação ou documentação necessária à retificação, dentro de 
um prazo razoável, desde que a questão não seja relacionada com 
nenhum aspeto do preço da proposta.

3.2.  Aquisição de Caderno de encargos, ou seja,  
documento de licitação (Artigo 52 do RLCP)

1 ▶    Desde a publicação do Anúncio do Concurso até a abertura 
das propostas, os Documentos de Licitação ficarão à disposi-
ção no local, para consulta dos interessados, independente-
mente da demonstração de interesse na aquisição dos mes-
mos e sem pagamento de qualquer taxa.

2 ▶    A aquisição dos Documentos de Licitação não é condição 
para participar no Concurso, podendo o Órgão Contratante 
cobrar, para seu fornecimento, apenas o valor corresponden-
te ao custo de reprodução gráfica do mesmo.

3.3. Como ler o Processo do Concurso? 

3.3.1. Tipos de cadernos de encargos

Existem dois modelos de cadernos de encargos. 

Um que serve para concurso público e concurso público inter-
nacional e outro só serve para concurso de pequena dimen-
são.
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O concurso público e concurso público internacional são moda-
lidades do Regime Geral (ponto 1 do artigo 37 do Regulamento).

O concurso de pequena dimensão é uma das modalidades do 
Regime Excecional (ponto 2 do artigo 37).

3.3.2. Outras modalidades do Regime Excecional

As outras modalidades do Regime Excecional nomeadamen-
te, concurso com prévia qualificação e concurso em duas eta-
pas não são destinadas às PME’s devido as suas característi-
cas e especificidades. São concursos muito especializados, nos 
quais as PME’s nacionais não têm qualificações e capacidades 
técnicas necessárias para concorrem à concursos destas mo-
dalidades. Entretanto, se forem aplicados usam o modelo que 
serve para concurso público e concurso público internacional.

3.3.3 Critérios de definição dos concursos

Um dos critérios mais usados para se definir se um concurso é 
público, internacional, ou de pequena dimensão é o montan-
te disponível para as respetivas obras ou bens.

No Regulamento de Licitação e contratação Pública, o Artigo 71 
fala da definição do Concurso de Pequena Dimensão. E o mes-
mo artigo diz o seguinte:

1 ▶    Concurso de Pequena Dimensão é a modalidade de licita-
ção baseada na comparação de preços e destinada aos con-
correntes qualificados convidados pelo Órgão Contratante, 
nos termos estabelecidos no Artigo 73.º. 

2 ▶    O Concurso de Pequena Dimensão pode ser adotado quan-
do o valor estimado da licitação seja inferior a:

a)   Contratação de empreitada de obras públicas cujo valor 
estimado seja inferior a 1.000.000.000 Dbs. (um bilhão 
de Dobras); e

34

No Regulamento de Licitação e contratação Pública, o Artigo 71 fala da 
definição do Concurso de Pequena Dimensão. E o mesmo artigo diz o se-
guinte:

1 ▶      Concurso de Pequena Dimensão é a modalidade de licitação baseada 
na comparação de preços e destinada aos concorrentes qualificados 
convidados pelo Órgão Contratante, nos termos estabelecidos no Ar-
tigo 73.º. 

2 ▶    O Concurso de Pequena Dimensão pode ser adotado quando o valor 
estimado da licitação seja inferior a:

a)   Contratação de empreitada de obras públicas cujo valor estimado 
seja inferior a 1.000.000.000 Dbs. (um bilhão de Dobras); e

b)   Contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços 
cujo valor estimado de contratação seja inferior a 500.000.000 
Dbs. (quinhentos milhões de Dobras).

3 ▶    Os valores definidos nas alíneas a) do número 2 serão ajustados pe-
riodicamente por despacho conjunto dos Ministros que superinten-
dem as áreas das Finanças e das Infraestruturas e Obras Públicas.

4 ▶    Os valores definidos nas alíneas b) do número 2 serão ajustados perio-
dicamente por despacho conjunto dos Ministros que superintendem 
as áreas das Finanças e da Indústria e Comércio.

5 ▶    O Concurso de Pequena Dimensão rege-se pelas disposições espe-
ciais da Secção V (Concurso de Pequena Dimensão) e, subsidiaria-
mente, pelas normas do Concurso Público previstas no RLCP.

O Artigo 73 fala do âmbito de participação e prazos. E o mesmo diz o se-
guinte:

1 ▶      A realização de Concurso de Pequena Dimensão exige do Órgão 
Contratante a publicação de editais na sede do Órgão Contratante.

2 ▶   O Órgão Contratante poderá dirigir convites directamente a pelo me-
nos três fornecedores qualificados, sem prejuízo da publicação do edi-
tal previsto no número anterior.

3 ▶    É permitida a participação dos demais fornecedores interessados, des-
de que atendam as exigências estabelecidas nos Documentos de Li-
citação.

4 ▶    O prazo para apresentação das propostas não será inferior a dez dias 
a contar da data da recepção dos pedidos de cotação ou da publica-
ção do edital, prevalecendo a data que ocorrer por último.
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Para participação nos concursos, os documentos indispensáveis 
são: proposta de preços e a garantia provisória ou declaração de 
garantia conforme solicitado. Todos os outros documentos são 
passíveis de saneamento conforme o artigo 65 do RLCP.

No artigo 65 do RLCP diz o seguinte: se o Órgão Contratante en-
contrar dúvidas, falhas ou omissões na proposta, relativos à docu-
mentação requerida, poderá solicitar que o concorrente apresente 
a informação ou documentação necessária à retificação, dentro de 
um prazo razoável, desde que a questão não seja relacionada com 
nenhum aspeto do preço da proposta.

3.2.  Aquisição de Caderno de encargos, ou seja,  
documento de licitação (Artigo 52 do RLCP)

1 ▶    Desde a publicação do Anúncio do Concurso até a abertura 
das propostas, os Documentos de Licitação ficarão à disposi-
ção no local, para consulta dos interessados, independente-
mente da demonstração de interesse na aquisição dos mes-
mos e sem pagamento de qualquer taxa.

2 ▶    A aquisição dos Documentos de Licitação não é condição 
para participar no Concurso, podendo o Órgão Contratante 
cobrar, para seu fornecimento, apenas o valor corresponden-
te ao custo de reprodução gráfica do mesmo.

3.3. Como ler o Processo do Concurso? 

3.3.1. Tipos de cadernos de encargos

Existem dois modelos de cadernos de encargos. 

Um que serve para concurso público e concurso público inter-
nacional e outro só serve para concurso de pequena dimen-
são.
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O concurso público e concurso público internacional são moda-
lidades do Regime Geral (ponto 1 do artigo 37 do Regulamento).

O concurso de pequena dimensão é uma das modalidades do 
Regime Excecional (ponto 2 do artigo 37).

3.3.2. Outras modalidades do Regime Excecional

As outras modalidades do Regime Excecional nomeadamen-
te, concurso com prévia qualificação e concurso em duas eta-
pas não são destinadas às PME’s devido as suas característi-
cas e especificidades. São concursos muito especializados, nos 
quais as PME’s nacionais não têm qualificações e capacidades 
técnicas necessárias para concorrem à concursos destas mo-
dalidades. Entretanto, se forem aplicados usam o modelo que 
serve para concurso público e concurso público internacional.

3.3.3 Critérios de definição dos concursos

Um dos critérios mais usados para se definir se um concurso é 
público, internacional, ou de pequena dimensão é o montan-
te disponível para as respetivas obras ou bens.

No Regulamento de Licitação e contratação Pública, o Artigo 71 
fala da definição do Concurso de Pequena Dimensão. E o mes-
mo artigo diz o seguinte:

1 ▶    Concurso de Pequena Dimensão é a modalidade de licita-
ção baseada na comparação de preços e destinada aos con-
correntes qualificados convidados pelo Órgão Contratante, 
nos termos estabelecidos no Artigo 73.º. 

2 ▶    O Concurso de Pequena Dimensão pode ser adotado quan-
do o valor estimado da licitação seja inferior a:

a)   Contratação de empreitada de obras públicas cujo valor 
estimado seja inferior a 1.000.000.000 Dbs. (um bilhão 
de Dobras); e
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5 ▶    O Órgão Contratante responderá por escrito a qualquer pedido de es-
clarecimento sobre os Documentos de Licitação, desde que tal soli-
citação seja recebida por escrito pelo menos cinco dias antes da data 
final de recepção das propostas.

Concernente à Contratação de empreitadas de Obras Públicas, por des-
pacho-conjunto n.º 6/2015 (anexo n.º 8) do Ministro das Finanças e Ad-
ministração Pública e do Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, 
esse valor foi aumentado para Dbs. 3.000.000.000,00 (três mil milhões de 
dobras).

Concernente à Contratação de fornecimento de bens e prestação de 
serviços, por despacho-conjunto n.º 7/2015 (anexo n.º 9) do Ministro das 
Finanças e Administração Pública e do Ministro da Economia e Coope-
ração Internacional, esse valor foi aumentado para Dbs. 1.500.000.000,00 
(mil milhões e quinhentos milhões de dobras).

3.3.4.  Ajuste de valores para concursos de pequena dimensão  
e consequentemente para outros.

No artigo 42 do Regulamento diz o seguinte:

   Aplicabilidade

1 ▶    O Concurso Público Internacional poderá ser adoptado como re-
gra geral, sendo a modalidade obrigatória quando se trate de con-
tratação cujo valor estimado seja superior a três vezes aos respec-
tivos montantes estabelecidos no número 2 do Artigo 71 do RLCP.

Logo, o Concurso Público deverá ser adotado quando o valor estimado for 
superior ao do Concurso de Pequena Dimensão e inferior ao do Concurso 
Internacional. Assim o valor do Concurso Público deve situar-se entre Dbs. 
3.000.000.000,00 e 9.000.000.000,00.

Na Secção VIII do Ajuste direto, o artigo 88 diz o seguinte:

   Definição

1 ▶    O Ajuste Direto é a modalidade de licitação aplicável sempre que se 
mostre inviável ou inconveniente a contratação em qualquer das 
outras modalidades de licitação definidas no RLCP.

NB

NB

NB
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5 ▶    O Órgão Contratante responderá por escrito a qualquer 
pedido de esclarecimento sobre os Documentos de Lici-
tação, desde que tal solicitação seja recebida por escrito 
pelo menos cinco dias antes da data final de recepção das 
propostas.

Concernente à Contratação de empreitadas de Obras Públicas, 
por despacho-conjunto n.º 6/2015 (anexo n.º 8) do Ministro das 
Finanças e Administração Pública e do Ministro das Infraestru-
turas e Recursos Naturais, esse valor foi aumentado para Dbs. 
3.000.000.000,00 (três mil milhões de dobras).

Concernente à Contratação de fornecimento de bens e presta-
ção de serviços, por despacho-conjunto n.º 7/2015 (anexo n.º 9) 
do Ministro das Finanças e Administração Pública e do Ministro 
da Economia e Cooperação Internacional, esse valor foi aumen-
tado para Dbs. 1.500.000.000,00 (mil milhões e quinhentos mi-
lhões de dobras).

3.3.4.  Ajuste de valores para concursos de pequena dimensão  
e consequentemente para outros.

No artigo 42 do Regulamento diz o seguinte:

   Aplicabilidade

1 ▶    O Concurso Público Internacional poderá ser adoptado 
como regra geral, sendo a modalidade obrigatória quan-
do se trate de contratação cujo valor estimado seja supe-
rior a três vezes aos respectivos montantes estabelecidos 
no número 2 do Artigo 71 do RLCP.

Logo, o Concurso Público deverá ser adotado quando o valor esti-
mado for superior ao do Concurso de Pequena Dimensão e inferior 
ao do Concurso Internacional. Assim o valor do Concurso Público 
deve situar-se entre Dbs. 3.000.000.000,00 e 9.000.000.000,00.

NB

NB

NB
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b)   Contratação de fornecimento de bens e prestação de 
serviços cujo valor estimado de contratação seja infe-
rior a 500.000.000 Dbs. (quinhentos milhões de Do-
bras).

3 ▶    Os valores definidos nas alíneas a) do número 2 serão ajus-
tados periodicamente por despacho conjunto dos Ministros 
que superintendem as áreas das Finanças e das Infraestru-
turas e Obras Públicas.

4 ▶    Os valores definidos nas alíneas b) do número 2 serão ajus-
tados periodicamente por despacho conjunto dos Ministros 
que superintendem as áreas das Finanças e da Indústria e 
Comércio.

5 ▶    O Concurso de Pequena Dimensão rege-se pelas disposi-
ções especiais da Secção V (Concurso de Pequena Dimen-
são) e, subsidiariamente, pelas normas do Concurso Público 
previstas no RLCP.

O Artigo 73 fala do âmbito de participação e prazos. E o mesmo 
diz o seguinte:

1 ▶    A realização de Concurso de Pequena Dimensão exige do 
Órgão Contratante a publicação de editais na sede do Ór-
gão Contratante.

2 ▶   O Órgão Contratante poderá dirigir convites directamente a 
pelo menos três fornecedores qualificados, sem prejuízo da 
publicação do edital previsto no número anterior.

3 ▶    É permitida a participação dos demais fornecedores inte-
ressados, desde que atendam as exigências estabelecidas 
nos Documentos de Licitação.

4 ▶    O prazo para apresentação das propostas não será inferior 
a dez dias a contar da data da recepção dos pedidos de co-
tação ou da publicação do edital, prevalecendo a data que 
ocorrer por último.
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2 ▶    O Ajuste Direto é aplicável nas seguintes circunstâncias:

a)   Se o valor estimado a contratar for inferior a 5% (cinco por cento) 
do limite estabelecido no Artigo 71 do Regulamento;

b)   Se, por razões técnicas demonstradas e justificadas, os bens 
objeto da contratação só puderem ser obtidos de um único 
fornecedor de bens;

c)   Em caso de guerra ou estado de sítio, oficialmente declarada 
pelas autoridades competentes, ou em situação de emergên-
cia, que possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação 
ao Estado ou à sociedade e apenas para suprir necessidades de-
correntes da situação específica e pelo prazo da sua duração;

d)    Se em concurso anterior, o mesmo ficou deserto por falta de 
comparência de concorrentes ou por desclassificação de todos 
os concorrentes e não possa ser repetido, mesmo por meio de 
modalidade mais simplificada, sem prejuízo do interesse públi-
co e desde que não sejam substancialmente alteradas as exi-
gências que estavam estabelecidas no Documento de Licitação;

e)    Se o objeto da contratação respeitar à defesa e segurança na-
cional, especialmente na execução de obras militares sigilosas 
e na compra de material letal e de uso exclusivo das Forças de 
Defesa e Segurança; e

f)   Se o objeto da contratação se destinar ao abastecimento de na-
vios, embarcações, unidades aéreas civis e militares ou tropas e 
seus meios de deslocamento, quando em estadia eventual e de 
curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes 
dos da sua nacionalidade e apenas o objeto da emergência e 
pelo prazo da sua duração.

É de recordar que os valores acima referidos são valores na antiga dobra. 
Atualmente é necessário retirar três zeros aos mesmos. Seguem em anexo os 
despachos relativos ao aumento dos montantes de concurso de pequena 
dimensão.

3.3.5.  Caderno de encargos do Concurso Público Internacional e do  
Concurso Público

O caderno de encargos ou documento de licitação é composto por 
partes fixas e móveis.

NB
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5 ▶    O Órgão Contratante responderá por escrito a qualquer 
pedido de esclarecimento sobre os Documentos de Lici-
tação, desde que tal solicitação seja recebida por escrito 
pelo menos cinco dias antes da data final de recepção das 
propostas.

Concernente à Contratação de empreitadas de Obras Públicas, 
por despacho-conjunto n.º 6/2015 (anexo n.º 8) do Ministro das 
Finanças e Administração Pública e do Ministro das Infraestru-
turas e Recursos Naturais, esse valor foi aumentado para Dbs. 
3.000.000.000,00 (três mil milhões de dobras).

Concernente à Contratação de fornecimento de bens e presta-
ção de serviços, por despacho-conjunto n.º 7/2015 (anexo n.º 9) 
do Ministro das Finanças e Administração Pública e do Ministro 
da Economia e Cooperação Internacional, esse valor foi aumen-
tado para Dbs. 1.500.000.000,00 (mil milhões e quinhentos mi-
lhões de dobras).

3.3.4.  Ajuste de valores para concursos de pequena dimensão  
e consequentemente para outros.

No artigo 42 do Regulamento diz o seguinte:

   Aplicabilidade

1 ▶    O Concurso Público Internacional poderá ser adoptado 
como regra geral, sendo a modalidade obrigatória quan-
do se trate de contratação cujo valor estimado seja supe-
rior a três vezes aos respectivos montantes estabelecidos 
no número 2 do Artigo 71 do RLCP.

Logo, o Concurso Público deverá ser adotado quando o valor esti-
mado for superior ao do Concurso de Pequena Dimensão e inferior 
ao do Concurso Internacional. Assim o valor do Concurso Público 
deve situar-se entre Dbs. 3.000.000.000,00 e 9.000.000.000,00.

NB

NB

NB

PARTE I  ›  PROGRAMA DO CONCURSO
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b)   Contratação de fornecimento de bens e prestação de 
serviços cujo valor estimado de contratação seja infe-
rior a 500.000.000 Dbs. (quinhentos milhões de Do-
bras).

3 ▶    Os valores definidos nas alíneas a) do número 2 serão ajus-
tados periodicamente por despacho conjunto dos Ministros 
que superintendem as áreas das Finanças e das Infraestru-
turas e Obras Públicas.

4 ▶    Os valores definidos nas alíneas b) do número 2 serão ajus-
tados periodicamente por despacho conjunto dos Ministros 
que superintendem as áreas das Finanças e da Indústria e 
Comércio.

5 ▶    O Concurso de Pequena Dimensão rege-se pelas disposi-
ções especiais da Secção V (Concurso de Pequena Dimen-
são) e, subsidiariamente, pelas normas do Concurso Público 
previstas no RLCP.

O Artigo 73 fala do âmbito de participação e prazos. E o mesmo 
diz o seguinte:

1 ▶    A realização de Concurso de Pequena Dimensão exige do 
Órgão Contratante a publicação de editais na sede do Ór-
gão Contratante.

2 ▶   O Órgão Contratante poderá dirigir convites directamente a 
pelo menos três fornecedores qualificados, sem prejuízo da 
publicação do edital previsto no número anterior.

3 ▶    É permitida a participação dos demais fornecedores inte-
ressados, desde que atendam as exigências estabelecidas 
nos Documentos de Licitação.

4 ▶    O prazo para apresentação das propostas não será inferior 
a dez dias a contar da data da recepção dos pedidos de co-
tação ou da publicação do edital, prevalecendo a data que 
ocorrer por último.
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PARTE I

Programa  
do Concurso 

Secção I  
– Instruções aos Concorrentes (IAC)

Parte Fixa 

Secção II – Dados de Base do Concurso Parte Móvel 

Secção III – Formulários de Proposta Parte Fixa 

PARTE II

Contrato

Secção IV  
– Condições Gerais do Contrato (CGC)

Parte Fixa

Secção V 
– Condições Especiais do Contrato (CEC)

Parte Móvel

Secção VI – Termo de Contrato Parte Móvel

PARTE III

Descrição  
das Obras

Secção VII  
– Projeto e Especificações Técnicas

Parte Móvel

Anúncio do Concurso Parte Móvel

Em nenhuma circunstância as Partes Fixas poderão ser alteradas direta-
mente. Quando for necessário introduzir modificações, acréscimos ou su-
pressões, estas devem ser feitas nas Partes Móveis. Ou seja, as Partes Móveis 
poderão ser alteradas em função dos interesses do Órgão Contratante.

É obrigatório ler o caderno de encargos, ou seja, o Documento de Licitação 
do princípio ao fim, de forma a melhor entender tudo o que está definido 
no mesmo.

A Secção I – Instruções aos concorrentes (IAC), deve ser completamente lida 
pelos concorrentes, porque como o nome diz: são instruções aos concor-
rentes. Aqui se explica tudo sobre o que poderá passar na Secção II – Dados 
de base do concurso, para poder melhor entender as condições de partici-
pação no referido concurso.

NB

NB
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Na Secção VIII do Ajuste direto, o artigo 88 diz o seguinte:

   Definição

1 ▶    O Ajuste Direto é a modalidade de licitação aplicável sem-
pre que se mostre inviável ou inconveniente a contrata-
ção em qualquer das outras modalidades de licitação de-
finidas no RLCP.

2 ▶    O Ajuste Direto é aplicável nas seguintes circunstân-
cias:

a)   Se o valor estimado a contratar for inferior a 5% (cinco 
por cento) do limite estabelecido no Artigo 71 do Re-
gulamento;

b)   Se, por razões técnicas demonstradas e justificadas, 
os bens objeto da contratação só puderem ser obti-
dos de um único fornecedor de bens;

c)   Em caso de guerra ou estado de sítio, oficialmente 
declarada pelas autoridades competentes, ou em si-
tuação de emergência, que possa causar danos irre-
paráveis ou de difícil reparação ao Estado ou à socie-
dade e apenas para suprir necessidades decorrentes 
da situação específica e pelo prazo da sua duração;

d)    Se em concurso anterior, o mesmo ficou deserto por 
falta de comparência de concorrentes ou por desclas-
sificação de todos os concorrentes e não possa ser re-
petido, mesmo por meio de modalidade mais simpli-
ficada, sem prejuízo do interesse público e desde que 
não sejam substancialmente alteradas as exigências 
que estavam estabelecidas no Documento de Lici-
tação;

e)    Se o objeto da contratação respeitar à defesa e segu-
rança nacional, especialmente na execução de obras 
militares sigilosas e na compra de material letal e de 
uso exclusivo das Forças de Defesa e Segurança; e

37

f)   Se o objeto da contratação se destinar ao abaste-
cimento de navios, embarcações, unidades aéreas 
civis e militares ou tropas e seus meios de deslo-
camento, quando em estadia eventual e de curta 
duração em portos, aeroportos ou localidades dife-
rentes dos da sua nacionalidade e apenas o objeto 
da emergência e pelo prazo da sua duração.

É de recordar que os valores acima referidos são valores na anti-
ga dobra. Atualmente é necessário retirar três zeros aos mesmos. 
Seguem em anexo os despachos relativos ao aumento dos mon-
tantes de concurso de pequena dimensão.

3.3.5.  Caderno de encargos do Concurso Público Internacional  
e do Concurso Público.

O caderno de encargos ou documento de licitação é compos-
to por partes fixas e móveis.

PARTE I

Programa  
do Concurso 

Secção I – Instruções aos 
Concorrentes (IAC)

Parte Fixa 

Secção II – Dados de Base do Concurso Parte Móvel 

Secção III – Formulários de Proposta Parte Fixa 

PARTE II

Contrato

Secção IV – Condições Gerais do 
Contrato (CGC) Parte Fixa

Secção V – Condições Especiais  
do Contrato (CEC) Parte Móvel

Secção VI – Termo de Contrato Parte Móvel

PARTE III

Descrição  
das Obras

Secção VII – Projeto e Especificações 
Técnicas

Parte Móvel

Anúncio do Concurso Parte Móvel

NB
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3.3.5.1.  O que ter em conta na Secção II – Dados de base do Concurso no 
Caderno de Encargos, ao elaborar a proposta

Esta secção é elaborada pelo órgão contratante, e dá orientações concre-
tas aos concorrentes de um determinado concurso. É de salientar que o 
órgão contratante, poderá adicionar as cláusulas das IAC que achar perti-
nentes aos Dados de base do concurso para que as condições de partici-
pação sejam mais claras.

IAC 3.1 Objeto do Concurso: [indicar o objeto do concurso, 
de forma resumida, indicando a distribuição em 
lotes, se for o caso. No caso de lotes, deve ser indica-
do que o concorrente poderá apresentar proposta 
para um deles ou vários lotes.] 

IAC 3.2 Prazo de Execução: [Indicar o prazo.]

IAC 3.1  ›    É necessário ter em conta o objeto do concurso e se o mesmo 
está composto por lotes. Caso esteja composto por lotes, o em-
preiteiro poderá participar num só lote ou em mais lotes, caso 
assim o desejar.

IAC 3.2 ›    O prazo de execução é importante porque poderá favorecer 
ou prejudicar o empreiteiro aquando da avaliação. O prazo de 
execução pode ser variado se o concurso for composto por lo-
tes, porque quando o concurso é por lote, a avaliação também 
será por lote. E cada lote poderá ter o seu prazo de execução.

Porquê que o prazo de execução poderá favorecer ou preju-
dicar o empreiteiro aquando da avaliação? Porque na alínea 
b) Prazo de execução do ponto E. Avaliação e comparação 
das propostas diz o seguinte:

b)  Prazo de Execução

I      A Empreitada objeto do Concurso deverá ser entregue 
no prazo máximo especificado na Secção VII (Projeto 
e Especificações Técnicas). Caso o Concorrente apre-

A – Introdução

NB
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Na Secção VIII do Ajuste direto, o artigo 88 diz o seguinte:

   Definição

1 ▶    O Ajuste Direto é a modalidade de licitação aplicável sem-
pre que se mostre inviável ou inconveniente a contrata-
ção em qualquer das outras modalidades de licitação de-
finidas no RLCP.

2 ▶    O Ajuste Direto é aplicável nas seguintes circunstân-
cias:

a)   Se o valor estimado a contratar for inferior a 5% (cinco 
por cento) do limite estabelecido no Artigo 71 do Re-
gulamento;

b)   Se, por razões técnicas demonstradas e justificadas, 
os bens objeto da contratação só puderem ser obti-
dos de um único fornecedor de bens;

c)   Em caso de guerra ou estado de sítio, oficialmente 
declarada pelas autoridades competentes, ou em si-
tuação de emergência, que possa causar danos irre-
paráveis ou de difícil reparação ao Estado ou à socie-
dade e apenas para suprir necessidades decorrentes 
da situação específica e pelo prazo da sua duração;

d)    Se em concurso anterior, o mesmo ficou deserto por 
falta de comparência de concorrentes ou por desclas-
sificação de todos os concorrentes e não possa ser re-
petido, mesmo por meio de modalidade mais simpli-
ficada, sem prejuízo do interesse público e desde que 
não sejam substancialmente alteradas as exigências 
que estavam estabelecidas no Documento de Lici-
tação;

e)    Se o objeto da contratação respeitar à defesa e segu-
rança nacional, especialmente na execução de obras 
militares sigilosas e na compra de material letal e de 
uso exclusivo das Forças de Defesa e Segurança; e
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f)   Se o objeto da contratação se destinar ao abaste-
cimento de navios, embarcações, unidades aéreas 
civis e militares ou tropas e seus meios de deslo-
camento, quando em estadia eventual e de curta 
duração em portos, aeroportos ou localidades dife-
rentes dos da sua nacionalidade e apenas o objeto 
da emergência e pelo prazo da sua duração.

É de recordar que os valores acima referidos são valores na anti-
ga dobra. Atualmente é necessário retirar três zeros aos mesmos. 
Seguem em anexo os despachos relativos ao aumento dos mon-
tantes de concurso de pequena dimensão.

3.3.5.  Caderno de encargos do Concurso Público Internacional  
e do Concurso Público.

O caderno de encargos ou documento de licitação é compos-
to por partes fixas e móveis.

PARTE I

Programa  
do Concurso 

Secção I – Instruções aos 
Concorrentes (IAC)

Parte Fixa 

Secção II – Dados de Base do Concurso Parte Móvel 

Secção III – Formulários de Proposta Parte Fixa 

PARTE II

Contrato

Secção IV – Condições Gerais do 
Contrato (CGC) Parte Fixa

Secção V – Condições Especiais  
do Contrato (CEC) Parte Móvel

Secção VI – Termo de Contrato Parte Móvel

PARTE III

Descrição  
das Obras

Secção VII – Projeto e Especificações 
Técnicas

Parte Móvel

Anúncio do Concurso Parte Móvel

NB

sente um prazo de execução que não esteja em con-
formidade com os limites máximos permitidos, sua 
proposta será considerada como não adequada e 
será desclassificada pelo Órgão Contratante.

II      Aos Concorrentes é permitida a apresentação de va-
riante no prazo de execução especificado na Secção VII, 
desde que o prazo proposto seja inferior ao prazo máxi-
mo permitido.

III      Para fins de avaliação das propostas, nas propostas 
com prazo de execução inferior ao prazo máximo, será 
aplicado um fator de correção, sob a forma de descon-
to no preço proposto à base de [indicar o parâmetro 
aplicável]. 1

O parâmetro aplicável pode ser 5 ou 10%. Isso quer dizer que 
as propostas que tiverem um prazo inferior ao estipulado, 
lhes serão aplicados este desconto, depois é que se poderá 
comparar com outras propostas que não apresentaram um 
prazo inferior ao estipulado. Isso de forma a obterem algu-
ma vantagem pelo facto de terem apresentado um prazo de 
execução inferior. Mas isso só se faz para efeitos de compara-
ção. O montante da proposta mantém válido para efeitos de 
contrato, caso a mesma vença o concurso.

IAC 9.1  ›    Documentos de Licitação: Nesta cláusula fica o endereço do 
órgão contratante para solicitação de esclarecimentos sobre o 
concurso. 

39

B – Documentos de Licitação

1   O factor de correção deve corresponder à vantagem económica obtida pela Administração na antecipação 
ou atraso.
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Em nenhuma circunstância as Partes Fixas poderão ser alte-
radas diretamente. Quando for necessário introduzir modifi-
cações, acréscimos ou supressões, estas devem ser feitas nas 
Partes Móveis. Ou seja, as Partes Móveis poderão ser alteradas 
em função dos interesses do Órgão Contratante.

É obrigatório ler o caderno de encargos, ou seja, o Documento 
de Licitação do princípio ao fim, de forma a melhor entender 
tudo o que está definido no mesmo.

PARTE I – PROGRAMA DO CONCURSO

A Secção I – Instruções aos concorrentes (IAC), deve ser com-
pletamente lida pelos concorrentes, porque como o nome diz: 
são instruções aos concorrentes. Aqui se explica tudo sobre o 
que poderá passar na secção II – Dados de base do concurso, 
para poder melhor entender as condições de participação no 
referido concurso. 

3.3.5.1.  O que ter em conta na Secção II 
–  Dados de base do Concurso no Caderno 

de Encargos, ao elaborar a proposta

Esta secção é elaborada pelo órgão contratante, e dá orienta-
ções concretas aos concorrentes de um determinado concur-
so. É de salientar que o órgão contratante, poderá adicionar as 
cláusulas das IAC que achar pertinentes aos Dados de base do 
concurso para que as condições de participação sejam mais 
claras.

NB

NB

NB
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A – Introdução

IAC 3.1 Objeto do Concurso: [indicar o objeto do concurso, 
de forma resumida, indicando a distribuição em 
lotes, se for o caso. No caso de lotes, deve ser indica-
do que o concorrente poderá apresentar proposta 
para um deles ou vários lotes.] 

IAC 3.2 Prazo de Execução: [Indicar o prazo.]

IAC 3.1  ›    É necessário ter em conta o objeto do concurso e se o 
mesmo está composto por lotes. Caso esteja composto 
por lotes, o empreiteiro poderá participar num só lote 
ou em mais lotes, caso assim o desejar.

IAC 3.2 ›    O prazo de execução é importante porque poderá favo-
recer ou prejudicar o empreiteiro aquando da avaliação. 
O prazo de execução pode ser variado se o concurso for 
composto por lotes, porque quando o concurso é por 
lote, a avaliação também será por lote. E cada lote po-
derá ter o seu prazo de execução.

Porquê que o prazo de execução poderá favorecer ou 
prejudicar o empreiteiro aquando da avaliação? Por-
que na alínea b) Prazo de execução do ponto E. Avalia-
ção e comparação das propostas diz o seguinte:

b)  Prazo de Execução

I      A Empreitada objeto do Concurso deverá ser en-
tregue no prazo máximo especificado na Secção 
VII (Projeto e Especificações Técnicas). Caso o Con-
corrente apresente um prazo de execução que 
não esteja em conformidade com os limites má-
ximos permitidos, sua proposta será considerada 
como não adequada e será desclassificada pelo 
Órgão Contratante.
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IAC 12.1 Língua:
IAC 14.1 Regime de Contratação:
IAC 15.5 [Selecionar a alternativa aplicável e eliminar a alter-

nativa não compatível.]
Os preços serão fixos e não serão reajustados.
OU
Os preços serão reajustados de acordo com o seguinte:
[Indicar o índice de reajuste que será aplicado e a 
periodicidade do reajuste.]

IAC 16.1 Moeda:
IAC 19 19.1  ›   Para fins de qualificação jurídica o concorrente 

deverá apresentar a seguinte documentação:

a)   Certidão de registo comercial e estatutos 
atualizados ou outro documento legal con-
forme a natureza jurídica do concorrente; e

b)   Declaração do Concorrente, singular ou co-
letivo, de que não se encontra em qualquer 
das situações de impedimento referidas na 
Cláusula 7 das IAC.

IAC 20.1 (e) 20.1 (e)  ›   Qualificação Económico-Financeira

Adicionalmente, os concorrentes devem 
apresentar os seguintes comprovativos:

a)   Balanços patrimoniais e demonstrações 
contabilísticas dos três últimos exercícios 
fiscais, apresentados nos termos da lei;

b)   faturação em atividades similares ao ob-
jeto da contratação, de valor igual ou su-
perior a [indicar o montante] 2 ;

c)   faturação média anual nos três últimos 
exercícios fiscais de valor igual ou supe-
rior a [indicar o montante] 3 ;

C – Preparação das Propostas

2   Art. 23.º, N.º 2, alínea b).
3    O montante da faturação média anual está limitado entre uma e três vezes o valor estimado dos bens. ( 

Art. 23.º, N.º 2, alínea c).
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Em nenhuma circunstância as Partes Fixas poderão ser alte-
radas diretamente. Quando for necessário introduzir modifi-
cações, acréscimos ou supressões, estas devem ser feitas nas 
Partes Móveis. Ou seja, as Partes Móveis poderão ser alteradas 
em função dos interesses do Órgão Contratante.

É obrigatório ler o caderno de encargos, ou seja, o Documento 
de Licitação do princípio ao fim, de forma a melhor entender 
tudo o que está definido no mesmo.

PARTE I – PROGRAMA DO CONCURSO

A Secção I – Instruções aos concorrentes (IAC), deve ser com-
pletamente lida pelos concorrentes, porque como o nome diz: 
são instruções aos concorrentes. Aqui se explica tudo sobre o 
que poderá passar na secção II – Dados de base do concurso, 
para poder melhor entender as condições de participação no 
referido concurso. 

3.3.5.1.  O que ter em conta na Secção II 
–  Dados de base do Concurso no Caderno 

de Encargos, ao elaborar a proposta

Esta secção é elaborada pelo órgão contratante, e dá orienta-
ções concretas aos concorrentes de um determinado concur-
so. É de salientar que o órgão contratante, poderá adicionar as 
cláusulas das IAC que achar pertinentes aos Dados de base do 
concurso para que as condições de participação sejam mais 
claras.

NB

NB

NB
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A – Introdução

IAC 3.1 Objeto do Concurso: [indicar o objeto do concurso, 
de forma resumida, indicando a distribuição em 
lotes, se for o caso. No caso de lotes, deve ser indica-
do que o concorrente poderá apresentar proposta 
para um deles ou vários lotes.] 

IAC 3.2 Prazo de Execução: [Indicar o prazo.]

IAC 3.1  ›    É necessário ter em conta o objeto do concurso e se o 
mesmo está composto por lotes. Caso esteja composto 
por lotes, o empreiteiro poderá participar num só lote 
ou em mais lotes, caso assim o desejar.

IAC 3.2 ›    O prazo de execução é importante porque poderá favo-
recer ou prejudicar o empreiteiro aquando da avaliação. 
O prazo de execução pode ser variado se o concurso for 
composto por lotes, porque quando o concurso é por 
lote, a avaliação também será por lote. E cada lote po-
derá ter o seu prazo de execução.

Porquê que o prazo de execução poderá favorecer ou 
prejudicar o empreiteiro aquando da avaliação? Por-
que na alínea b) Prazo de execução do ponto E. Avalia-
ção e comparação das propostas diz o seguinte:

b)  Prazo de Execução

I      A Empreitada objeto do Concurso deverá ser en-
tregue no prazo máximo especificado na Secção 
VII (Projeto e Especificações Técnicas). Caso o Con-
corrente apresente um prazo de execução que 
não esteja em conformidade com os limites má-
ximos permitidos, sua proposta será considerada 
como não adequada e será desclassificada pelo 
Órgão Contratante.
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d)   Capital social ou património líquido no 
último exercício fiscal, no montante não 
inferior a [indicar o montante] 4 ;

e)   Confirmação de facilidades de acesso a  
créditos, mediante a apresentação de 
declarações abonatórias por entidades 
bancárias, no montante não inferior a [in-
dicar o montante] 5 ;

f)   No caso de pessoa singular, comprovativos 
do valor e integração do capital afetado.

Em caso de consórcio, cada dos membros do Consór-
cio deve cumprir pelo menos 25% dos valores mínimos 
estabelecidos para faturação mínima e de capital social 
ou de património líquido. No caso do membro repre-
sentante, o percentual mínimo é de 40% do montante 
mínimo requerido.

Nota 1  ›   As exigências indicadas acima não são obri-
gatórias. Assim, o Órgão Contratante deve 
indicar as exigências económico-financei-
ras necessárias e eliminar as exigências não 
compatíveis com o objeto do concurso.

Nota 2  ›   Se não for necessária a solicitação de ne-
nhuma das exigências financeiras adicio-
nais indicadas acima, nesta Cláusula deve 
ser indicada apenas a expressão “Não apli-
cável”, eliminando-se TODAS as demais 
informações.

IAC 21.1 (c) 21.1 (c)  ›   Qualificação Técnica
O concorrente deve apresentar os seguintes 
comprovativos:
I    Declaração comprovativa da experiência 

do concorrente na execução de empreita-
da com características técnicas similares às 
do objeto da licitação, com a indicação dos 
dados necessários à sua verificação e emiti-
da por pessoa de direito público ou privado;

4    O montante do capital social ou património líquido está limitado a 10% (dez por cento) do valor estimado 
dos bens. (Art. 23.º, N.º 2, alínea d).

5    O montante de recursos deve ser o necessário para assegurar a capacidade de financiamento das despesas 
da Contratada até a receção do primeiro pagamento.
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II      Aos Concorrentes é permitida a apresentação 
de variante no prazo de execução especificado 
na Secção VII, desde que o prazo proposto seja 
inferior ao prazo máximo permitido.

III      Para fins de avaliação das propostas, nas pro-
postas com prazo de execução inferior ao prazo 
máximo, será aplicado um fator de correção, 
sob a forma de desconto no preço proposto à 
base de [indicar o parâmetro aplicável]. 1

O parâmetro aplicável pode ser 5 ou 10%. Isso quer 
dizer que as propostas que tiverem um prazo infe-
rior ao estipulado, lhes serão aplicados este descon-
to, depois é que se poderá comparar com outras 
propostas que não apresentaram um prazo inferior 
ao estipulado. Isso de forma a obterem alguma van-
tagem pelo facto de terem apresentado um prazo 
de execução inferior. Mas isso só se faz para efeitos 
de comparação. O montante da proposta mantém 
válido para efeitos de contrato, caso a mesma vença 
o concurso.

B – Documentos de Licitação

IAC 9.1  ›    Documentos de Licitação: Nesta cláusula fica o endereço 
do órgão contratante para solicitação de esclarecimen-
tos sobre o concurso.

1   O factor de correção deve corresponder à vantagem económica obtida pela Administração na 
antecipação ou atraso.
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C – Preparação das Propostas

IAC 12.1 Língua:

IAC 14.1 Regime de Contratação:

IAC 15.5 [Selecionar a alternativa aplicável e eliminar a alterna-
tiva não compatível.]
Os preços serão fixos e não serão reajustados.
OU
Os preços serão reajustados de acordo com o seguinte:
[Indicar o índice de reajuste que será aplicado e a pe-
riodicidade do reajuste.]

IAC 16.1 Moeda:

IAC 19 19.1  ›   Para fins de qualificação jurídica o concorrente de-
verá apresentar a seguinte documentação:

a)   Certidão de registo comercial e estatutos atualiza-
dos ou outro documento legal conforme a nature-
za jurídica do concorrente; e

b)   Declaração do Concorrente, singular ou coletivo, de 
que não se encontra em qualquer das situações de 
impedimento referidas na Cláusula 7 das IAC.

IAC 20.1 
(e)

20.1 (e)  ›   Qualificação Económico-Financeira

Adicionalmente, os concorrentes devem apresentar os 
seguintes comprovativos:

a)   Balanços patrimoniais e demonstrações contabi-
lísticas dos três últimos exercícios fiscais, apresen-
tados nos termos da lei;

b)   faturação em atividades similares ao objeto da con-
tratação, de valor igual ou superior a [indicar o mon-
tante] 2 ;

2   Art. 23.º, N.º 2, alínea b).
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II    Alvará ou certidão emitida por entidade 
competente, comprovativa da licença para 
o exercício de atividade compatível com 
o objeto da contratação, de acordo com o 
seguinte:

Categoria       Subcategoria       Classe

O Concorrente estrangeiro comprovará o 
atendimento deste requisito por meio de 
termo da apresentação de licença para o 
exercício da atividade em seu país de ori-
gem.

III    Declaração do próprio concorrente, com-
provativa de que dispõe de instalações 
adequadas e dos principais equipamen-
tos necessários para a execução do ob-
jeto da licitação (próprios, arrendados ou 
outra forma aceitável), de acordo com a 
lista a seguir, com indicação de todos os 
dados necessários à sua verificação, utili-
zando os formulários constantes da Sec-
ção III:

N.º            Tipo de Equipamento            Quantidade 
                       e Características             Mínima Exigida

1
2
3

IV     Declaração do próprio concorrente, com-
provativa de que possui equipa profissio-
nal e técnica (quadro técnico) disponível 
para execução do objeto da licitação, 
acompanhada dos respetivos currículos, 
das habilitações literárias e de declara-
ção de compromisso dos profissionais, de 
acordo com o quadro a seguir, utilizando 
os formulários constantes da Secção III:
N.º              Função              Experiência e Habilitações 
                                                    Profissionais Exigidas
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II      Aos Concorrentes é permitida a apresentação 
de variante no prazo de execução especificado 
na Secção VII, desde que o prazo proposto seja 
inferior ao prazo máximo permitido.

III      Para fins de avaliação das propostas, nas pro-
postas com prazo de execução inferior ao prazo 
máximo, será aplicado um fator de correção, 
sob a forma de desconto no preço proposto à 
base de [indicar o parâmetro aplicável]. 1

O parâmetro aplicável pode ser 5 ou 10%. Isso quer 
dizer que as propostas que tiverem um prazo infe-
rior ao estipulado, lhes serão aplicados este descon-
to, depois é que se poderá comparar com outras 
propostas que não apresentaram um prazo inferior 
ao estipulado. Isso de forma a obterem alguma van-
tagem pelo facto de terem apresentado um prazo 
de execução inferior. Mas isso só se faz para efeitos 
de comparação. O montante da proposta mantém 
válido para efeitos de contrato, caso a mesma vença 
o concurso.

B – Documentos de Licitação

IAC 9.1  ›    Documentos de Licitação: Nesta cláusula fica o endereço 
do órgão contratante para solicitação de esclarecimen-
tos sobre o concurso.

1   O factor de correção deve corresponder à vantagem económica obtida pela Administração na 
antecipação ou atraso.
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C – Preparação das Propostas

IAC 12.1 Língua:

IAC 14.1 Regime de Contratação:

IAC 15.5 [Selecionar a alternativa aplicável e eliminar a alterna-
tiva não compatível.]
Os preços serão fixos e não serão reajustados.
OU
Os preços serão reajustados de acordo com o seguinte:
[Indicar o índice de reajuste que será aplicado e a pe-
riodicidade do reajuste.]

IAC 16.1 Moeda:

IAC 19 19.1  ›   Para fins de qualificação jurídica o concorrente de-
verá apresentar a seguinte documentação:

a)   Certidão de registo comercial e estatutos atualiza-
dos ou outro documento legal conforme a nature-
za jurídica do concorrente; e

b)   Declaração do Concorrente, singular ou coletivo, de 
que não se encontra em qualquer das situações de 
impedimento referidas na Cláusula 7 das IAC.

IAC 20.1 
(e)

20.1 (e)  ›   Qualificação Económico-Financeira

Adicionalmente, os concorrentes devem apresentar os 
seguintes comprovativos:

a)   Balanços patrimoniais e demonstrações contabi-
lísticas dos três últimos exercícios fiscais, apresen-
tados nos termos da lei;

b)   faturação em atividades similares ao objeto da con-
tratação, de valor igual ou superior a [indicar o mon-
tante] 2 ;

2   Art. 23.º, N.º 2, alínea b).
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Nota 1  ›   As exigências técnicas indicadas acima não 
são obrigatórias. Assim, o Órgão Contratan-
te deve indicar as exigências técnicas adi-
cionais que sejam necessárias, eliminar as 
exigências não compatíveis com o objeto do 
concurso e acrescentar outras que sejam 
necessárias, compatíveis e proporcionais 
aos encargos a serem suportados pelo con-
corrente vencedor.]

Nota 2  ›   Se não for necessária a solicitação de nenhu-
ma exigência técnica adicional, nesta Cláu-
sula deve ser indicada apenas a expressão 
“Não aplicável”, eliminando-se TODAS as 
demais informações.

IAC 22 Regularidade Fiscal
22.1  ›   São documentos para comprovação da regu-

laridade fiscal:
a)   Certidão válida de quitação emitida pela Di-

reção dos Impostos; e 
b)   Declaração válida emitida pela instituição 

responsável pelo Instituto Nacional de Segu-
rança Social.

22.2  ›   A regularidade fiscal deve ser comprovada pelo 
Concorrente vencedor, para fins de assinatura 
do contrato, nos termos da Cláusula 43 das IAC.

IAC 24 Qualificação dos Consórcios

IAC 25 Prazo de Validade das Propostas
25.1  ›   As propostas deverão permanecer válidas pelo 

prazo de...... (......) dias.

IAC 26.1 [Selecionar a alternativa aplicável e eliminar a alter-
nativa não compatível.]
A Garantia Provisória Não é requerida.
OU
É requerida Garantia Provisória no Valor de: 
[Indicar o montante em DOBRAS. O valor indicado 
está limitado ao valor correspondente a 2,5% do valor 
do orçamento. No caso de lotes ou itens, o montan-
te da garantia deve ser indicado para cada lote ou 
cada item, conforme o caso.]
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c)   faturação média anual nos três últimos exercícios 
fiscais de valor igual ou superior a [indicar o mon-
tante]3 ;

d)   Capital social ou património líquido no último 
exercício fiscal, no montante não inferior a [indi-
car o montante]4 ;

e)   Confirmação de facilidades de acesso a créditos, 
mediante a apresentação de declarações abona-
tórias por entidades bancárias, no montante não 
inferior a [indicar o montante]5 ;

f)   No caso de pessoa singular, comprovativos do va-
lor e integração do capital afetado.

Em caso de consórcio, cada dos membros do Consórcio 
deve cumprir pelo menos 25% dos valores mínimos esta-
belecidos para faturação mínima e de capital social ou de 
património líquido. No caso do membro representante, 
o percentual mínimo é de 40% do montante mínimo re-
querido.

Nota 1  ›   As exigências indicadas acima não são obriga-
tórias. Assim, o Órgão Contratante deve indicar 
as exigências económico-financeiras necessá-
rias e eliminar as exigências não compatíveis 
com o objeto do concurso.

Nota 2  ›   Se não for necessária a solicitação de nenhu-
ma das exigências financeiras adicionais indi-
cadas acima, nesta Cláusula deve ser indicada 
apenas a expressão “Não aplicável”, elimi-
nando-se TODAS as demais informações.

3    O montante da faturação média anual está limitado entre uma e três vezes o valor estimado dos 
bens. ( Art. 23.º, N.º 2, alínea c).

4    O montante do capital social ou património líquido está limitado a 10% (dez por cento) do valor 
estimado dos bens. (Art. 23.º, N.º 2, alínea d).

5    O montante de recursos deve ser o necessário para assegurar a capacidade de financiamento 
das despesas da Contratada até a receção do primeiro pagamento.
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IAC 21.1 
(c)

21.1 (c)  ›   Qualificação Técnica

O concorrente deve apresentar os seguintes comprova-
tivos:

I    Declaração comprovativa da experiência do concor-
rente na execução de empreitada com característi-
cas técnicas similares às do objeto da licitação, com 
a indicação dos dados necessários à sua verificação 
e emitida por pessoa de direito público ou privado;

II    Alvará ou certidão emitida por entidade compe-
tente, comprovativa da licença para o exercício de 
atividade compatível com o objeto da contratação, 
de acordo com o seguinte:

Categoria     Subcategoria     Classe

O Concorrente estrangeiro comprovará o atendi-
mento deste requisito por meio de termo da apre-
sentação de licença para o exercício da atividade 
em seu país de origem.

III    Declaração do próprio concorrente, comprovativa 
de que dispõe de instalações adequadas e dos prin-
cipais equipamentos necessários para a execução 
do objeto da licitação (próprios, arrendados ou ou-
tra forma aceitável), de acordo com a lista a seguir, 
com indicação de todos os dados necessários à sua 
verificação, utilizando os formulários constantes da 
Secção III:

N.º              Tipo de Equipamento              Quantidade 
                         e Características               Mínima Exigida

1

2

3

IAC 12.1  ›   Língua: Português

IAC 14.1  ›    Regime de Contratação: Pode ser série de preços ou preço 
global.

IAC 15.5  ›    Os preços podem ser fixos ou reajustados. Mas normalmente 
são fixos.

IAC 16.1  ›   Moeda: STN

IAC 20.1(e)  ›    Qualificação económico-financeira: O que estiver estipula-
do nesta cláusula o empreiteiro deverá apresentar de forma  
a respeitar a qualificação económico-financeira do mesmo. 
O Órgão contratante pode não exigir todas as condições lis-
tadas nesta cláusula.

IAC 21.1(c)  ›    Qualificação técnica: Normalmente as quatro condições es-
tipuladas são exigidas aos concorrentes. Nomeadamente:  
1) Declaração comprovativa da experiência do concorrente 
na execução de empreitada com características técnicas si-
milares às do objeto da licitação; 2) Alvará ou certidão emiti-
da por entidade competente, comprovativa da licença para 
o exercício de atividade compatível com o objeto da contra-
tação; 3) Declaração do próprio concorrente, comprovativa 
de que dispõe de instalações adequadas e dos principais 
equipamentos necessários para a execução do objeto da 
licitação (próprios, arrendados ou outra forma aceitável);  
4) Declaração do próprio concorrente, comprovativa de que 
possui equipa profissional e técnica (quadro técnico) dispo-
nível para execução do objeto da licitação, acompanhada 
dos respetivos currículos, das habilitações literárias e de de-
claração de compromisso dos profissionais.

São estas quatro condições que qualificam tecnicamente 
o concorrente.

IAC 25  ›    Prazo de validade das propostas: Normalmente o prazo de va-
lidade das propostas é de 90 dias. Embora também pode ser 
menor. Este prazo é definido de forma que possibilite ao Órgão 
contratante receber e avaliar as propostas e adjudicar o contra-
to durante este tempo. Caso o Órgão contratante não consiga 
adjudicar o contrato neste período, então deverá solicitar aos 
concorrentes a prorrogação da validade das suas propostas.

IAC 26.1  ›    Garantia provisória: o órgão contratante deve exigir a garantia 
provisória. Entretanto a garantia provisória pode ser apresen-
tada sob as seguintes formas:
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c)   faturação média anual nos três últimos exercícios 
fiscais de valor igual ou superior a [indicar o mon-
tante]3 ;

d)   Capital social ou património líquido no último 
exercício fiscal, no montante não inferior a [indi-
car o montante]4 ;

e)   Confirmação de facilidades de acesso a créditos, 
mediante a apresentação de declarações abona-
tórias por entidades bancárias, no montante não 
inferior a [indicar o montante]5 ;

f)   No caso de pessoa singular, comprovativos do va-
lor e integração do capital afetado.

Em caso de consórcio, cada dos membros do Consórcio 
deve cumprir pelo menos 25% dos valores mínimos esta-
belecidos para faturação mínima e de capital social ou de 
património líquido. No caso do membro representante, 
o percentual mínimo é de 40% do montante mínimo re-
querido.

Nota 1  ›   As exigências indicadas acima não são obriga-
tórias. Assim, o Órgão Contratante deve indicar 
as exigências económico-financeiras necessá-
rias e eliminar as exigências não compatíveis 
com o objeto do concurso.

Nota 2  ›   Se não for necessária a solicitação de nenhu-
ma das exigências financeiras adicionais indi-
cadas acima, nesta Cláusula deve ser indicada 
apenas a expressão “Não aplicável”, elimi-
nando-se TODAS as demais informações.

3    O montante da faturação média anual está limitado entre uma e três vezes o valor estimado dos 
bens. ( Art. 23.º, N.º 2, alínea c).

4    O montante do capital social ou património líquido está limitado a 10% (dez por cento) do valor 
estimado dos bens. (Art. 23.º, N.º 2, alínea d).

5    O montante de recursos deve ser o necessário para assegurar a capacidade de financiamento 
das despesas da Contratada até a receção do primeiro pagamento.
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IAC 21.1 
(c)

21.1 (c)  ›   Qualificação Técnica

O concorrente deve apresentar os seguintes comprova-
tivos:

I    Declaração comprovativa da experiência do concor-
rente na execução de empreitada com característi-
cas técnicas similares às do objeto da licitação, com 
a indicação dos dados necessários à sua verificação 
e emitida por pessoa de direito público ou privado;

II    Alvará ou certidão emitida por entidade compe-
tente, comprovativa da licença para o exercício de 
atividade compatível com o objeto da contratação, 
de acordo com o seguinte:

Categoria     Subcategoria     Classe

O Concorrente estrangeiro comprovará o atendi-
mento deste requisito por meio de termo da apre-
sentação de licença para o exercício da atividade 
em seu país de origem.

III    Declaração do próprio concorrente, comprovativa 
de que dispõe de instalações adequadas e dos prin-
cipais equipamentos necessários para a execução 
do objeto da licitação (próprios, arrendados ou ou-
tra forma aceitável), de acordo com a lista a seguir, 
com indicação de todos os dados necessários à sua 
verificação, utilizando os formulários constantes da 
Secção III:

N.º              Tipo de Equipamento              Quantidade 
                         e Características               Mínima Exigida

1

2

3

I   Garantia bancária;

II  Cheque visado;

III  Seguro garantia; e

IV   Declaração de Garantia de Proposta. Esta deve ser emitida 
pelo próprio concorrente, da qual conste expressamente 
que o concorrente está ciente de que, no caso de incum-
primento das obrigações, o concorrente está sujeito à de-
claração de impedimento de participação em licitações e 
contratações públicas, de acordo com o previsto na alínea 
c) da Subcláusula 7.1 e 47.3 deste Documento de Licitação. 

IAC 29.1 ENTREGA das Propostas:

Data:  ___/___/______ [indicar dia, mês e ano]

Hora: ___ : ___ [indicar horário completo]

Endereço:

Nome: [indicar o nome do sector, acrescentando a 
referência à Unidade de Licitação]

Endereço: [indicar o endereço completo, rua e nú-
mero da sala/porta, e o andar, conforme aplicável]

Província: [indicar o nome da Província, Distrito, 
Povoação, Município, conforme aplicável]

IAC 32.1 Abertura das Propostas:

Data:  ___/___/______ [indicar dia, mês e ano]

Hora: ___ : ___ [indicar horário completo]

Endereço:

Nome: [indicar o nome do sector}

Endereço: [indicar o endereço completo, rua e nú-
mero da sala/porta, e o andar, conforme aplicável, 
acrescentando a referência à Unidade de Licitação]

Província: [indicar o nome da Província, Distrito, 
Posto, Povoação, conforme seja aplicável]
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D – Apresentação e Abertura das Propostas
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IAC 21.1 
(c)

IV    Declaração do próprio concorrente, comprovativa 
de que possui equipa profissional e técnica (qua-
dro técnico) disponível para execução do objeto da 
licitação, acompanhada dos respetivos currículos, 
das habilitações literárias e de declaração de com-
promisso dos profissionais, de acordo com o qua-
dro a seguir, utilizando os formulários constantes 
da Secção III:

N.º              Função              Experiência e Habilitações 
                                    Profissionais Exigidas

Nota 1  ›   As exigências técnicas indicadas acima não são 
obrigatórias. Assim, o Órgão Contratante deve 
indicar as exigências técnicas adicionais que 
sejam necessárias, eliminar as exigências não 
compatíveis com o objeto do concurso e acres-
centar outras que sejam necessárias, compatí-
veis e proporcionais aos encargos a serem su-
portados pelo concorrente vencedor.]

Nota 2  ›   Se não for necessária a solicitação de nenhu-
ma exigência técnica adicional, nesta Cláusu-
la deve ser indicada apenas a expressão “Não 
aplicável”, eliminando-se TODAS as demais 
informações.

IAC 22 Regularidade Fiscal

22.1  ›   São documentos para comprovação da regulari-
dade fiscal:

a)   Certidão válida de quitação emitida pela Direção 
dos Impostos; e 

b)   Declaração válida emitida pela instituição respon-
sável pelo Instituto Nacional de Segurança Social.

22.2  ›   A regularidade fiscal deve ser comprovada pelo 
Concorrente vencedor, para fins de assinatura do 
contrato, nos termos da Cláusula 43 das IAC.
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IAC 24 Qualificação dos Consórcios

IAC 25 Prazo de Validade das Propostas

25.1  ›   As propostas deverão permanecer válidas pelo 
prazo de...... (......) dias.

IAC 26.1 [Selecionar a alternativa aplicável e eliminar a alter-
nativa não compatível.]
A Garantia Provisória Não é requerida.
OU
É requerida Garantia Provisória no Valor de: 
[Indicar o montante em DOBRAS. O valor indicado 
está limitado ao valor correspondente a 2,5% do valor 
do orçamento. No caso de lotes ou itens, o montante 
da garantia deve ser indicado para cada lote ou cada 
item, conforme o caso.]

IAC 12.1  ›   Língua: Português

IAC 14.1  ›    Regime de Contratação: Pode ser série de preços ou 
preço global.

IAC 15.5  ›    Os preços podem ser fixos ou reajustados. Mas nor-
malmente são fixos.

IAC 16.1  ›   Moeda: STN

IAC 20.1(e)  ›    Qualificação económico-financeira: O que estiver 
estipulado nesta cláusula o empreiteiro deverá 
apresentar de forma a respeitar a qualificação eco-
nómico-financeira do mesmo. O Órgão contratan-
te pode não exigir todas as condições listadas nesta 
cláusula.

IAC 21.1(c)  ›    Qualificação técnica: Normalmente as quatro condi-
ções estipuladas são exigidas aos concorrentes. No-
meadamente: 1) Declaração comprovativa da expe-
riência do concorrente na execução de empreitada 
com características técnicas similares às do objeto 

IAC 29.1  ›    Entrega das propostas: A data, a hora e o endereço aqui ex-
pressos devem ser cumpridos escrupulosamente, sob pena 
da sua proposta não ser recebida pelo órgão contratante.

IAC 32.1  ›    Abertura das propostas: A data, a hora e o endereço aqui ex-
pressos devem ser cumpridos escrupulosamente, sob pena 
de não assistir a abertura de algumas das propostas e conse-
quentemente não saber o que terá passado durante o perío-
do em que esteve ausente. 

IAC 36.2 “Os preços cotados nas diferentes moedas serão con- 
vertidos em:  ___ [indicar a moeda]) __

  Fonte da Taxa de Câmbio: [indicar o Banco de São 
Tomé e Príncipe ou outra fonte]

  Data da Taxa de Câmbio: [indicar dia, mês e ano]”

Nota

Somente aplicável no caso de estar previsto na Cláu-
sula 15.1 a possibilidade de o concorrente apresentar 
cotação em moeda estrangeira.

Se não for o caso, devem ser eliminadas TODAS as 
informações, indicando apenas “Não Aplicável”.

IAC 39.4 A avaliação das propostas levará em consideração os 
seguintes fatores:

Nota 1

[Indicar a seguir os critérios e a metodologia de cálcu-
lo a ser adotada para cada concurso. A metodologia 
abaixo é exemplificativa. Os fatores que não sejam 
adotados para o concurso específico devem ser elimi-
nados.]
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E – Avaliação e Comparação das Propostas
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IAC 21.1 
(c)

IV    Declaração do próprio concorrente, comprovativa 
de que possui equipa profissional e técnica (qua-
dro técnico) disponível para execução do objeto da 
licitação, acompanhada dos respetivos currículos, 
das habilitações literárias e de declaração de com-
promisso dos profissionais, de acordo com o qua-
dro a seguir, utilizando os formulários constantes 
da Secção III:

N.º              Função              Experiência e Habilitações 
                                    Profissionais Exigidas

Nota 1  ›   As exigências técnicas indicadas acima não são 
obrigatórias. Assim, o Órgão Contratante deve 
indicar as exigências técnicas adicionais que 
sejam necessárias, eliminar as exigências não 
compatíveis com o objeto do concurso e acres-
centar outras que sejam necessárias, compatí-
veis e proporcionais aos encargos a serem su-
portados pelo concorrente vencedor.]

Nota 2  ›   Se não for necessária a solicitação de nenhu-
ma exigência técnica adicional, nesta Cláusu-
la deve ser indicada apenas a expressão “Não 
aplicável”, eliminando-se TODAS as demais 
informações.

IAC 22 Regularidade Fiscal

22.1  ›   São documentos para comprovação da regulari-
dade fiscal:

a)   Certidão válida de quitação emitida pela Direção 
dos Impostos; e 

b)   Declaração válida emitida pela instituição respon-
sável pelo Instituto Nacional de Segurança Social.

22.2  ›   A regularidade fiscal deve ser comprovada pelo 
Concorrente vencedor, para fins de assinatura do 
contrato, nos termos da Cláusula 43 das IAC.
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IAC 24 Qualificação dos Consórcios

IAC 25 Prazo de Validade das Propostas

25.1  ›   As propostas deverão permanecer válidas pelo 
prazo de...... (......) dias.

IAC 26.1 [Selecionar a alternativa aplicável e eliminar a alter-
nativa não compatível.]
A Garantia Provisória Não é requerida.
OU
É requerida Garantia Provisória no Valor de: 
[Indicar o montante em DOBRAS. O valor indicado 
está limitado ao valor correspondente a 2,5% do valor 
do orçamento. No caso de lotes ou itens, o montante 
da garantia deve ser indicado para cada lote ou cada 
item, conforme o caso.]

IAC 12.1  ›   Língua: Português

IAC 14.1  ›    Regime de Contratação: Pode ser série de preços ou 
preço global.

IAC 15.5  ›    Os preços podem ser fixos ou reajustados. Mas nor-
malmente são fixos.

IAC 16.1  ›   Moeda: STN

IAC 20.1(e)  ›    Qualificação económico-financeira: O que estiver 
estipulado nesta cláusula o empreiteiro deverá 
apresentar de forma a respeitar a qualificação eco-
nómico-financeira do mesmo. O Órgão contratan-
te pode não exigir todas as condições listadas nesta 
cláusula.

IAC 21.1(c)  ›    Qualificação técnica: Normalmente as quatro condi-
ções estipuladas são exigidas aos concorrentes. No-
meadamente: 1) Declaração comprovativa da expe-
riência do concorrente na execução de empreitada 
com características técnicas similares às do objeto 
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6   O factor de correção deve corresponder à vantagem ou desvantagem econômica obtida pela Administração 
na antecipação ou atraso.

a)  Variações nas Condições de Pagamentos

I   Os Concorrentes deverão apresentar o Preço de 
suas propostas considerando que o paga-
mento será efetuado em conformidade com 
o estabelecido na Subcláusula 10.1 das Condi-
ções Especiais do Contrato (Secção V). As pro-
postas serão avaliadas com base nesse pre-
ço-base.

II   Aos Concorrentes é permitida a apresentação 
de proposta com alteração nas condições de 
pagamento, desde que ___ [indicar os parâ-
metros aceitáveis] ___. As propostas que não 
atendam aos parâmetros permitidos serão 
desclassificadas pelo Órgão Contratante.

III   O Órgão Contratante levará em consideração 
alterações no cronograma de pagamentos, 
para fins de avaliação das propostas, apli-
cando um fator de correção de __ [indicar os 
parâmetros] __, sob a forma de __ [acréscimo 
ou desconto] __ no preço proposto. 6

b)  Prazo de Execução

I   A Empreitada objeto do Concurso deverá ser 
entregue no prazo máximo especificado na 
Secção VII (Projeto e Especificações Técnicas). 
Caso o Concorrente apresente um prazo de 
execução que não esteja em conformidade 
com os limites máximos permitidos, sua pro-
posta será considerada como não adequada 
e será desclassificada pelo Órgão Contratan-
te.

II   Aos Concorrentes é permitida a apresentação 
de variante no prazo de execução especifica-
do na Secção VII, desde que o prazo proposto 
seja inferior ao prazo máximo permitido.
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da licitação; 2) Alvará ou certidão emitida por enti-
dade competente, comprovativa da licença para o 
exercício de atividade compatível com o objeto da 
contratação; 3) Declaração do próprio concorrente, 
comprovativa de que dispõe de instalações adequa-
das e dos principais equipamentos necessários para 
a execução do objeto da licitação (próprios, arrenda-
dos ou outra forma aceitável); 4) Declaração do pró-
prio concorrente, comprovativa de que possui equi-
pa profissional e técnica (quadro técnico) disponível 
para execução do objeto da licitação, acompanhada 
dos respetivos currículos, das habilitações literárias 
e de declaração de compromisso dos profissionais.

São estas quatro condições que qualificam tecni-
camente o concorrente.

IAC 25  ›    Prazo de validade das propostas: Normalmente o prazo 
de validade das propostas é de 90 dias. Embora também 
pode ser menor. Este prazo é definido de forma que 
possibilite ao Órgão contratante receber e avaliar as pro-
postas e adjudicar o contrato durante este tempo. Caso 
o Órgão contratante não consiga adjudicar o contrato 
neste período, então deverá solicitar aos concorrentes a 
prorrogação da validade das suas propostas.

IAC 26.1  ›    Garantia provisória: o órgão contratante deve exigir a 
garantia provisória. Entretanto a garantia provisória 
pode ser apresentada sob as seguintes formas:

I   Garantia bancária;

II  Cheque visado;

III  Seguro garantia; e

IV   Declaração de Garantia de Proposta. Esta deve ser 
emitida pelo próprio concorrente, da qual conste 
expressamente que o concorrente está ciente de 
que, no caso de incumprimento das obrigações, 

47

o concorrente está sujeito à declaração de impe-
dimento de participação em licitações e contrata-
ções públicas, de acordo com o previsto na alínea 
c) da Subcláusula 7.1 e 47.3 deste Documento de 
Licitação. 

D – Apresentação e Abertura das Propostas

IAC 29.1 ENTREGA das Propostas:

Data:  ___/___/______ [indicar dia, mês e ano]

Hora: ___ : ___ [indicar horário completo]

Endereço:

Nome: [indicar o nome do sector, acrescentando a re-
ferência à Unidade de Licitação]

Endereço: [indicar o endereço completo, rua e número 
da sala/porta, e o andar, conforme aplicável]

Província: [indicar o nome da Província, Distrito, Povoa-
ção, Município, conforme aplicável]

IAC 32.1 Abertura das Propostas:

Data:  ___/___/______ [indicar dia, mês e ano]

Hora: ___ : ___ [indicar horário completo]

Endereço:

Nome: [indicar o nome do sector}

Endereço: [indicar o endereço completo, rua e núme-
ro da sala/porta, e o andar, conforme aplicável, acres-
centando a referência à Unidade de Licitação]

Província: [indicar o nome da Província, Distrito, Posto, 
Povoação, conforme seja aplicável]
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7    O factor de correção deve corresponder à vantagem económica obtida pela Administração na antecipação 
ou atraso.

8    Somente são aceites a inclusão de fatores/critérios compatíveis com o previsto no número 2 do Artigo 42 
do Regulamento de Licitações e Contratações.

III   Para fins de avaliação das propostas, nas pro-
postas com prazo de execução inferior ao pra-
zo máximo será aplicado um fator de correção, 
sob a forma de desconto no preço proposto à 
base de [indicar o parâmetro aplicável]. 7

c)   Outro Critério específico indicado nos Dados de 
Base do Concurso 8

Indicar o critério específico e o método de ava-
liação, os quais devem ser detalhados de forma 
objetiva nos Dados de Base do Concurso.

IAC 39.9 A avaliação e adjudicação será feita por ______.

[Indicar a alternativa aplicável e eliminar a alterna-
tiva não compatível, e elimine as demais:

 Por Item Único

 Por Itens

 Por Lote Único

 Por Lotes.]

IAC 36.2  ›    “Os preços cotados nas diferentes moedas serão conver-
tidos em:  ___ [indicar a moeda]) __

  Fonte da Taxa de Câmbio: [indicar o Banco de São Tomé 
e Príncipe ou outra fonte]

  Data da Taxa de Câmbio: [indicar dia, mês e ano]”

Esta cláusula é aplicada nos concursos internacionais. É a con-
versão das diferentes moedas numa só para efeitos de com-
paração e avaliação.

IAC 39.4  ›    Outros fatores que poderão ser adotados para comparação 
e avaliação das propostas são:
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da licitação; 2) Alvará ou certidão emitida por enti-
dade competente, comprovativa da licença para o 
exercício de atividade compatível com o objeto da 
contratação; 3) Declaração do próprio concorrente, 
comprovativa de que dispõe de instalações adequa-
das e dos principais equipamentos necessários para 
a execução do objeto da licitação (próprios, arrenda-
dos ou outra forma aceitável); 4) Declaração do pró-
prio concorrente, comprovativa de que possui equi-
pa profissional e técnica (quadro técnico) disponível 
para execução do objeto da licitação, acompanhada 
dos respetivos currículos, das habilitações literárias 
e de declaração de compromisso dos profissionais.

São estas quatro condições que qualificam tecni-
camente o concorrente.

IAC 25  ›    Prazo de validade das propostas: Normalmente o prazo 
de validade das propostas é de 90 dias. Embora também 
pode ser menor. Este prazo é definido de forma que 
possibilite ao Órgão contratante receber e avaliar as pro-
postas e adjudicar o contrato durante este tempo. Caso 
o Órgão contratante não consiga adjudicar o contrato 
neste período, então deverá solicitar aos concorrentes a 
prorrogação da validade das suas propostas.

IAC 26.1  ›    Garantia provisória: o órgão contratante deve exigir a 
garantia provisória. Entretanto a garantia provisória 
pode ser apresentada sob as seguintes formas:

I   Garantia bancária;

II  Cheque visado;

III  Seguro garantia; e

IV   Declaração de Garantia de Proposta. Esta deve ser 
emitida pelo próprio concorrente, da qual conste 
expressamente que o concorrente está ciente de 
que, no caso de incumprimento das obrigações, 
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o concorrente está sujeito à declaração de impe-
dimento de participação em licitações e contrata-
ções públicas, de acordo com o previsto na alínea 
c) da Subcláusula 7.1 e 47.3 deste Documento de 
Licitação. 

D – Apresentação e Abertura das Propostas

IAC 29.1 ENTREGA das Propostas:

Data:  ___/___/______ [indicar dia, mês e ano]

Hora: ___ : ___ [indicar horário completo]

Endereço:

Nome: [indicar o nome do sector, acrescentando a re-
ferência à Unidade de Licitação]

Endereço: [indicar o endereço completo, rua e número 
da sala/porta, e o andar, conforme aplicável]

Província: [indicar o nome da Província, Distrito, Povoa-
ção, Município, conforme aplicável]

IAC 32.1 Abertura das Propostas:

Data:  ___/___/______ [indicar dia, mês e ano]

Hora: ___ : ___ [indicar horário completo]

Endereço:

Nome: [indicar o nome do sector}

Endereço: [indicar o endereço completo, rua e núme-
ro da sala/porta, e o andar, conforme aplicável, acres-
centando a referência à Unidade de Licitação]

Província: [indicar o nome da Província, Distrito, Posto, 
Povoação, conforme seja aplicável]

a) Variações nas Condições de Pagamentos

I   Os Concorrentes deverão apresentar o Preço de suas 
propostas considerando que o pagamento será efe-
tuado em conformidade com o estabelecido na Sub-
cláusula 10.1 das Condições Especiais do Contrato (Sec-
ção V). As propostas serão avaliadas com base nesse 
preço-base.

II   Aos Concorrentes é permitida a apresentação de pro-
posta com alteração nas condições de pagamento, 
desde que ___ [indicar os parâmetros aceitáveis] ___. As 
propostas que não atendam aos parâmetros permiti-
dos serão desclassificadas pelo Órgão Contratante.

Indicar os parâmetros aceitáveis: desde que as datas 
de pagamento sejam superiores as indicadas na Sub-
cláusula 10.1 das Condições Especiais do Contrato (Sec-
ção V).

III   O Órgão Contratante levará em consideração alte-
rações no cronograma de pagamentos, para fins de 
avaliação das propostas, aplicando um fator de cor-
reção de _ [indicar os parâmetros] _, sob a forma de _ 
[acréscimo ou desconto] _ no preço proposto.9 Indicar 
os parâmetros aceitáveis: 5 ou 10%, sob a forma de 
desconto no preço proposto. É de salientar que isso é 
realizado só para efeitos de comparação e avaliação 
das propostas, de forma a beneficiar o concorrente 
que aligeirou o órgão contratante em termos de pra-
zo de pagamento.

b) Prazo de Execução

I   A Empreitada objeto do Concurso deverá ser entregue 
no prazo máximo especificado na Secção VII (Projeto e 
Especificações Técnicas). Caso o Concorrente apresen-
te um prazo de execução que não esteja em confor-
midade com os limites máximos permitidos, sua pro-
posta será considerada como não adequada e será 
desclassificada pelo Órgão Contratante.
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9    O factor de correção deve corresponder à vantagem ou desvantagem econômica obtida pelo Órgão con- 
tratante na antecipação ou atraso.
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IAC 29.1  ›    Entrega das propostas: A data, a hora e o endereço aqui 
expressos devem ser cumpridos escrupulosamente, 
sob pena da sua proposta não ser recebida pelo órgão 
contratante.

IAC 32.1  ›    Abertura das propostas: A data, a hora e o endereço 
aqui expressos devem ser cumpridos escrupulosamen-
te, sob pena de não assistir a abertura de algumas das 
propostas e consequentemente não saber o que terá 
passado durante o período em que esteve ausente. 

E – Avaliação e Comparação das Propostas

IAC 36.2 “Os preços cotados nas diferentes moedas serão con-
vertidos em:  ___ [indicar a moeda]) __

  Fonte da Taxa de Câmbio: [indicar o Banco de São 
Tomé e Príncipe ou outra fonte]

  Data da Taxa de Câmbio: [indicar dia, mês e ano]”

NOTA
Somente aplicável no caso de estar previsto na Cláusula 
15.1 a possibilidade de o concorrente apresentar cotação 
em moeda estrangeira.

Se não for o caso, devem ser eliminadas TODAS as infor-
mações, indicando apenas “Não Aplicável”.

IAC 39.4 A avaliação das propostas levará em consideração os se-
guintes fatores:

Nota 1

[Indicar a seguir os critérios e a metodologia de cálculo a 
ser adotada para cada concurso. A metodologia abaixo 
é exemplificativa. Os fatores que não sejam adotados 
para o concurso específico devem ser eliminados.]
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a)  Variações nas Condições de Pagamentos

I   Os Concorrentes deverão apresentar o Preço de suas 
propostas considerando que o pagamento será 
efetuado em conformidade com o estabelecido na 
Subcláusula 10.1 das Condições Especiais do Con-
trato (Secção V). As propostas serão avaliadas com 
base nesse preço-base.

II   Aos Concorrentes é permitida a apresentação de 
proposta com alteração nas condições de paga-
mento, desde que ___ [indicar os parâmetros acei-
táveis] ___. As propostas que não atendam aos 
parâmetros permitidos serão desclassificadas pelo 
Órgão Contratante.

III   O Órgão Contratante levará em consideração al-
terações no cronograma de pagamentos, para 
fins de avaliação das propostas, aplicando um 
fator de correção de __ [indicar os parâmetros] __, 
sob a forma de __ [acréscimo ou desconto] __ no 
preço proposto. 6

b)  Prazo de Execução

I   A Empreitada objeto do Concurso deverá ser en-
tregue no prazo máximo especificado na Secção 
VII (Projeto e Especificações Técnicas). Caso o Con-
corrente apresente um prazo de execução que não 
esteja em conformidade com os limites máximos 
permitidos, sua proposta será considerada como 
não adequada e será desclassificada pelo Órgão 
Contratante.

II   Aos Concorrentes é permitida a apresentação de 
variante no prazo de execução especificado na 
Secção VII, desde que o prazo proposto seja infe-
rior ao prazo máximo permitido.

6 O factor de correção deve corresponder à vantagem ou desvantagem econômica obtida pela 
Administração na antecipação ou atraso.

II   Aos Concorrentes é permitida a apresentação de va-
riante no prazo de execução especificado na Secção 
VII, desde que o prazo proposto seja inferior ao prazo 
máximo permitido.

III   Para fins de avaliação das propostas, nas propos-
tas com prazo de execução inferior ao prazo máxi-
mo será aplicado um fator de correção, sob a forma 
de desconto no preço proposto à base de [indicar o 
parâmetro aplicável]. 10 

Indicar o parâmetro aplicável: 5 ou 10%. Isso quer dizer que 
as propostas que tiverem um prazo inferior ao estipulado, 
lhes serão aplicados este desconto, depois é que se pode-
rá comparar com outras propostas que não apresentaram 
um prazo inferior ao estipulado. Isso de forma a obterem 
alguma vantagem pelo facto de terem apresentado um 
prazo de execução inferior. Mas isso só se faz para efeitos 
de comparação. O montante da proposta mantém válido 
para efeitos de contrato, caso a mesma vença o concurso. 

c)  Outro Critério específico indicado nos Dados de Base 
do Concurso 11

Indicar o critério específico e o método de avaliação, 
os quais devem ser detalhados de forma objetiva nos 
Dados de Base do Concurso.

Nesta alínea, se o Órgão contratante assim o achar, pode 
definir outro fator para comparação e avaliação das pro-
postas. Se não achar, esta alínea deve ser retirada dos da-
dos de base do concurso.

IAC 39.9  ›    A avaliação e adjudicação será feita por ______.

[Indicar a alternativa aplicável e eliminar a alternativa 
não compatível, e elimine as demais:

 Por Item Único
 Por Itens

50

10    O factor de correção deve corresponder à vantagem económica obtida pelo Órgão Contratante na antecipação 
ou atraso.

11      Somente são aceites a inclusão de fatores/critérios compatíveis com o previsto no número 2 do Artigo 42 do 
Regulamento de Licitações e Contratações.
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IAC 29.1  ›    Entrega das propostas: A data, a hora e o endereço aqui 
expressos devem ser cumpridos escrupulosamente, 
sob pena da sua proposta não ser recebida pelo órgão 
contratante.

IAC 32.1  ›    Abertura das propostas: A data, a hora e o endereço 
aqui expressos devem ser cumpridos escrupulosamen-
te, sob pena de não assistir a abertura de algumas das 
propostas e consequentemente não saber o que terá 
passado durante o período em que esteve ausente. 

E – Avaliação e Comparação das Propostas

IAC 36.2 “Os preços cotados nas diferentes moedas serão con-
vertidos em:  ___ [indicar a moeda]) __

  Fonte da Taxa de Câmbio: [indicar o Banco de São 
Tomé e Príncipe ou outra fonte]

  Data da Taxa de Câmbio: [indicar dia, mês e ano]”

NOTA
Somente aplicável no caso de estar previsto na Cláusula 
15.1 a possibilidade de o concorrente apresentar cotação 
em moeda estrangeira.

Se não for o caso, devem ser eliminadas TODAS as infor-
mações, indicando apenas “Não Aplicável”.

IAC 39.4 A avaliação das propostas levará em consideração os se-
guintes fatores:

Nota 1

[Indicar a seguir os critérios e a metodologia de cálculo a 
ser adotada para cada concurso. A metodologia abaixo 
é exemplificativa. Os fatores que não sejam adotados 
para o concurso específico devem ser eliminados.]
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a)  Variações nas Condições de Pagamentos

I   Os Concorrentes deverão apresentar o Preço de suas 
propostas considerando que o pagamento será 
efetuado em conformidade com o estabelecido na 
Subcláusula 10.1 das Condições Especiais do Con-
trato (Secção V). As propostas serão avaliadas com 
base nesse preço-base.

II   Aos Concorrentes é permitida a apresentação de 
proposta com alteração nas condições de paga-
mento, desde que ___ [indicar os parâmetros acei-
táveis] ___. As propostas que não atendam aos 
parâmetros permitidos serão desclassificadas pelo 
Órgão Contratante.

III   O Órgão Contratante levará em consideração al-
terações no cronograma de pagamentos, para 
fins de avaliação das propostas, aplicando um 
fator de correção de __ [indicar os parâmetros] __, 
sob a forma de __ [acréscimo ou desconto] __ no 
preço proposto. 6

b)  Prazo de Execução

I   A Empreitada objeto do Concurso deverá ser en-
tregue no prazo máximo especificado na Secção 
VII (Projeto e Especificações Técnicas). Caso o Con-
corrente apresente um prazo de execução que não 
esteja em conformidade com os limites máximos 
permitidos, sua proposta será considerada como 
não adequada e será desclassificada pelo Órgão 
Contratante.

II   Aos Concorrentes é permitida a apresentação de 
variante no prazo de execução especificado na 
Secção VII, desde que o prazo proposto seja infe-
rior ao prazo máximo permitido.

6 O factor de correção deve corresponder à vantagem ou desvantagem econômica obtida pela 
Administração na antecipação ou atraso.

 Por Lote Único

 Por Lotes.]

Nesta cláusula, o Órgão contratante deverá definir como será 
feito a avaliação das propostas e adjudicação do contrato. Exis-
tem quatro hipóteses. E só pode se escolher uma hipótese.

IAC 42.1 Para além da notificação escrita, o resultado do con-
curso poderá será divulgado de acordo com o se-
guinte:

[Indicar a página oficial da Internet, de acesso li-
vre, onde será divulgado o resultado.]

IAC 44.1 [Selecionar a alternativa aplicável e eliminar a al-
ternativa não compatível.]

Alternativa 1

Valor da Garantia Definitiva:

____ % (____ por cento)

[Indicar em percentual. O percentual máximo ad-
mitido é de 10%.]

OU

Alternativa 2

A Garantia Definitiva Não é requerida.

IAC 45.1 (a)   Reclamação:

Autoridade Competente:

[indicar o nome da função]

IAC 45.1 (b)   Recurso Hierárquico:

Autoridade Competente:

[indicar o nome da função]
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F – Adjudicação do Contrato
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IAC 36.2  ›    “Os preços cotados nas diferentes moedas serão 
convertidos em:  ___ [indicar a moeda]) __

  Fonte da Taxa de Câmbio: [indicar o Banco de 
São Tomé e Príncipe ou outra fonte]

  Data da Taxa de Câmbio: [indicar dia, mês e ano]”

Esta cláusula é aplicada nos concursos internacionais. 
É a conversão das diferentes moedas numa só para 
efeitos de comparação e avaliação.

III   Para fins de avaliação das propostas, nas pro-
postas com prazo de execução inferior ao prazo 
máximo será aplicado um fator de correção, sob 
a forma de desconto no preço proposto à base 
de [indicar o parâmetro aplicável]. 7

c)   Outro Critério específico indicado nos Dados de Base 
do Concurso 8

Indicar o critério específico e o método de avalia-
ção, os quais devem ser detalhados de forma obje-
tiva nos Dados de Base do Concurso.

IAC 39.9 A avaliação e adjudicação será feita por ______.

[Indicar a alternativa aplicável e eliminar a alternativa 
não compatível, e elimine as demais:

 Por Item Único

 Por Itens

 Por Lote Único

 Por Lotes.]

7  O factor de correção deve corresponder à vantagem económica obtida pela Administração na 
antecipação ou atraso.

8  Somente são aceites a inclusão de fatores/critérios compatíveis com o previsto no número 2 do 
Artigo 42 do Regulamento de Licitações e Contratações.
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IAC 39.4  ›    Outros fatores que poderão ser adotados para com-
paração e avaliação das propostas são:

a) Variações nas Condições de Pagamentos

I   Os Concorrentes deverão apresentar o Preço de 
suas propostas considerando que o pagamento 
será efetuado em conformidade com o estabe-
lecido na Subcláusula 10.1 das Condições Espe-
ciais do Contrato (Secção V). As propostas se-
rão avaliadas com base nesse preço-base.

II   Aos Concorrentes é permitida a apresentação 
de proposta com alteração nas condições de 
pagamento, desde que ___ [indicar os parâme-
tros aceitáveis] ___. As propostas que não aten-
dam aos parâmetros permitidos serão desclas-
sificadas pelo Órgão Contratante.

Indicar os parâmetros aceitáveis: desde que as da-
tas de pagamento sejam superiores as indicadas na 
Subcláusula 10.1 das Condições Especiais do Contra-
to (Secção V).

III   O Órgão Contratante levará em consideração 
alterações no cronograma de pagamentos, 
para fins de avaliação das propostas, aplicando 
um fator de correção de _ [indicar os parâme-
tros] _, sob a forma de _ [acréscimo ou descon-
to] _ no preço proposto.9 Indicar os parâmetros 
aceitáveis: 5 ou 10%, sob a forma de desconto 
no preço proposto. É de salientar que isso é rea-
lizado só para efeitos de comparação e avalia-
ção das propostas, de forma a beneficiar o con-
corrente que aligeirou o órgão contratante em 
termos de prazo de pagamento.  

9  O factor de correção deve corresponder à vantagem ou desvantagem econômica obtida pelo 
Órgão contratante na antecipação ou atraso.

IAC 42.1  ›    O resultado do concurso poderá ser divulgado também no 
site do Ministério das Finanças.

IAC44.1  ›    Nesta cláusula, o Órgão Contratante deverá definir o tipo de 
garantia definitiva e a percentagem da mesma em relação 
ao valor do contrato. A alternativa 2 deve ser eliminada.

A Garantia definitiva é obrigatória, isto para proteger o Órgão 
contratante de possíveis anomalias que poderão surgir na 
execução do contrato, por parte do Empreiteiro. Ela é devolvi-
da ao Empreiteiro após a entrega definitiva da obra.

Existem três tipos de garantia definitiva:

·  Garantia bancária
·  Cheque visado
·  Seguro garantia.

O montante deve ser no máximo 10% do valor do contrato.

Muitos sectores aplicam a cativação de 10% do valor de cada pagamento 
ao Empreiteiro, isto para evitar despesas bancárias adicionais aos referidos 
Empreiteiros. Este valor cativo é devolvido ao Empreiteiro após a entrega 
definitiva da obra. Esta modalidade também é permitida, embora exija do 
sector financeiro do órgão contratante uma maior atenção ao realizar cada 
pagamento. 

IAC 45.1(a)  ›    A reclamação é dirigida normalmente ao Diretor da DAF, 
embora também poderá se à outra entidade dependen-
do do sector. A reclamação é feita normalmente no prazo 
de três dias úteis contados a partir da receção da notifica-
ção. A reclamação tem efeitos suspensivos no processo do 
referido concurso. 

IAC 45.1(b)  ›    O recurso hierárquico é dirigido normalmente ao Minis-
tro de tutela, embora também poderá ser à outra en-
tidade dependendo do sector. O recurso hierárquico 
é feito normalmente no prazo de três dias úteis con-
tados da receção da comunicação da decisão sobre a 
reclamação.
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IAC 36.2  ›    “Os preços cotados nas diferentes moedas serão 
convertidos em:  ___ [indicar a moeda]) __

  Fonte da Taxa de Câmbio: [indicar o Banco de 
São Tomé e Príncipe ou outra fonte]

  Data da Taxa de Câmbio: [indicar dia, mês e ano]”

Esta cláusula é aplicada nos concursos internacionais. 
É a conversão das diferentes moedas numa só para 
efeitos de comparação e avaliação.

III   Para fins de avaliação das propostas, nas pro-
postas com prazo de execução inferior ao prazo 
máximo será aplicado um fator de correção, sob 
a forma de desconto no preço proposto à base 
de [indicar o parâmetro aplicável]. 7

c)   Outro Critério específico indicado nos Dados de Base 
do Concurso 8

Indicar o critério específico e o método de avalia-
ção, os quais devem ser detalhados de forma obje-
tiva nos Dados de Base do Concurso.

IAC 39.9 A avaliação e adjudicação será feita por ______.

[Indicar a alternativa aplicável e eliminar a alternativa 
não compatível, e elimine as demais:

 Por Item Único

 Por Itens

 Por Lote Único

 Por Lotes.]

7  O factor de correção deve corresponder à vantagem económica obtida pela Administração na 
antecipação ou atraso.

8  Somente são aceites a inclusão de fatores/critérios compatíveis com o previsto no número 2 do 
Artigo 42 do Regulamento de Licitações e Contratações.
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IAC 39.4  ›    Outros fatores que poderão ser adotados para com-
paração e avaliação das propostas são:

a) Variações nas Condições de Pagamentos

I   Os Concorrentes deverão apresentar o Preço de 
suas propostas considerando que o pagamento 
será efetuado em conformidade com o estabe-
lecido na Subcláusula 10.1 das Condições Espe-
ciais do Contrato (Secção V). As propostas se-
rão avaliadas com base nesse preço-base.

II   Aos Concorrentes é permitida a apresentação 
de proposta com alteração nas condições de 
pagamento, desde que ___ [indicar os parâme-
tros aceitáveis] ___. As propostas que não aten-
dam aos parâmetros permitidos serão desclas-
sificadas pelo Órgão Contratante.

Indicar os parâmetros aceitáveis: desde que as da-
tas de pagamento sejam superiores as indicadas na 
Subcláusula 10.1 das Condições Especiais do Contra-
to (Secção V).

III   O Órgão Contratante levará em consideração 
alterações no cronograma de pagamentos, 
para fins de avaliação das propostas, aplicando 
um fator de correção de _ [indicar os parâme-
tros] _, sob a forma de _ [acréscimo ou descon-
to] _ no preço proposto.9 Indicar os parâmetros 
aceitáveis: 5 ou 10%, sob a forma de desconto 
no preço proposto. É de salientar que isso é rea-
lizado só para efeitos de comparação e avalia-
ção das propostas, de forma a beneficiar o con-
corrente que aligeirou o órgão contratante em 
termos de prazo de pagamento.  

9  O factor de correção deve corresponder à vantagem ou desvantagem econômica obtida pelo 
Órgão contratante na antecipação ou atraso.

3.3.5.2  O que ter em conta na Secção III – Formulários da Proposta no Caderno 
de Encargos ao elaborar a proposta

Existem nove formulários a observar no âmbito do concurso público e con-
curso público internacional. Só que nem todos os formulários serão ob-
servados em todos os concursos. Depende do que estiver estipulado nos 
dados de base do concurso, do tipo de participação (individual ou em con-
sórcio) e do próprio empreiteiro.

▶▶  Formulário 1 › Informações do Concorrente

Este formulário é usado quando o empreiteiro concorre individual-
mente para um determinado concurso.

▶▶  Formulário 2  ›  Informações dos Membros do Consórcio ou Associação

Este formulário só em usado em se o concorrente concorre em consór-
cio com outros empreiteiros. 

▶▶  Formulário 3 › Modelo de Proposta de Preços

Este formulário é de utilização obrigatória por todos os concorrentes. 

▶▶  Formulário 4 › Lista de Preço

Lista de preços também é de utilização obrigatória por todos os concor-
rentes. A lista de preços tem três formulários: Mapa de quantidades (em 
caso de contratação por série de preços), Cronograma das atividades e 
físico-financeiro (em caso de contratação por preço global). Estes for-
mulários devem ser preenchidos pelos concorrentes conforme a forma 
de contratação.

▶▶  Formulário 5 › Modelo de Garantia Provisória (Garantia Bancária)

Este formulário é obrigatório quando o Órgão contratante assim o de-
cidir nos dados de base do concurso.

▶▶  Formulário 6 › Modelo de Garantia Provisória (Seguro Garantia)

Este formulário é obrigatório quando o Órgão contratante assim o de-
cidir nos dados de base do concurso.

▶▶  Formulário 7 › Modelo de Declaração de Garantia de Proposta

Este formulário é obrigatório quando o Órgão contratante assim o de-
cidir nos dados de base do concurso. 
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b) Prazo de Execução

I   A Empreitada objeto do Concurso deverá ser en-
tregue no prazo máximo especificado na Sec-
ção VII (Projeto e Especificações Técnicas). Caso 
o Concorrente apresente um prazo de execução 
que não esteja em conformidade com os limites 
máximos permitidos, sua proposta será consi-
derada como não adequada e será desclassi-
ficada pelo Órgão Contratante.

II   Aos Concorrentes é permitida a apresentação 
de variante no prazo de execução especificado 
na Secção VII, desde que o prazo proposto seja 
inferior ao prazo máximo permitido.

III   Para fins de avaliação das propostas, nas pro-
postas com prazo de execução inferior ao pra-
zo máximo será aplicado um fator de correção, 
sob a forma de desconto no preço proposto à 
base de [indicar o parâmetro aplicável]. 10 

Indicar o parâmetro aplicável: 5 ou 10%. Isso quer di-
zer que as propostas que tiverem um prazo inferior 
ao estipulado, lhes serão aplicados este desconto, 
depois é que se poderá comparar com outras pro-
postas que não apresentaram um prazo inferior ao 
estipulado. Isso de forma a obterem alguma vanta-
gem pelo facto de terem apresentado um prazo de 
execução inferior. Mas isso só se faz para efeitos de 
comparação. O montante da proposta mantém 
válido para efeitos de contrato, caso a mesma ven-
ça o concurso.

10  O factor de correção deve corresponder à vantagem económica obtida pelo Órgão Contratante 
na antecipação ou atraso.
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c)  Outro Critério específico indicado nos Dados de 
Base do Concurso 11

Indicar o critério específico e o método de avalia-
ção, os quais devem ser detalhados de forma ob-
jetiva nos Dados de Base do Concurso.

Nesta alínea, se o Órgão contratante assim o achar, 
pode definir outro fator para comparação e avalia-
ção das propostas. Se não achar, esta alínea deve ser 
retirada dos dados de base do concurso.

IAC 39.9  ›    A avaliação e adjudicação será feita por ______.

[Indicar a alternativa aplicável e eliminar a alterna-
tiva não compatível, e elimine as demais:

 Por Item Único

 Por Itens

 Por Lote Único

 Por Lotes.]

Nesta cláusula, o Órgão contratante deverá definir 
como será feito a avaliação das propostas e adjudica-
ção do contrato. Existem quatro hipóteses. E só pode 
se escolher uma hipótese.

11  Somente são aceites a inclusão de fatores/critérios compatíveis com o previsto no número 2 do 
Artigo 42 do Regulamento de Licitações e Contratações.

▶▶  Formulário 8 › Modelo de Garantia Definitiva (Garantia Bancária)

Este formulário é obrigatório, embora no momento da assinatura do 
contrato o empreiteiro poderá negociar com o órgão contratante a 
cativação de 10% em cada pagamento, em substituição da garantia 
bancária.

▶▶  Formulário 9 ›  Termo de Garantia Bancária para Pagamento 
Adiantado (Garantia Bancária)

Este modelo só é obrigatório quando o empreiteiro solicita no mo-
mento da assinatura do contrato um pagamento superior à 10% do 
montante total do contrato.

Os formulários seguem em anexo (anexo 10).

Secção IV – Condições Gerais do Contrato (CGC)
Secção V – Condições Especiais do Contrato (CEC)
Secção VI – Modelo de Termo de Contrato

3.3.5.3. Secção IV – Condições Gerais do Contrato (CGC)

As Condições Gerais do Contrato (anexo 11). Aqui se encontram todas as 
cláusulas referentes ao Contrato. O Órgão contratante poderá adicionar 
as cláusulas que achar pertinente às Condições Especiais do Contrato.

3.3.5.4. Secção V – Condições Especiais do Contrato (CEC)

As condições Especiais do Contrato (anexo 12) suplementam as Con-
dições Gerais do Contrato. Em caso de divergência, as Condições aqui 
contidas prevalecerão sobre as Condições Gerais do Contrato.

O Órgão contratante poderá adicionar as cláusulas das condições gerais do 
contrato que achar pertinente às Condições Especiais do Contrato. Isto para 
que o contrato seja mais consistente.

3.3.5.5. Secção VI – Modelo de Termo de Contrato

O Termo do Contrato (anexo 13) é o instrumento jurídico que é assi-
nado pelas Partes Contratantes e que contém os direitos e obrigações 
de cada uma para cumprimento do objeto do contrato. Entretanto, ele 
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b) Prazo de Execução

I   A Empreitada objeto do Concurso deverá ser en-
tregue no prazo máximo especificado na Sec-
ção VII (Projeto e Especificações Técnicas). Caso 
o Concorrente apresente um prazo de execução 
que não esteja em conformidade com os limites 
máximos permitidos, sua proposta será consi-
derada como não adequada e será desclassi-
ficada pelo Órgão Contratante.

II   Aos Concorrentes é permitida a apresentação 
de variante no prazo de execução especificado 
na Secção VII, desde que o prazo proposto seja 
inferior ao prazo máximo permitido.

III   Para fins de avaliação das propostas, nas pro-
postas com prazo de execução inferior ao pra-
zo máximo será aplicado um fator de correção, 
sob a forma de desconto no preço proposto à 
base de [indicar o parâmetro aplicável]. 10 

Indicar o parâmetro aplicável: 5 ou 10%. Isso quer di-
zer que as propostas que tiverem um prazo inferior 
ao estipulado, lhes serão aplicados este desconto, 
depois é que se poderá comparar com outras pro-
postas que não apresentaram um prazo inferior ao 
estipulado. Isso de forma a obterem alguma vanta-
gem pelo facto de terem apresentado um prazo de 
execução inferior. Mas isso só se faz para efeitos de 
comparação. O montante da proposta mantém 
válido para efeitos de contrato, caso a mesma ven-
ça o concurso.

10  O factor de correção deve corresponder à vantagem económica obtida pelo Órgão Contratante 
na antecipação ou atraso.
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c)  Outro Critério específico indicado nos Dados de 
Base do Concurso 11

Indicar o critério específico e o método de avalia-
ção, os quais devem ser detalhados de forma ob-
jetiva nos Dados de Base do Concurso.

Nesta alínea, se o Órgão contratante assim o achar, 
pode definir outro fator para comparação e avalia-
ção das propostas. Se não achar, esta alínea deve ser 
retirada dos dados de base do concurso.

IAC 39.9  ›    A avaliação e adjudicação será feita por ______.

[Indicar a alternativa aplicável e eliminar a alterna-
tiva não compatível, e elimine as demais:

 Por Item Único

 Por Itens

 Por Lote Único

 Por Lotes.]

Nesta cláusula, o Órgão contratante deverá definir 
como será feito a avaliação das propostas e adjudica-
ção do contrato. Existem quatro hipóteses. E só pode 
se escolher uma hipótese.

11  Somente são aceites a inclusão de fatores/critérios compatíveis com o previsto no número 2 do 
Artigo 42 do Regulamento de Licitações e Contratações.

3.3.5.6. Secção VII – Projeto e Especificações Técnicas

Esta secção é das mais importantes do caderno de encargos. Porque 
é de grande importância que os desenhos, plantas, projetos e memó-
rias descritivas das obras sejam bem definidas e elaboradas, porque 
com base nestes elementos é que os empreiteiros irão executar as 
obras, logo se estes elementos não estiverem bem definidos e elabora-
dos, surgirá a necessidade de adendas ao contrato para retificação das 
omissões constantes nestes elementos.

As Especificações Técnicas compreendem as Plantas, Projetos, Dese-
nhos e Memórias Descritivas.

O texto deverá ser preciso e claro de forma que os Concorrentes possam 
preparar suas propostas em conformidade com as exigências do Órgão 
Contratante, sem restringir ou condicionar suas propostas. Dentro do 
contexto, as especificações devem ser redigidas de forma a permitir a 
mais ampla competição e, ao mesmo tempo, acrescentar uma definição 
clara das Obras a serem contratadas.

As Especificações Técnicas devem ser elaboradas pelo Órgão Con-
tratante, observando os padrões determinados pelo Ministério das 
Infraestruturas e das Obras Públicas. As informações devem ser sufi-
cientes para definir a obra, incluindo a sua localização, a natureza e o 
volume dos trabalhos, a caracterização do terreno, o traçado geral e 
os pormenores construtivos.

Esta secção é composta pelos seguintes pontos:

1.º  ›  Peças escritas

Das peças escritas devem constar, além de outros elementos repu-
tados necessários, pelo menos o seguinte:

   Memória ou nota descritiva, bem como os cálculos justificativos;
   Folhas de medições, discriminadas e referenciadas e respetivos 

mapas de quantidades de trabalhos, contendo a quantidade e 
qualidade destes;

   Programa de trabalhos.

não é válido sem as Condições Gerais do Contrato e as Condições Espe-
ciais do Contrato, porque estas complementam o Termo do Contrato.

55

PARTE 3  ›  DESCRIÇÃO DAS OBRAS
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F – Adjudicação do Contrato

IAC 42.1 Para além da notificação escrita, o resultado do concurso 
poderá será divulgado de acordo com o seguinte:

[Indicar a página oficial da Internet, de acesso livre, 
onde será divulgado o resultado.]

IAC 44.1 [Selecionar a alternativa aplicável e eliminar a alter-
nativa não compatível.]

Alternativa 1

Valor da Garantia Definitiva:

____ % (____ por cento)

[Indicar em percentual. O percentual máximo admitido 
é de 10%.]

OU

Alternativa 2

A Garantia Definitiva Não é requerida.

IAC 45.1 
(a)

  Reclamação:

Autoridade Competente:

[indicar o nome da função]

IAC 45.1 
(b)

  Recurso Hierárquico:

Autoridade Competente:

[indicar o nome da função]

IAC 42.1  ›    O resultado do concurso poderá ser divulgado também 
no site do Ministério das Finanças.

IAC44.1  ›    Nesta cláusula, o Órgão Contratante deverá definir o 
tipo de garantia definitiva e a percentagem da mesma 
em relação ao valor do contrato. A alternativa 2 deve ser 
eliminada.
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A Garantia definitiva é obrigatória, isto para proteger 
o Órgão contratante de possíveis anomalias que po-
derão surgir na execução do contrato, por parte do 
Empreiteiro. Ela é devolvida ao Empreiteiro após a 
entrega definitiva da obra.

Existem três tipos de garantia definitiva:

·  Garantia bancária
·  Cheque visado
·  Seguro garantia.

O montante deve ser no máximo 10% do valor do 
contrato.

Muitos sectores aplicam a cativação de 10% do valor de cada pa-
gamento ao Empreiteiro, isto para evitar despesas bancárias adi-
cionais aos referidos Empreiteiros. Este valor cativo é devolvido 
ao Empreiteiro após a entrega definitiva da obra. Esta modalida-
de também é permitida, embora exija do sector financeiro do ór-
gão contratante uma maior atenção ao realizar cada pagamento. 

IAC 45.1(a)  ›    A reclamação é dirigida normalmente ao Diretor da 
DAF, embora também poderá se à outra entidade 
dependendo do sector. A reclamação é feita normal-
mente no prazo de três dias úteis contados a partir 
da receção da notificação. A reclamação tem efeitos 
suspensivos no processo do referido concurso. 

IAC 45.1(b)  ›    O recurso hierárquico é dirigido normalmente ao 
Ministro de tutela, embora também poderá ser à 
outra entidade dependendo do sector. O recurso 
hierárquico é feito normalmente no prazo de três 
dias úteis contados da receção da comunicação 
da decisão sobre a reclamação.

NB

2.º  ›  Peças desenhadas

Das peças desenhadas devem constar, além de outros elemen-
tos reputados necessários:

   A planta de localização;
   As plantas, alçados, cortes e pormenores indispensáveis à defi-

nição das Obras;
   Os estudos geológicos ou geotécnicos (se existirem), ou carac-

terísticas geológicas do terreno.

As peças desenhadas devem conter todas as plantas, mapas e de-
senhos necessários a execução das Obras e serão fornecidos com-
pletos aos Concorrentes para que, de uma maneira clara, enten-
dam o objeto a que se quer contratar e, possam com segurança 
elaborar as suas propostas e cotarem seus preços no Mapa de 
Quantidades.

3.º  ›  Materiais

Os materiais a serem empregues terão a qualidade, dimensões, 
forma e demais características designadas no respetivo projeto, 
com as tolerâncias regulamentares.

Os materiais e equipamentos a serem empregues não deverão 
conter exigência de marca, de procedência ou de outro qualquer 
fator restritivo ou indutivo. Dentro de um determinado limite, de-
verão ser adotados os padrões internacionalmente reconhecidos.

É recomendável que as especificações explicitem que serão acei-
tes, materiais, equipamentos e mão-de-obra que satisfaçam a ou-
tros padrões oficiais e que assegurem qualidade substancialmen-
te igual ou superior à dos padrões especificados.

É proibida a indicação de:

   Produtos de fabrico ou proveniência determinada

   Produtos de proveniência de processos especiais

   Marcas comerciais ou industriais
   De patentes ou modelos
   De origem ou produção determinada

Quando não for possível a descrição, a especificação deve ser 
acompanhada da indicação “ou equivalente”.
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F – Adjudicação do Contrato

IAC 42.1 Para além da notificação escrita, o resultado do concurso 
poderá será divulgado de acordo com o seguinte:

[Indicar a página oficial da Internet, de acesso livre, 
onde será divulgado o resultado.]

IAC 44.1 [Selecionar a alternativa aplicável e eliminar a alter-
nativa não compatível.]

Alternativa 1

Valor da Garantia Definitiva:

____ % (____ por cento)

[Indicar em percentual. O percentual máximo admitido 
é de 10%.]

OU

Alternativa 2

A Garantia Definitiva Não é requerida.

IAC 45.1 
(a)

  Reclamação:

Autoridade Competente:

[indicar o nome da função]

IAC 45.1 
(b)

  Recurso Hierárquico:

Autoridade Competente:

[indicar o nome da função]

IAC 42.1  ›    O resultado do concurso poderá ser divulgado também 
no site do Ministério das Finanças.

IAC44.1  ›    Nesta cláusula, o Órgão Contratante deverá definir o 
tipo de garantia definitiva e a percentagem da mesma 
em relação ao valor do contrato. A alternativa 2 deve ser 
eliminada.
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A Garantia definitiva é obrigatória, isto para proteger 
o Órgão contratante de possíveis anomalias que po-
derão surgir na execução do contrato, por parte do 
Empreiteiro. Ela é devolvida ao Empreiteiro após a 
entrega definitiva da obra.

Existem três tipos de garantia definitiva:

·  Garantia bancária
·  Cheque visado
·  Seguro garantia.

O montante deve ser no máximo 10% do valor do 
contrato.

Muitos sectores aplicam a cativação de 10% do valor de cada pa-
gamento ao Empreiteiro, isto para evitar despesas bancárias adi-
cionais aos referidos Empreiteiros. Este valor cativo é devolvido 
ao Empreiteiro após a entrega definitiva da obra. Esta modalida-
de também é permitida, embora exija do sector financeiro do ór-
gão contratante uma maior atenção ao realizar cada pagamento. 

IAC 45.1(a)  ›    A reclamação é dirigida normalmente ao Diretor da 
DAF, embora também poderá se à outra entidade 
dependendo do sector. A reclamação é feita normal-
mente no prazo de três dias úteis contados a partir 
da receção da notificação. A reclamação tem efeitos 
suspensivos no processo do referido concurso. 

IAC 45.1(b)  ›    O recurso hierárquico é dirigido normalmente ao 
Ministro de tutela, embora também poderá ser à 
outra entidade dependendo do sector. O recurso 
hierárquico é feito normalmente no prazo de três 
dias úteis contados da receção da comunicação 
da decisão sobre a reclamação.

NB

As especificações devem exigir que todos os materiais a serem in-
corporados às obras sejam novos, sem uso, dos tipos mais atuais e 
que incorporem todos os avanços tecnológicos, a menos que seja 
para casos muito especiais, onde se exigirá justificação das técni-
cas a utilizar.

Quando for o caso, as especificações devem especificar os en-
saios necessários.

4.º  ›  Normas adicionais especiais

Devem ser indicadas as normas pertinentes ao Meio Ambiente, 
Segurança do Trabalho e Saúde Pública a serem observadas pelo 
Concorrente, em conformidade com a orientação do Ministério 
das Infraestruturas e das Obras Públicas.

5.º  ›  Mapa de quantidades e lista de preços unitários

O Órgão Contratante deverá incluir nesta Secção o Mapa de Quan-
tidades e a Lista de Itens, (sem preços) e os Modelos  de Cronogra-
mas de Atividades e Físico-financeiro.

O Mapa de Quantidades, contendo a previsão dos serviços que 
serão executados sem constar o valor dos preços unitários. Na 
elaboração do Modelo do Mapa de Quantidades deve ser toma-
do em consideração o que se segue:

   Deve fornecer informações suficientes a respeito das quantida-
des de serviços a serem executadas, para permitir a elaboração 
eficiente e precisa das propostas;

   Deve conter itens com detalhes suficientes para que haja dis-
tinção entre as diversas classes de serviços (no caso de Série de 
Preços) ou fases (no caso de Preço Global), ou entre Obras da 
mesma natureza executadas em diferentes locais ou sob ou-
tras circunstâncias, que possam gerar diversas considerações 
de custos. 

No caso de contratação por Preço Global, o Mapa de Quantida-
des deve ser substituído pelo modelo de Cronogramas de Ativi-
dades e Físico Financeiro.

3.3.5.7. Anúncio

O modelo de anúncio ou aviso de concurso segue em anexo (anexo 14).

57

Guia-Prático-Contratação_STP_Paginação_A4_24-ABR.indd   57Guia-Prático-Contratação_STP_Paginação_A4_24-ABR.indd   57 24/05/21   10:3124/05/21   10:31



56

3.3.5.2  O que ter em conta na Secção III Formulários  
da Proposta no Caderno de Encargos ao elaborar  
a proposta

Existem nove formulários a observar no âmbito do concurso 
público e concurso público internacional. Só que nem todos os 
formulários serão observados em todos os concursos. Depen-
de do que estiver estipulado nos dados de base do concurso, 
do tipo de participação (individual ou em consórcio) e do pró-
prio empreiteiro.

▶▶  Formulário 1

Informações do Concorrente: este formulário é usado quando 
o empreiteiro concorre individualmente para um determinado 
concurso.

▶▶  Formulário 2

Informações dos Membros do Consórcio ou Associação: este 
formulário só em usado em se o concorrente concorre em con-
sórcio com outros empreiteiros. 

▶▶  Formulário 3

Modelo de Proposta de Preços: este formulário é de utilização 
obrigatória por todos os concorrentes 

▶▶  Formulário 4

Lista de Preço: lista de preços também é de utilização obrigatória 
por todos os concorrentes. A lista de preços tem três formulários: 
Mapa de quantidades (em caso de contratação por série de pre-
ços), Cronograma das atividades e físico-financeiro (em caso de 
contratação por preço global). Estes formulários devem ser preen-
chidos pelos concorrentes conforme a forma de contratação.

▶▶  Formulário 5

Modelo de Garantia Provisória (Garantia Bancária): este formu-
lário é obrigatório quando o Órgão contratante assim o decidir 
nos dados de base do concurso.

NB
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▶▶  Formulário 6

Modelo de Garantia Provisória (Seguro Garantia): este formu-
lário é obrigatório quando o Órgão contratante assim o deci-
dir nos dados de base do concurso

▶▶  Formulário 7

Modelo de Declaração de Garantia de Proposta: este formulá-
rio é obrigatório quando o Órgão contratante assim o decidir 
nos dados de base do concurso. 

▶▶  Formulário 8

Modelo de Garantia Definitiva (Garantia Bancária): este for-
mulário é obrigatório, embora no momento da assinatura do 
contrato o empreiteiro poderá negociar com o órgão contra-
tante a cativação de 10% em cada pagamento, em substitui-
ção da garantia bancária.

▶▶  Formulário 9

Termo de Garantia Bancária para Pagamento Adiantado (Ga-
rantia Bancária): este modelo só é obrigatório quando o em-
preiteiro solicita no momento da assinatura do contrato um 
pagamento superior à 10% do montante total do contrato.

Os formulários seguem em anexo (anexo 10).

3.3.6.  Modelo de documento de licitação para concursos de pequena  
dimensão

O modelo de documento de licitação para concursos de pequena di-
mensão é mais simples em relação ao documento de licitação de con-
curso público e as exigências são menores.

3.3.6.1. Composição do documento de licitação

O caderno de encargos ou documento de licitação é composto por 
partes fixas e móveis.

Secção Conteúdo Parte Fixa / 
Móvel

Carta Convite Móvel

1 Especificações Técnicas Móvel

2 Instruções aos Concorrentes Fixa

3 Modelo de Proposta de Preços

3A – Modelo de Proposta Fixa

3B – Modelo de Orçamento Móvel

4 Modelo de Contrato

4A – Termo de Contrato Móvel

4B –  Condições Gerais do Contrato Fixa

Em nenhuma circunstância as Partes Fixas poderão ser alteradas dire-
tamente. Quando for necessário introduzir modificações, acréscimos 
ou supressões, estas devem ser feitas nas Partes Móveis. Ou seja, as Par-
tes Móveis poderão ser alteradas em função dos interesses do Órgão 
Contratante.

É obrigatório ler o caderno de encargos, ou seja, o Documento de Licita-
ção do princípio ao fim, de forma a melhor entender tudo o que está defi-
nido no mesmo.

3.3.6.2. Carta convite para apresentação de propostas

Esta carta convite (anexo 15) deverá ser elaborada pelo Órgão contra-
tante e enviada aos concorrentes para apresentarem as suas propostas.
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3.3.5.2  O que ter em conta na Secção III Formulários  
da Proposta no Caderno de Encargos ao elaborar  
a proposta

Existem nove formulários a observar no âmbito do concurso 
público e concurso público internacional. Só que nem todos os 
formulários serão observados em todos os concursos. Depen-
de do que estiver estipulado nos dados de base do concurso, 
do tipo de participação (individual ou em consórcio) e do pró-
prio empreiteiro.

▶▶  Formulário 1

Informações do Concorrente: este formulário é usado quando 
o empreiteiro concorre individualmente para um determinado 
concurso.

▶▶  Formulário 2

Informações dos Membros do Consórcio ou Associação: este 
formulário só em usado em se o concorrente concorre em con-
sórcio com outros empreiteiros. 

▶▶  Formulário 3

Modelo de Proposta de Preços: este formulário é de utilização 
obrigatória por todos os concorrentes 

▶▶  Formulário 4

Lista de Preço: lista de preços também é de utilização obrigatória 
por todos os concorrentes. A lista de preços tem três formulários: 
Mapa de quantidades (em caso de contratação por série de pre-
ços), Cronograma das atividades e físico-financeiro (em caso de 
contratação por preço global). Estes formulários devem ser preen-
chidos pelos concorrentes conforme a forma de contratação.

▶▶  Formulário 5

Modelo de Garantia Provisória (Garantia Bancária): este formu-
lário é obrigatório quando o Órgão contratante assim o decidir 
nos dados de base do concurso.

NB
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▶▶  Formulário 6

Modelo de Garantia Provisória (Seguro Garantia): este formu-
lário é obrigatório quando o Órgão contratante assim o deci-
dir nos dados de base do concurso

▶▶  Formulário 7

Modelo de Declaração de Garantia de Proposta: este formulá-
rio é obrigatório quando o Órgão contratante assim o decidir 
nos dados de base do concurso. 

▶▶  Formulário 8

Modelo de Garantia Definitiva (Garantia Bancária): este for-
mulário é obrigatório, embora no momento da assinatura do 
contrato o empreiteiro poderá negociar com o órgão contra-
tante a cativação de 10% em cada pagamento, em substitui-
ção da garantia bancária.

▶▶  Formulário 9

Termo de Garantia Bancária para Pagamento Adiantado (Ga-
rantia Bancária): este modelo só é obrigatório quando o em-
preiteiro solicita no momento da assinatura do contrato um 
pagamento superior à 10% do montante total do contrato.

Os formulários seguem em anexo (anexo 10).

3.3.6.3. Especificações técnicas

O Órgão Contratante deverá introduzir nesta Secção as Especifica-
ções da Empreitada de Obras.

As Especificações devem incluir Cronograma de Atividades e Crono-
grama Físico Financeiro, de forma simplificada.

As especificações devem conter instruções e informações claras de como 
executar a Obra, com linguagem simples, contendo uma estimativa das 
quantidades de materiais e serviços e, se houver, algum desenho ou plan-
ta. A lista de materiais e serviços deve estar sob a forma de Mapa, com 
colunas indicativas das quantidades para facilitar a inclusão de preços uni-
tários pelos concorrentes.

As Especificações Técnicas devem ser elaboradas pelo Órgão Contratan-
te, observando os padrões determinados pelo Ministério das Infraestru-
turas e das Obras Públicas. As informações devem ser suficientes para 
definir a obra, incluindo a sua localização, a natureza e o volume dos 
trabalhos, a caracterização do terreno, o traçado geral e os pormenores 
construtivos.

É proibida a indicação de:

  Produtos de fabrico ou proveniência determinada

  Produtos de proveniência de processos especiais

  Marcas comerciais ou industriais

  De patentes ou modelos

  De origem ou produção determinada

Quando não for possível a descrição, a especificação deve ser acom-
panhada da indicação “ou equivalente”.

3.3.6.4. As instruções aos concorrentes

Esta é parte fixa do documento, portanto não deve ser alterada. Deve 
ser lida pelos concorrentes de forma a entenderem o que consta neste 
documento.

3.3.6.5. Proposta de preços

A proposta de preços (anexo 10) deve ser elaborada pelos concorrentes 
e assinada. Tem que fazer parte da proposta a ser apresentada.
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PARTE 2 – CONTRATO

Secção IV – Condições Gerais do Contrato (CGC)

Secção V – Condições Especiais do Contrato (CEC)

Secção VI – Modelo de Termo de Contrato

3.3.5.3. Secção IV – Condições Gerais do Contrato (CGC)

As Condições Gerais do Contrato (anexo 11). Aqui se encontram 
todas as cláusulas referentes ao Contrato. O Órgão contratante 
poderá adicionar as cláusulas que achar pertinente às Condições 
Especiais do Contrato.

3.3.5.4. Secção V – Condições Especiais do Contrato (CEC)

As condições Especiais do Contrato (anexo 12) suplementam as 
Condições Gerais do Contrato. Em caso de divergência, as Con-
dições aqui contidas prevalecerão sobre as Condições Gerais do 
Contrato.

O Órgão contratante poderá adicionar as cláusulas das condi-
ções gerais do contrato que achar pertinente às Condições Espe-
ciais do Contrato. Isto para que o contrato seja mais consistente.

3.3.5.5. Secção VI – Modelo de Termo de Contrato

O Termo do Contrato (anexo 13) é o instrumento jurídico que é 
assinado pelas Partes Contratantes e que contém os direitos e 
obrigações de cada uma para cumprimento do objeto do con-
trato. Entretanto, ele não é válido sem as Condições Gerais do 
Contrato e as Condições Especiais do Contrato, porque estas 
complementam o Termo do Contrato.

NB
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PARTE 3 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS

3.3.5.6. Secção VII – Projeto e Especificações Técnicas

Esta secção é das mais importantes do caderno de encargos. Por-
que é de grande importância que os desenhos, plantas, projetos 
e memórias descritivas das obras sejam bem definidas e elabo-
radas, porque com base nestes elementos é que os empreitei-
ros irão executar as obras, logo se estes elementos não estiverem 
bem definidos e elaborados, surgirá a necessidade de adendas 
ao contrato para retificação das omissões constantes nestes ele-
mentos.

As Especificações Técnicas compreendem as Plantas, Projetos, 
Desenhos e Memórias Descritivas.

O texto deverá ser preciso e claro de forma que os Concorrentes 
possam preparar suas propostas em conformidade com as exigên-
cias do Órgão Contratante, sem restringir ou condicionar suas pro-
postas. Dentro do contexto, as especificações devem ser redigidas 
de forma a permitir a mais ampla competição e, ao mesmo tempo, 
acrescentar uma definição clara das Obras a serem contratadas.

As Especificações Técnicas devem ser elaboradas pelo Órgão 
Contratante, observando os padrões determinados pelo Minis-
tério das Infraestruturas e das Obras Públicas. As informações 
devem ser suficientes para definir a obra, incluindo a sua locali-
zação, a natureza e o volume dos trabalhos, a caracterização do 
terreno, o traçado geral e os pormenores construtivos.

Esta secção é composta pelos seguintes pontos:

1.º  ›  Peças escritas

Das peças escritas devem constar, além de outros elementos 
reputados necessários, pelo menos o seguinte:

3.3.6.6. Modelo de orçamento 

O modelo de orçamento deve ser elaborado pelos concorrentes e faz 
parte da proposta de preços.

3.3.6.7. Termo do contrato

Este modelo (anexo 13) é elaborado pelo órgão contratante e enviado ao 
concorrente vencedor para efeitos de assinatura do contrato.

3.3.6.8. Condições gerais do contrato

As condições gerais do contrato complementam os termos do contrato.

3.4. Documentos administrativos (Artigo 51 do RLCP)

   Documentos de Licitação

1 ▶    Denomina-se Documentos de Licitação ao conjunto de documentos 
que conterão as especificações técnicas, os requisitos de qualificação 
e todas as informações que disciplinam o procedimento de licitação e 
a respetiva contratação.

2 ▶    Dos Documentos de Licitação devem constar:

a)   Identificação do Órgão Contratante;

b)   Identificação do Concurso;

c)   Objeto da contratação e sua especificação;

d)   As fases do Concurso;

e)   Endereço e data limite para solicitação dos esclarecimentos neces-
sários à boa compreensão e interpretação de todas as normas e 
elementos que integram os Documentos de Licitação;

f)   Exigências de entrega de amostras, se for o caso; 

g)   Exigências de qualificação do concorrente;

h)   Modo de apresentação das propostas, com indicação dos elemen-
tos e documentos que devem acompanhá-la;

i)   A moeda em que deve ser expresso o preço e as condições de pa-
gamento;
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PARTE 2 – CONTRATO

Secção IV – Condições Gerais do Contrato (CGC)

Secção V – Condições Especiais do Contrato (CEC)

Secção VI – Modelo de Termo de Contrato

3.3.5.3. Secção IV – Condições Gerais do Contrato (CGC)

As Condições Gerais do Contrato (anexo 11). Aqui se encontram 
todas as cláusulas referentes ao Contrato. O Órgão contratante 
poderá adicionar as cláusulas que achar pertinente às Condições 
Especiais do Contrato.

3.3.5.4. Secção V – Condições Especiais do Contrato (CEC)

As condições Especiais do Contrato (anexo 12) suplementam as 
Condições Gerais do Contrato. Em caso de divergência, as Con-
dições aqui contidas prevalecerão sobre as Condições Gerais do 
Contrato.

O Órgão contratante poderá adicionar as cláusulas das condi-
ções gerais do contrato que achar pertinente às Condições Espe-
ciais do Contrato. Isto para que o contrato seja mais consistente.

3.3.5.5. Secção VI – Modelo de Termo de Contrato

O Termo do Contrato (anexo 13) é o instrumento jurídico que é 
assinado pelas Partes Contratantes e que contém os direitos e 
obrigações de cada uma para cumprimento do objeto do con-
trato. Entretanto, ele não é válido sem as Condições Gerais do 
Contrato e as Condições Especiais do Contrato, porque estas 
complementam o Termo do Contrato.
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PARTE 3 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS

3.3.5.6. Secção VII – Projeto e Especificações Técnicas

Esta secção é das mais importantes do caderno de encargos. Por-
que é de grande importância que os desenhos, plantas, projetos 
e memórias descritivas das obras sejam bem definidas e elabo-
radas, porque com base nestes elementos é que os empreitei-
ros irão executar as obras, logo se estes elementos não estiverem 
bem definidos e elaborados, surgirá a necessidade de adendas 
ao contrato para retificação das omissões constantes nestes ele-
mentos.

As Especificações Técnicas compreendem as Plantas, Projetos, 
Desenhos e Memórias Descritivas.

O texto deverá ser preciso e claro de forma que os Concorrentes 
possam preparar suas propostas em conformidade com as exigên-
cias do Órgão Contratante, sem restringir ou condicionar suas pro-
postas. Dentro do contexto, as especificações devem ser redigidas 
de forma a permitir a mais ampla competição e, ao mesmo tempo, 
acrescentar uma definição clara das Obras a serem contratadas.

As Especificações Técnicas devem ser elaboradas pelo Órgão 
Contratante, observando os padrões determinados pelo Minis-
tério das Infraestruturas e das Obras Públicas. As informações 
devem ser suficientes para definir a obra, incluindo a sua locali-
zação, a natureza e o volume dos trabalhos, a caracterização do 
terreno, o traçado geral e os pormenores construtivos.

Esta secção é composta pelos seguintes pontos:

1.º  ›  Peças escritas

Das peças escritas devem constar, além de outros elementos 
reputados necessários, pelo menos o seguinte:

j)   Local, dia e horário para entrega das propostas e documentos de qua-
lificação e para abertura das propostas;  

k)   Prazo de validade das propostas, durante o qual o concorrente fica 
obrigado a manter a proposta;

l)   Possibilidade de apresentação de propostas com variantes, quando 
for o caso;

m)   As garantias que sejam exigidas;

n)   Critérios para avaliação e decisão de propostas;

o)   Penalidades aplicáveis;

p)   Indicação das práticas antiéticas e respetivas penalidades;

q)   O direito de impugnação;

r)   Minuta do de contrato; 

s)   Especificações técnicas;

t)   Formulários; e

u)   Outros elementos que o Órgão Contratante considere indispensá-
veis ou importantes. 

3 ▶    Os modelos de Documentos de Licitação (gerais ou específicos), que 
integram o RLCP e os que venham a ser emitidos, são de uso obri-
gatório.

3.5. Garantias de submissão (Artigo 61 do RLCP)

   Garantia Provisória

1 ▶    Os Documentos de Licitação podem exigir, como condição de aceita-
bilidade da proposta, a prestação de garantia provisória, a ser prestada 
como parte da proposta, para assegurar a sua manutenção.

3 ▶    A garantia provisória deve ser válida pelo período especificado nos 
Documentos de Licitação, o qual compreenderá o prazo de validade 
das propostas acrescido de mais trinta dias.

3 ▶    Caso os Documentos de Licitação exijam a apresentação da garantia 
provisória, a falta de apresentação da mesma, determina a desclassifi-
cação da respetiva proposta, não sendo passível do saneamento esta-
belecido no Artigo 65 do RLCP.
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   Memória ou nota descritiva, bem como os cálculos jus-
tificativos;

   Folhas de medições, discriminadas e referenciadas e 
respetivos mapas de quantidades de trabalhos, con-
tendo a quantidade e qualidade destes;

   Programa de trabalhos.

2.º  ›  Peças desenhadas

  Das peças desenhadas devem constar, além de outros 
elementos reputados necessários:

   A planta de localização;

   As plantas, alçados, cortes e pormenores indispensá-
veis à definição das Obras;

   Os estudos geológicos ou geotécnicos (se existirem), 
ou características geológicas do terreno.

As peças desenhadas devem conter todas as plantas, ma-
pas e desenhos necessários a execução das Obras e serão 
fornecidos completos aos Concorrentes para que, de uma 
maneira clara, entendam o objeto a que se quer contratar 
e, possam com segurança elaborar as suas propostas e co-
tarem seus preços no Mapa de Quantidades.

 3.º  ›  Materiais

Os materiais a serem empregues terão a qualidade, dimen-
sões, forma e demais características designadas no respeti-
vo projeto, com as tolerâncias regulamentares.

Os materiais e equipamentos a serem empregues não deve-
rão conter exigência de marca, de procedência ou de outro 
qualquer fator restritivo ou indutivo. Dentro de um determi-
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nado limite, deverão ser adotados os padrões internacional-
mente reconhecidos.

É recomendável que as especificações explicitem que se-
rão aceites, materiais, equipamentos e mão-de-obra que 
satisfaçam a outros padrões oficiais e que assegurem qua-
lidade substancialmente igual ou superior à dos padrões 
especificados.

É proibida a indicação de:

   Produtos de fabrico ou proveniência determinada

   Produtos de proveniência de processos especiais

   Marcas comerciais ou industriais

   De patentes ou modelos

   De origem ou produção determinada

Quando não for possível a descrição, a especificação deve 
ser acompanhada da indicação “ou equivalente”.

As especificações devem exigir que todos os materiais a se-
rem incorporados às obras sejam novos, sem uso, dos tipos 
mais atuais e que incorporem todos os avanços tecnológi-
cos, a menos que seja para casos muito especiais, onde se 
exigirá justificação das técnicas a utilizar.

Quando for o caso, as especificações devem especificar os 
ensaios necessários.

4.º  ›  Normas adicionais especiais

Devem ser indicadas as normas pertinentes ao Meio Am-
biente, Segurança do Trabalho e Saúde Pública a serem ob-
servadas pelo Concorrente, em conformidade com a orien-
tação do Ministério das Infraestruturas e das Obras Públicas.

4 ▶    O valor da garantia provisória será estabelecido em moeda corrente 
e não será superior a dois e meio por cento do valor da contratação es-
timado pelo Órgão Contratante.

5 ▶    São aceites, pelo Órgão Contratante, as seguintes modalidades de ga-
rantia: 

a)   Garantia bancária;

b)   Cheque visado; e

c)   Seguro garantia.

6 ▶    Além das definidas neste artigo, o Órgão Contratante poderá aceitar 
outras modalidades de garantia, desde que previstas nos Documen-
tos de Licitação.

7 ▶    Os Documentos de Concurso permitirão a apresentação de garantia 
provisória, por meio de Carta Garantia ou declaração de garantia emiti-
da pelo próprio concorrente, da qual conste expressamente que o con-
corrente está ciente de que, no caso de incumprimento das obrigações, 
estará sujeito às penalidades estabelecidas no Artigo 176 do RLCP.

8 ▶    O concorrente pode combinar as modalidades de garantia previstas 
no número 5, desde que somem o valor previamente exigido.

3.6.  Pedidos de esclarecimentos e participação no site visit 
(artigo 53 do RLCP e ponto 2 do artigo 28)

   Esclarecimentos sobre os Documentos de Licitação

1 ▶    O Órgão Contratante responderá por escrito a qualquer pedido de es-
clarecimento sobre os Documentos de Licitação, desde que tais solici-
tações sejam recebidas por escrito pelo menos dez dias antes da data 
final de recepção das propostas.

2 ▶    A prestação de esclarecimentos não afecta o prazo estipulado nos 
Documentos de Licitação para apresentação de documentos de qua-
lificação e elaboração de proposta.

3 ▶    Por iniciativa dos interessados ou do próprio Órgão Contratante pode 
este, por meio de esclarecimentos, apenas afastar possíveis dúvidas 
sobre os Documentos de Licitação.
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Guia-Prático-Contratação_STP_Paginação_A4_24-ABR.indd   62Guia-Prático-Contratação_STP_Paginação_A4_24-ABR.indd   62 24/05/21   10:3124/05/21   10:31



60

   Memória ou nota descritiva, bem como os cálculos jus-
tificativos;

   Folhas de medições, discriminadas e referenciadas e 
respetivos mapas de quantidades de trabalhos, con-
tendo a quantidade e qualidade destes;

   Programa de trabalhos.

2.º  ›  Peças desenhadas

  Das peças desenhadas devem constar, além de outros 
elementos reputados necessários:

   A planta de localização;

   As plantas, alçados, cortes e pormenores indispensá-
veis à definição das Obras;

   Os estudos geológicos ou geotécnicos (se existirem), 
ou características geológicas do terreno.

As peças desenhadas devem conter todas as plantas, ma-
pas e desenhos necessários a execução das Obras e serão 
fornecidos completos aos Concorrentes para que, de uma 
maneira clara, entendam o objeto a que se quer contratar 
e, possam com segurança elaborar as suas propostas e co-
tarem seus preços no Mapa de Quantidades.

 3.º  ›  Materiais

Os materiais a serem empregues terão a qualidade, dimen-
sões, forma e demais características designadas no respeti-
vo projeto, com as tolerâncias regulamentares.

Os materiais e equipamentos a serem empregues não deve-
rão conter exigência de marca, de procedência ou de outro 
qualquer fator restritivo ou indutivo. Dentro de um determi-
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nado limite, deverão ser adotados os padrões internacional-
mente reconhecidos.

É recomendável que as especificações explicitem que se-
rão aceites, materiais, equipamentos e mão-de-obra que 
satisfaçam a outros padrões oficiais e que assegurem qua-
lidade substancialmente igual ou superior à dos padrões 
especificados.

É proibida a indicação de:

   Produtos de fabrico ou proveniência determinada

   Produtos de proveniência de processos especiais

   Marcas comerciais ou industriais

   De patentes ou modelos

   De origem ou produção determinada

Quando não for possível a descrição, a especificação deve 
ser acompanhada da indicação “ou equivalente”.

As especificações devem exigir que todos os materiais a se-
rem incorporados às obras sejam novos, sem uso, dos tipos 
mais atuais e que incorporem todos os avanços tecnológi-
cos, a menos que seja para casos muito especiais, onde se 
exigirá justificação das técnicas a utilizar.

Quando for o caso, as especificações devem especificar os 
ensaios necessários.

4.º  ›  Normas adicionais especiais

Devem ser indicadas as normas pertinentes ao Meio Am-
biente, Segurança do Trabalho e Saúde Pública a serem ob-
servadas pelo Concorrente, em conformidade com a orien-
tação do Ministério das Infraestruturas e das Obras Públicas.

4 ▶    O Órgão Contratante não alterará as disposições dos Documentos de 
Licitação nem procederá à inclusão de novas regras, salvo nos termos 
do disposto no artigo 54 do RLCP. 

5 ▶    O Órgão Contratante comunicará os esclarecimentos que tiver pres-
tado, nos termos dos números anteriores, a todos os interessados que 
tenham adquirido os Documentos de Licitação e aos que venham a 
adquiri-los.

O artigo 54 do RLCP diz o seguinte:

1 ▶    Após a publicação do Anúncio de Licitação, a alteração dos Documen-
tos de Licitação será divulgada a todos os interessados que tenham 
adquirido os Documentos de Licitação, com prorrogação do prazo, se 
necessário.  

2 ▶    A alteração relacionada com o objeto ou outras condições substanciais 
obriga a publicação de anúncio de alteração e afixação de editais pela 
mesma forma de divulgação do Anúncio de Licitação.

   Participação no site visit (ponto 2 do artigo 28)

1 ▶    Na licitação para contratação de empreitada de obras públicas, se a vi-
sita ao local da obra for recomendada pelo Órgão Contratante, o Anún-
cio indicará os respetivos dias e horários.

3.7. Estimativa de quantidades e proposta de desconto 

1 ▶      No momento em que o Contrato é adjudicado, o órgão contratante pode 
solicitar ao adjudicatário o aumento ou a diminuição da quantidade de 
bens, desde que isso não exceda em 15% do total, (ou seja +-15%) e sem 
nenhuma alteração nos preços unitários ou outros termos e condições da 
licitação e nos Documentos da Licitação.

2 ▶    O preço a apresentar na proposta de preços, será o preço total da proposta, 
excluindo quaisquer descontos oferecidos.

3 ▶    O concorrente deverá citar todos os descontos incondicionais ou condicio-
nais e indicar o método para sua aplicação, na sua proposta de preços.
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5.º  ›  Mapa de quantidades e lista de preços unitários

O Órgão Contratante deverá incluir nesta Secção o Mapa de 
Quantidades e a Lista de Itens, (sem preços) e os Modelos  
de Cronogramas de Atividades e Físico-financeiro.

O Mapa de Quantidades, contendo a previsão dos serviços 
que serão executados sem constar o valor dos preços uni-
tários. Na elaboração do Modelo do Mapa de Quantidades 
deve ser tomado em consideração o que se segue:

   Deve fornecer informações suficientes a respeito das 
quantidades de serviços a serem executadas, para per-
mitir a elaboração eficiente e precisa das propostas;

   Deve conter itens com detalhes suficientes para que 
haja distinção entre as diversas classes de serviços (no 
caso de Série de Preços) ou fases (no caso de Preço 
Global), ou entre Obras da mesma natureza executa-
das em diferentes locais ou sob outras circunstâncias, 
que possam gerar diversas considerações de custos. 

No caso de contratação por Preço Global, o Mapa de Quan-
tidades deve ser substituído pelo modelo de Cronogramas 
de Atividades e Físico Financeiro.

3.3.5.7. Anúncio

O modelo de anúncio ou aviso de concurso segue em anexo 
(anexo 14).

3.3.6.  Modelo de documento de licitação para concursos  
de pequena dimensão

O modelo de documento de licitação para concursos de pequena 
dimensão é mais simples em relação ao documento de licitação de 
concurso público e as exigências são menores.
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3.3.6.1. Composição do documento de licitação

O caderno de encargos ou documento de licitação é composto 
por partes fixas e móveis.

Secção Conteúdo Parte Fixa 
/Móvel

Carta Convite Móvel

1 Especificações Técnicas Móvel

2 Instruções aos Concorrentes Fixa

3 Modelo de Proposta de Preços

3A – Modelo de Proposta Fixa

3B – Modelo de Orçamento Móvel

4 Modelo de Contrato

4A – Termo de Contrato Móvel

4B –  Condições Gerais do Contrato Fixa

Em nenhuma circunstância as Partes Fixas poderão ser altera-
das diretamente. Quando for necessário introduzir modificações, 
acréscimos ou supressões, estas devem ser feitas nas Partes Mó-
veis. Ou seja, as Partes Móveis poderão ser alteradas em função 
dos interesses do Órgão Contratante.

É obrigatório ler o caderno de encargos, ou seja, o Documento 
de Licitação do princípio ao fim, de forma a melhor entender 
tudo o que está definido no mesmo.

3.3.6.2. Carta convite para apresentação de propostas

Esta carta convite (anexo 15) deverá ser elaborada pelo Órgão con-
tratante e enviada aos concorrentes para apresentarem as suas 
propostas.

NB

3.8.  Como se beneficiar da margem de preferência? 
(Artigo 43 do RLCP)

   Margem de preferência doméstica

1 ▶    No Concurso Público Internacional o Órgão Contratante poderá es-
tabelecer margens de preferência, de acordo com o seguinte:

a)   7,5 % (sete e meio por cento) do valor do contrato, sem impostos, 
para empreitadas, para o concorrente nacional, para fins de compa-
ração com o concorrente estrangeiro; 

b)   10% (dez por cento) do valor do contrato, sem impostos, para bens e 
serviços nacionais para fins de comparação com os bens e servi-
ços estrangeiros.

2 ▶    Para efeitos de aplicação da margem de preferência fixada na alínea a) 
do número anterior é indispensável a comprovação da nacionalidade 
do concorrente, em conformidade com os requisitos estabelecidos no 
Artigo 20 do RLCP.

3 ▶    Para efeitos de aplicação da margem de preferência fixada na alínea b) 
do número anterior é indispensável a prova de incorporação de fatores 
nacionais correspondentes a pelo menos trinta por cento do preço à 
porta da fábrica do produto acabado, podendo, o Ministro que superin-
tende a área das Finanças ajustar a percentagem acima referida.

4 ▶    A nacionalidade do concorrente não será levada em consideração 
para os fins de aplicação da margem de preferência estabelecida na 
alínea b) do número um do presente artigo.

3.9.  Caso de contratos por lotes e caso de contratos adjudicados 
por artigo (IAC 39.10 do documento de licitação)

1 ▶    A avaliação e consequentemente o contrato, podem ser feitos por item 
único, por itens ou por lotes.

Ex. Construção de um hospital. Sabemos que um hospital é composto por 
vários edifícios. Ex: administração, cozinha, bloco operatório, enfermarias, 
edifícios de consultas externas, etc. Quando é por item único quer dizer que 
todos esses edifícios são considerados um item. Quando é por itens, quer 
dizer que cada edifício é avaliado separadamente e quando é por lotes, po-
demos criar 4 Lotes. Lote 1 – Administração e cozinha, Lote 2 – Enfermarias, 
Lote 3 – Blocos operatórios e Lote 4 – edifícios de consulta externa.
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5.º  ›  Mapa de quantidades e lista de preços unitários

O Órgão Contratante deverá incluir nesta Secção o Mapa de 
Quantidades e a Lista de Itens, (sem preços) e os Modelos  
de Cronogramas de Atividades e Físico-financeiro.

O Mapa de Quantidades, contendo a previsão dos serviços 
que serão executados sem constar o valor dos preços uni-
tários. Na elaboração do Modelo do Mapa de Quantidades 
deve ser tomado em consideração o que se segue:

   Deve fornecer informações suficientes a respeito das 
quantidades de serviços a serem executadas, para per-
mitir a elaboração eficiente e precisa das propostas;

   Deve conter itens com detalhes suficientes para que 
haja distinção entre as diversas classes de serviços (no 
caso de Série de Preços) ou fases (no caso de Preço 
Global), ou entre Obras da mesma natureza executa-
das em diferentes locais ou sob outras circunstâncias, 
que possam gerar diversas considerações de custos. 

No caso de contratação por Preço Global, o Mapa de Quan-
tidades deve ser substituído pelo modelo de Cronogramas 
de Atividades e Físico Financeiro.

3.3.5.7. Anúncio

O modelo de anúncio ou aviso de concurso segue em anexo 
(anexo 14).

3.3.6.  Modelo de documento de licitação para concursos  
de pequena dimensão

O modelo de documento de licitação para concursos de pequena 
dimensão é mais simples em relação ao documento de licitação de 
concurso público e as exigências são menores.

63

3.3.6.1. Composição do documento de licitação

O caderno de encargos ou documento de licitação é composto 
por partes fixas e móveis.

Secção Conteúdo Parte Fixa 
/Móvel

Carta Convite Móvel

1 Especificações Técnicas Móvel

2 Instruções aos Concorrentes Fixa

3 Modelo de Proposta de Preços

3A – Modelo de Proposta Fixa

3B – Modelo de Orçamento Móvel

4 Modelo de Contrato

4A – Termo de Contrato Móvel

4B –  Condições Gerais do Contrato Fixa

Em nenhuma circunstância as Partes Fixas poderão ser altera-
das diretamente. Quando for necessário introduzir modificações, 
acréscimos ou supressões, estas devem ser feitas nas Partes Mó-
veis. Ou seja, as Partes Móveis poderão ser alteradas em função 
dos interesses do Órgão Contratante.

É obrigatório ler o caderno de encargos, ou seja, o Documento 
de Licitação do princípio ao fim, de forma a melhor entender 
tudo o que está definido no mesmo.

3.3.6.2. Carta convite para apresentação de propostas

Esta carta convite (anexo 15) deverá ser elaborada pelo Órgão con-
tratante e enviada aos concorrentes para apresentarem as suas 
propostas.

NB

3.10. O caso de contratos permanentes e mercados de clientes 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe casos de con-
tratos permanentes e mercados de clientes.

3.11. Contratos com subcontratação (CGC, 36)

1 ▶    A Contratada pode subcontratar parte das obras, mas não pode assinar o 
contrato sem que haja aprovação, por escrito, do Órgão Contratante. A sub-
contratação não altera as obrigações da Contratada.

2 ▶    A subcontratação é permitida, embora o subcontratado não responde pe-
rante ao órgão contratante. A responsabilidade total e completa das obras 
é da empresa contratada. 

3.12. Acordos-quadro 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe acordos-
-quadro. 

3.13. Oferta espontânea 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe oferta es-
pontânea.
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4.1.  Preço incluindo todos os impostos (impostos incluídos)  
e preço excluindo impostos (impostos excluídos)  
(IAC, 15 do Documento de licitação)

1 ▶    Os preços apresentados na Proposta de Preços, no Orçamen-
to e na Lista de Preços Unitários, deverão incluir os impostos e 
demais obrigações fiscais e outros encargos incidentes para 
cumprimento do objeto do Contrato.

2 ▶    Os preços cotados pelo Concorrente serão fixos durante a exe-
cução do Contrato e não estarão sujeitos a nenhum reajus-
tamento, exceto se especificado de outro modo nos Dados 
de Base do Concurso. Uma proposta submetida com preço 
reajustável será tratada como não adequada e será desclassi-
ficada, conforme as IAC, Cláusula 38. Se, entretanto, de acordo 
com a Dados de Base do Concurso, os preços cotados estive-
rem sujeitos a reajustamento durante a execução do contra-
to, uma proposta submetida com preços fixos não será des-
classificada, mas o reajustamento de preços será considerado 
como zero.

3 ▶    Eventuais descontos oferecidos pelo Concorrente deverão 
ser indicados em separado, com a metodologia de cálculo 
aplicável.

 04. CAPÍTULO

Como são fixados os preços de mercado?

Ê
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4.1.  Preço incluindo todos os impostos (impostos incluídos)  
e preço excluindo impostos (impostos excluídos)  
(IAC, 15 do Documento de licitação)

1 ▶    Os preços apresentados na Proposta de Preços, no Orçamen-
to e na Lista de Preços Unitários, deverão incluir os impostos e 
demais obrigações fiscais e outros encargos incidentes para 
cumprimento do objeto do Contrato.

2 ▶    Os preços cotados pelo Concorrente serão fixos durante a exe-
cução do Contrato e não estarão sujeitos a nenhum reajus-
tamento, exceto se especificado de outro modo nos Dados 
de Base do Concurso. Uma proposta submetida com preço 
reajustável será tratada como não adequada e será desclassi-
ficada, conforme as IAC, Cláusula 38. Se, entretanto, de acordo 
com a Dados de Base do Concurso, os preços cotados estive-
rem sujeitos a reajustamento durante a execução do contra-
to, uma proposta submetida com preços fixos não será des-
classificada, mas o reajustamento de preços será considerado 
como zero.

3 ▶    Eventuais descontos oferecidos pelo Concorrente deverão 
ser indicados em separado, com a metodologia de cálculo 
aplicável.

 04. CAPÍTULO

Como são fixados os preços de mercado?

Ê

4.1.  Preço incluindo todos os impostos (impostos incluídos)  
e preço excluindo impostos (impostos excluídos)  
(IAC, 15 do Documento de licitação)

1 ▶      Os preços apresentados na Proposta de Preços, no Orçamento e na Lista de 
Preços Unitários, deverão incluir os impostos e demais obrigações fiscais e 
outros encargos incidentes para cumprimento do objeto do Contrato.

2 ▶    Os preços cotados pelo Concorrente serão fixos durante a execução do Con-
trato e não estarão sujeitos a nenhum reajustamento, exceto se especificado 
de outro modo nos Dados de Base do Concurso. Uma proposta submetida 
com preço reajustável será tratada como não adequada e será desclassifi-
cada, conforme as IAC, Cláusula 38. Se, entretanto, de acordo com a Dados 
de Base do Concurso, os preços cotados estiverem sujeitos a reajustamento 
durante a execução do contrato, uma proposta submetida com preços fixos 
não será desclassificada, mas o reajustamento de preços será considerado 
como zero.

3 ▶    Eventuais descontos oferecidos pelo Concorrente deverão ser indicados 
em separado, com a metodologia de cálculo aplicável.

4.2.  Preço global, preço fixo e preços unitários 
(Artigo 98 do RLCP)

   Pagamento

1 ▶      Os contratos serão celebrados por preço global, por preço unitário ou por 
série de preços, conforme seja previsto nos Documentos de Licitação.

2 ▶    Somente é permitido o pagamento de parcela de adiantamento, quan-
do previsto nos Documentos de Licitação, até o limite de trinta por cento 
do valor do Contrato, e mediante a apresentação de garantia no mesmo 
valor.
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4.2.  Preço global, preço fixo e preços unitários 
(Artigo 98 do RLCP)

   Pagamento

1 ▶    Os contratos serão celebrados por preço global, por preço uni-
tário ou por série de preços, conforme seja previsto nos Docu-
mentos de Licitação.

2 ▶    Somente é permitido o pagamento de parcela de adianta-
mento, quando previsto nos Documentos de Licitação, até o 
limite de trinta por cento do valor do Contrato, e mediante a 
apresentação de garantia no mesmo valor.

3 ▶    O reembolso do adiantamento previsto no número anterior 
efectuar-se-á deduzindo no valor de cada um dos pagamen-
tos posteriores uma percentagem igual à parcela do adianta-
mento concedido.

4.3.  Mercado a preço fixo e mercado a preço revisável  
(Artigos 55 e 56 do RLCP)

   Preços

1 ▶    Os preços serão apresentados em moeda corrente nacional, 
excepto nos casos excepcionais previstos nos Documentos de 
Licitação.

2 ▶    Os Documentos de Licitação indicarão as exigências relativas 
à cotação dos preços, os quais serão definidos em consonân-
cia com o tipo de contrato a ser celebrado.

3 ▶    Os preços incluirão todos os impostos, obrigações fiscais, ta-
xas e outros encargos incidentes sobre a empreitada de obras 
públicas, fornecimento de bens, ou execução de serviços.
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   Revisão dos preços

1 ▶     Os preços contratuais poderão ser objecto de reajuste, desde 
que esta condição esteja estabelecida nos Documentos de 
Licitação ou no Contrato, para o efeito indicando os critérios, 
5dicadores oficiais aplicáveis, preferencialmente expressos 
por fórmula matemática.

2 ▶     Os procedimentos a serem adoptados na revisão, incluindo a 
periodicidade, os índices ou indicadores oficiais aplicáveis se-
rão definidos pelo Ministro que superintende a área das Finan-
ças, em despacho conjunto com o Ministro que superintende 
a área da Indústria e Comércio e, no caso de empreitadas de 
obras públicas, em despacho conjunto com o Ministro que su-
perintende a área das Infra-estruturas e Obras Públicas.

3 ▶     O reajuste dos preços reflectirá a variação dos principais com-
ponentes de custo, tais como mão-de-obra, matéria-prima, 
materiais e equipamentos. Quando a moeda de pagamento 
for de país diferente do país da fonte de insumo ou do índice 
correspondente, um factor de correcção será aplicado na fór-
mula de modo a evitar-se reajustes incorrectos.

4 ▶     O reajuste de preços não será considerado para fins de ava-
liação e comparação das propostas.

4.4. Oferta considerada anormalmente baixa 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe 
oferta considerada anormalmente baixa.

3 ▶    O reembolso do adiantamento previsto no número anterior efectuar-
-se-á deduzindo no valor de cada um dos pagamentos posteriores 
uma percentagem igual à parcela do adiantamento concedido.

4.3.  Mercado a preço fixo e mercado a preço revisável  
(Artigos 55 e 56 do RLCP)

   Preços

1 ▶    Os preços serão apresentados em moeda corrente nacional, excepto 
nos casos excepcionais previstos nos Documentos de Licitação.

2 ▶    Os Documentos de Licitação indicarão as exigências relativas à cota-
ção dos preços, os quais serão definidos em consonância com o tipo 
de contrato a ser celebrado.

3 ▶    Os preços incluirão todos os impostos, obrigações fiscais, taxas e ou-
tros encargos incidentes sobre a empreitada de obras públicas, forne-
cimento de bens, ou execução de serviços.

   Revisão dos preços

1 ▶     Os preços contratuais poderão ser objecto de reajuste, desde que esta 
condição esteja estabelecida nos Documentos de Licitação ou no Con-
trato, para o efeito indicando os critérios, 5dicadores oficiais aplicáveis, 
preferencialmente expressos por fórmula matemática.

2 ▶     Os procedimentos a serem adoptados na revisão, incluindo a periodici-
dade, os índices ou indicadores oficiais aplicáveis serão definidos pelo 
Ministro que superintende a área das Finanças, em despacho conjunto 
com o Ministro que superintende a área da Indústria e Comércio e, no 
caso de empreitadas de obras públicas, em despacho conjunto com o 
Ministro que superintende a área das Infra-estruturas e Obras Públicas.

3 ▶     O reajuste dos preços reflectirá a variação dos principais componentes 
de custo, tais como mão-de-obra, matéria-prima, materiais e equipa-
mentos. Quando a moeda de pagamento for de país diferente do país 
da fonte de insumo ou do índice correspondente, um factor de correc-
ção será aplicado na fórmula de modo a evitar-se reajustes incorrectos.

4 ▶     O reajuste de preços não será considerado para fins de avaliação e 
comparação das propostas.
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4.2.  Preço global, preço fixo e preços unitários 
(Artigo 98 do RLCP)

   Pagamento

1 ▶    Os contratos serão celebrados por preço global, por preço uni-
tário ou por série de preços, conforme seja previsto nos Docu-
mentos de Licitação.

2 ▶    Somente é permitido o pagamento de parcela de adianta-
mento, quando previsto nos Documentos de Licitação, até o 
limite de trinta por cento do valor do Contrato, e mediante a 
apresentação de garantia no mesmo valor.

3 ▶    O reembolso do adiantamento previsto no número anterior 
efectuar-se-á deduzindo no valor de cada um dos pagamen-
tos posteriores uma percentagem igual à parcela do adianta-
mento concedido.

4.3.  Mercado a preço fixo e mercado a preço revisável  
(Artigos 55 e 56 do RLCP)

   Preços

1 ▶    Os preços serão apresentados em moeda corrente nacional, 
excepto nos casos excepcionais previstos nos Documentos de 
Licitação.

2 ▶    Os Documentos de Licitação indicarão as exigências relativas 
à cotação dos preços, os quais serão definidos em consonân-
cia com o tipo de contrato a ser celebrado.

3 ▶    Os preços incluirão todos os impostos, obrigações fiscais, ta-
xas e outros encargos incidentes sobre a empreitada de obras 
públicas, fornecimento de bens, ou execução de serviços.
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   Revisão dos preços

1 ▶     Os preços contratuais poderão ser objecto de reajuste, desde 
que esta condição esteja estabelecida nos Documentos de 
Licitação ou no Contrato, para o efeito indicando os critérios, 
5dicadores oficiais aplicáveis, preferencialmente expressos 
por fórmula matemática.

2 ▶     Os procedimentos a serem adoptados na revisão, incluindo a 
periodicidade, os índices ou indicadores oficiais aplicáveis se-
rão definidos pelo Ministro que superintende a área das Finan-
ças, em despacho conjunto com o Ministro que superintende 
a área da Indústria e Comércio e, no caso de empreitadas de 
obras públicas, em despacho conjunto com o Ministro que su-
perintende a área das Infra-estruturas e Obras Públicas.

3 ▶     O reajuste dos preços reflectirá a variação dos principais com-
ponentes de custo, tais como mão-de-obra, matéria-prima, 
materiais e equipamentos. Quando a moeda de pagamento 
for de país diferente do país da fonte de insumo ou do índice 
correspondente, um factor de correcção será aplicado na fór-
mula de modo a evitar-se reajustes incorrectos.

4 ▶     O reajuste de preços não será considerado para fins de ava-
liação e comparação das propostas.

4.4. Oferta considerada anormalmente baixa 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe 
oferta considerada anormalmente baixa.

4.4. Oferta considerada anormalmente baixa 

1 ▶    No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe oferta 
considerada anormalmente baixa.
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5.1.  Conceito de dia em concursos públicos  
(documento de licitação)

1 ▶    O conceito de dia nos concursos públicos, é dia laboral. Não se 
toma em consideração sábado, domingo, feriado e dias em que 
houver tolerância de ponto. 

5.2. Idioma da oferta/proposta (Artigo 45 do RLCP)

   Idioma

1 ▶    Os Anúncios e os Documentos de Licitação serão emitidos 
no idioma português e em um idioma de uso no comércio 
internacional, sendo que, para efeitos de interpretação, pre-
valecerá o idioma especificado nos Documentos de Licitação.

2 ▶    Ao concorrente estrangeiro é permitida a apresentação de pro-
posta em idioma nacional ou em um idioma de uso no comér-
cio internacional especificado nos Documentos de Licitação.

3 ▶    O contrato será celebrado no idioma em que for apresentada 
a proposta.

 05. CAPÍTULO

Como preparar os documentos da proposta e como entrega-
-la e o que fazer em caso de modificação, retirada, aditivo?

Ê
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5.1.  Conceito de dia em concursos públicos  
(documento de licitação)

1 ▶    O conceito de dia nos concursos públicos, é dia laboral. Não se 
toma em consideração sábado, domingo, feriado e dias em que 
houver tolerância de ponto. 

5.2. Idioma da oferta/proposta (Artigo 45 do RLCP)

   Idioma

1 ▶    Os Anúncios e os Documentos de Licitação serão emitidos 
no idioma português e em um idioma de uso no comércio 
internacional, sendo que, para efeitos de interpretação, pre-
valecerá o idioma especificado nos Documentos de Licitação.

2 ▶    Ao concorrente estrangeiro é permitida a apresentação de pro-
posta em idioma nacional ou em um idioma de uso no comér-
cio internacional especificado nos Documentos de Licitação.

3 ▶    O contrato será celebrado no idioma em que for apresentada 
a proposta.

 05. CAPÍTULO

Como preparar os documentos da proposta e como entrega-
-la e o que fazer em caso de modificação, retirada, aditivo?

Ê

5.1.  Conceito de dia em concursos públicos  
(documento de licitação)

1 ▶      O conceito de dia nos concursos públicos, é dia laboral. Não se toma em 
consideração sábado, domingo, feriado e dias em que houver tolerância 
de ponto. 

5.2. Idioma da oferta/proposta (Artigo 45 do RLCP)

   Idioma

1 ▶    Os Anúncios e os Documentos de Licitação serão emitidos no idioma 
português e em um idioma de uso no comércio internacional, sendo 
que, para efeitos de interpretação, prevalecerá o idioma especificado 
nos Documentos de Licitação.

2 ▶    Ao concorrente estrangeiro é permitida a apresentação de proposta em 
idioma nacional ou em um idioma de uso no comércio internacional 
especificado nos Documentos de Licitação.

3 ▶    O contrato será celebrado no idioma em que for apresentada a proposta.

5.3.  Conteúdo dos envelopes (documento de licitação, IAC, 
Cláusula 13: documentos integrantes da proposta)

1 ▶    A proposta preparada pelo Concorrente deverá conter:

a)   A Proposta de Preços, o Orçamento e a Lista de Preços Unitários, em 
conformidade com o Mapa de Quantidades constante das Especifica-
ções Técnicas;

b)   Plano de pagamentos alternativo, se permitido nos Dados de Base do 
Concurso;
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5.3.  Conteúdo dos envelopes (documento de licitação, IAC, 
Cláusula 13: documentos integrantes da proposta)

1 ▶    A proposta preparada pelo Concorrente deverá conter:

a)   A Proposta de Preços, o Orçamento e a Lista de Preços Unitá-
rios, em conformidade com o Mapa de Quantidades constante 
das Especificações Técnicas;

b)   Plano de pagamentos alternativo, se permitido nos Dados de 
Base do Concurso;

c)   Garantia Provisória, de acordo com a Cláusula 26, se exigida;

d)   Documento confirmando a autorização do signatário da pro-
posta para assumir obrigações em nome do Concorrente, de 
acordo com a Cláusula 27;

e)   Proposta Técnica, de acordo com a Cláusula 17 demonstrando 
que a proposta está em conformidade com os Documentos de 
Licitação;

f)   Documentação comprovando, de acordo com as IAC, Cláusula 
18, que o Concorrente é elegível e que tem qualificação suficien-
te para executar o Contrato;

g)   Documentos que os concorrentes julguem úteis, para melhor 
esclarecimento de sua proposta;

h)   Qualquer outro documento solicitado nos Dados de Base do 
Concurso.

5.4.  Selagem, marcação, encaminhamento de envelopes  
(IAC, 27 do documento de licitação)

1 ▶    O Concorrente deverá apresentar um original de todos os do-
cumentos integrantes da proposta e marcar claramente como 
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“ORIGINAL”. Adicionalmente, o Concorrente deve apresentar duas 
cópias, e claramente marcá-las como “CÓPIA”. No caso de discre-
pância entre o original e as cópias, o original prevalecerá.

2 ▶    O original e todas as cópias da proposta deverão ser escritas em 
tinta que não possa ser apagada e deverão ser assinados por 
pessoa (s) devidamente autorizadas a assinar em nome do Con-
corrente, devendo, se for o caso, ser juntado documento confir-
mando a autorização do signatário da proposta.

3 ▶    As propostas originais e as suas cópias deverão ser apresentadas 
devidamente encadernadas e numeradas. O Órgão contratante 
não assumirá a responsabilidade pelo extravio de documentos e 
propostas decorrentes de má apresentação.

5.5.  Diferentes partes da oferta/proposta  
(IAC, 13 do documento de licitação)

1 ▶    A proposta preparada pelo Concorrente deverá conter:

a)   A Proposta de Preços e a Tabela de Preços, devidamente preen-
chida;

b)   Garantia Provisória, se exigida;

c)   Documento confirmando a autorização do signatário da pro-
posta para assumir obrigações em nome do Concorrente;

d)   Documentação comprovando, que os Bens a serem fornecidos 
pelo Concorrente estão em conformidade com os Documentos 
de Licitação;

e)   Indicação do país de origem dos Bens ofertados;

f)    Documentação comprovando, que o Concorrente é elegível 
e que tem qualificação suficiente para executar o Contrato;

g)   Qualquer outro documento solicitado nos Dados de Base do 
Concurso.

c)   Garantia Provisória, de acordo com a Cláusula 26, se exigida;

d)   Documento confirmando a autorização do signatário da proposta para 
assumir obrigações em nome do Concorrente, de acordo com a Cláu-
sula 27;

e)   Proposta Técnica, de acordo com a Cláusula 17 demonstrando que a pro-
posta está em conformidade com os Documentos de Licitação;

f)   Documentação comprovando, de acordo com as IAC, Cláusula 18, que o 
Concorrente é elegível e que tem qualificação suficiente para executar 
o Contrato;

g)   Documentos que os concorrentes julguem úteis, para melhor esclareci-
mento de sua proposta;

h)   Qualquer outro documento solicitado nos Dados de Base do Concurso.

5.4.  Selagem, marcação, encaminhamento de envelopes  
(IAC, 27 do documento de licitação)

1 ▶    O Concorrente deverá apresentar um original de todos os documentos 
integrantes da proposta e marcar claramente como “ORIGINAL”. Adicio-
nalmente, o Concorrente deve apresentar duas cópias, e claramente mar-
cá-las como “CÓPIA”. No caso de discrepância entre o original e as cópias, 
o original prevalecerá.

2 ▶    O original e todas as cópias da proposta deverão ser escritas em tinta 
que não possa ser apagada e deverão ser assinados por pessoa (s) devi-
damente autorizadas a assinar em nome do Concorrente, devendo, se 
for o caso, ser juntado documento confirmando a autorização do signa-
tário da proposta.

3 ▶    As propostas originais e as suas cópias deverão ser apresentadas devida-
mente encadernadas e numeradas. O Órgão contratante não assumirá a 
responsabilidade pelo extravio de documentos e propostas decorrentes 
de má apresentação.

5.5.  Diferentes partes da oferta/proposta  
(IAC, 13 do documento de licitação)

1 ▶    A proposta preparada pelo Concorrente deverá conter:

a)   A Proposta de Preços e a Tabela de Preços, devidamente preenchida;
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5.3.  Conteúdo dos envelopes (documento de licitação, IAC, 
Cláusula 13: documentos integrantes da proposta)

1 ▶    A proposta preparada pelo Concorrente deverá conter:

a)   A Proposta de Preços, o Orçamento e a Lista de Preços Unitá-
rios, em conformidade com o Mapa de Quantidades constante 
das Especificações Técnicas;

b)   Plano de pagamentos alternativo, se permitido nos Dados de 
Base do Concurso;

c)   Garantia Provisória, de acordo com a Cláusula 26, se exigida;

d)   Documento confirmando a autorização do signatário da pro-
posta para assumir obrigações em nome do Concorrente, de 
acordo com a Cláusula 27;

e)   Proposta Técnica, de acordo com a Cláusula 17 demonstrando 
que a proposta está em conformidade com os Documentos de 
Licitação;

f)   Documentação comprovando, de acordo com as IAC, Cláusula 
18, que o Concorrente é elegível e que tem qualificação suficien-
te para executar o Contrato;

g)   Documentos que os concorrentes julguem úteis, para melhor 
esclarecimento de sua proposta;

h)   Qualquer outro documento solicitado nos Dados de Base do 
Concurso.

5.4.  Selagem, marcação, encaminhamento de envelopes  
(IAC, 27 do documento de licitação)

1 ▶    O Concorrente deverá apresentar um original de todos os do-
cumentos integrantes da proposta e marcar claramente como 
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“ORIGINAL”. Adicionalmente, o Concorrente deve apresentar duas 
cópias, e claramente marcá-las como “CÓPIA”. No caso de discre-
pância entre o original e as cópias, o original prevalecerá.

2 ▶    O original e todas as cópias da proposta deverão ser escritas em 
tinta que não possa ser apagada e deverão ser assinados por 
pessoa (s) devidamente autorizadas a assinar em nome do Con-
corrente, devendo, se for o caso, ser juntado documento confir-
mando a autorização do signatário da proposta.

3 ▶    As propostas originais e as suas cópias deverão ser apresentadas 
devidamente encadernadas e numeradas. O Órgão contratante 
não assumirá a responsabilidade pelo extravio de documentos e 
propostas decorrentes de má apresentação.

5.5.  Diferentes partes da oferta/proposta  
(IAC, 13 do documento de licitação)

1 ▶    A proposta preparada pelo Concorrente deverá conter:

a)   A Proposta de Preços e a Tabela de Preços, devidamente preen-
chida;

b)   Garantia Provisória, se exigida;

c)   Documento confirmando a autorização do signatário da pro-
posta para assumir obrigações em nome do Concorrente;

d)   Documentação comprovando, que os Bens a serem fornecidos 
pelo Concorrente estão em conformidade com os Documentos 
de Licitação;

e)   Indicação do país de origem dos Bens ofertados;

f)    Documentação comprovando, que o Concorrente é elegível 
e que tem qualificação suficiente para executar o Contrato;

g)   Qualquer outro documento solicitado nos Dados de Base do 
Concurso.

b)   Garantia Provisória, se exigida;

c)   Documento confirmando a autorização do signatário da proposta 
para assumir obrigações em nome do Concorrente;

d)   Documentação comprovando, que os Bens a serem fornecidos pelo Con-
corrente estão em conformidade com os Documentos de Licitação;

e)   Indicação do país de origem dos Bens ofertados;

f)    Documentação comprovando, que o Concorrente é elegível e que 
tem qualificação suficiente para executar o Contrato;

g)   Qualquer outro documento solicitado nos Dados de Base do Concurso.

5.6. Envio de uma amostra (documento de licitação)

1 ▶    Se forem solicitadas, os Concorrentes deverão apresentar amostras dos 
Bens, as quais serão submetidas aos testes e análises, em laboratórios acei-
tes pelo Órgão Contratante, sendo garantido ao Concorrente o direito de 
indicar representantes para acompanhamento dos testes e análises. É de 
salientar que as amostras poderão ser aprovadas ou reprovadas.

5.7.  Assinatura da oferta/proposta  
(IAC, 27 do documento de licitação)

1 ▶    O original e todas as cópias da proposta deverão ser escritas em tinta que 
não possa ser apagada e deverão ser assinados por pessoa (s) devidamente 
autorizadas a assinar em nome do Concorrente, devendo, se for o caso, ser 
juntado documento confirmando a autorização do signatário da proposta.

2 ▶    Quaisquer entrelinhas, rasuras, ou sobrescritos somente serão válidos se 
forem rubricadas pela pessoa ou pessoas signatárias da proposta.

5.8.  Envio de sua oferta/proposta  
(IAC, 28 do documento de licitação)

1 ▶      Os Concorrentes podem apresentar suas propostas por correio ou em mão. 
Não serão aceites propostas enviadas por meio eletrónico.

2 ▶    Os Concorrentes devem colocar o original e cada uma das cópias, em in-
vólucros opacos, fechados, marcados como “ORIGINAL” e “COPIA”. Estes 
invólucros devem indicar claramente, na parte externa:
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5.6. Envio de uma amostra (documento de licitação)

1 ▶    Se forem solicitadas, os Concorrentes deverão apresentar amos-
tras dos Bens, as quais serão submetidas aos testes e análises, em 
laboratórios aceites pelo Órgão Contratante, sendo garantido ao 
Concorrente o direito de indicar representantes para acompanha-
mento dos testes e análises. É de salientar que as amostras pode-
rão ser aprovadas ou reprovadas.

5.7.  Assinatura da oferta/proposta  
(IAC, 27 do documento de licitação)

1 ▶    O original e todas as cópias da proposta deverão ser escritas em 
tinta que não possa ser apagada e deverão ser assinados por pes-
soa (s) devidamente autorizadas a assinar em nome do Concor-
rente, devendo, se for o caso, ser juntado documento confirman-
do a autorização do signatário da proposta.

2 ▶    Quaisquer entrelinhas, rasuras, ou sobrescritos somente serão 
válidos se forem rubricadas pela pessoa ou pessoas signatárias 
da proposta.

5.8.  Envio de sua oferta/proposta  
(IAC, 28 do documento de licitação)

1 ▶    Os Concorrentes podem apresentar suas propostas por correio ou 
em mão. Não serão aceites propostas enviadas por meio eletrónico.

2 ▶    Os Concorrentes devem colocar o original e cada uma das cópias, 
em invólucros opacos, fechados, marcados como “ORIGINAL”  
e “COPIA”. Estes invólucros devem indicar claramente, na parte 
externa:
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a)   O nome e endereço do Concorrente;

b)   O nome do Órgão Contratante; e

c)   O número do concurso e o respetivo objeto.

3 ▶    Se o invólucro externo não estiver fechado e endereçado conforme re-
querido, o Órgão Contratante não assumirá responsabilidade alguma 
pelo extravio ou abertura prematura da proposta.

5.9.  Retirada, substituição e modificação da oferta/proposta 
(IAC, 31 do documento de licitação)

1 ▶    O Concorrente poderá retirar, substituir ou modificar a sua proposta após 
a apresentação, desde que uma comunicação por escrito sobre a modifi-
cação, retirada ou substituição seja recebida pelo Órgão Contratante antes 
da data final para a apresentação das propostas. A comunicação deve es-
tar devidamente assinada pelo representante autorizado e conter uma au-
torização expressa para modificação, retirada ou substituição da proposta. 
A comunicação deve estar acompanhada das respetivas substituições ou 
modificações da proposta, quando for o caso.

2 ▶    As comunicações referidas no ponto anterior devem ter o formato devido, 
serem assinadas e entregues e identificadas de acordo com o que está 
estipulado no concurso e, adicionalmente, os respetivos envelopes devem 
estar claramente indicados com ‘RETIRADA, “SUBSTITUIÇÃO” ou “MODIFI-
CAÇÃO”.

3 ▶    Nenhuma proposta poderá ser retirada no intervalo de tempo entre a data 
final para a apresentação das propostas e o término do período de validade 
da mesma que esteja especificado pelo Concorrente na sua Proposta ou 
de qualquer extensão de prazo, se houver.
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5.6. Envio de uma amostra (documento de licitação)

1 ▶    Se forem solicitadas, os Concorrentes deverão apresentar amos-
tras dos Bens, as quais serão submetidas aos testes e análises, em 
laboratórios aceites pelo Órgão Contratante, sendo garantido ao 
Concorrente o direito de indicar representantes para acompanha-
mento dos testes e análises. É de salientar que as amostras pode-
rão ser aprovadas ou reprovadas.

5.7.  Assinatura da oferta/proposta  
(IAC, 27 do documento de licitação)

1 ▶    O original e todas as cópias da proposta deverão ser escritas em 
tinta que não possa ser apagada e deverão ser assinados por pes-
soa (s) devidamente autorizadas a assinar em nome do Concor-
rente, devendo, se for o caso, ser juntado documento confirman-
do a autorização do signatário da proposta.

2 ▶    Quaisquer entrelinhas, rasuras, ou sobrescritos somente serão 
válidos se forem rubricadas pela pessoa ou pessoas signatárias 
da proposta.

5.8.  Envio de sua oferta/proposta  
(IAC, 28 do documento de licitação)

1 ▶    Os Concorrentes podem apresentar suas propostas por correio ou 
em mão. Não serão aceites propostas enviadas por meio eletrónico.

2 ▶    Os Concorrentes devem colocar o original e cada uma das cópias, 
em invólucros opacos, fechados, marcados como “ORIGINAL”  
e “COPIA”. Estes invólucros devem indicar claramente, na parte 
externa:
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6.1.  Participação em sessões de abertura de oferta/proposta 
(Artigo 63 do RLCP) 

   Acto público de abertura das propostas

1 ▶       A abertura das propostas é feita pela Comissão de Licitação, 
logo após o encerramento do prazo para recepção das propos-
tas, em acto público e nele podem participar os concorrentes 
e demais interessados que o desejarem. 

2 ▶    O acto público do Concurso inicia-se com a identificação do 
concurso e leitura da lista de concorrentes, elaborada de acor-
do com a ordem de recepção dos invólucros.

3 ▶    Cumpridas as formalidades previstas nos números antece-
dentes, são abertos os invólucros contendo os documentos 
de qualificação e as propostas, os quais serão rubricados pe-
los membros da Comissão de Licitação.

4 ▶    No acto da abertura das propostas, a Comissão de Licitação 
anunciará o nome dos concorrentes, os preços cotados, e, 
quando exigido nos Documentos de Licitação, (a) a existên-
cia ou não de garantia provisória; (b) a presença de proposta 
com variante; e (c) a declaração de descontos oferecidos. 

5 ▶    Os atos da sessão de abertura das propostas serão registados 
em ata, lavrada e assinada na própria sessão, pelos membros 
da Comissão de Licitação presentes e pelos representantes 
dos concorrentes que estejam presentes no ato.

 06. CAPÍTULO

Quais são os diferentes estágios da submissão e como  
seguir sua oferta/proposta?

Ê
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6.1.  Participação em sessões de abertura de oferta/proposta 
(Artigo 63 do RLCP) 

   Acto público de abertura das propostas

1 ▶       A abertura das propostas é feita pela Comissão de Licitação, 
logo após o encerramento do prazo para recepção das propos-
tas, em acto público e nele podem participar os concorrentes 
e demais interessados que o desejarem. 

2 ▶    O acto público do Concurso inicia-se com a identificação do 
concurso e leitura da lista de concorrentes, elaborada de acor-
do com a ordem de recepção dos invólucros.

3 ▶    Cumpridas as formalidades previstas nos números antece-
dentes, são abertos os invólucros contendo os documentos 
de qualificação e as propostas, os quais serão rubricados pe-
los membros da Comissão de Licitação.

4 ▶    No acto da abertura das propostas, a Comissão de Licitação 
anunciará o nome dos concorrentes, os preços cotados, e, 
quando exigido nos Documentos de Licitação, (a) a existên-
cia ou não de garantia provisória; (b) a presença de proposta 
com variante; e (c) a declaração de descontos oferecidos. 

5 ▶    Os atos da sessão de abertura das propostas serão registados 
em ata, lavrada e assinada na própria sessão, pelos membros 
da Comissão de Licitação presentes e pelos representantes 
dos concorrentes que estejam presentes no ato.

 06. CAPÍTULO

Quais são os diferentes estágios da submissão e como  
seguir sua oferta/proposta?

Ê

6.1.  Participação em sessões de abertura de oferta/proposta 
(Artigo 63 do RLCP) 

   Acto público de abertura das propostas

1 ▶       A abertura das propostas é feita pela Comissão de Licitação, logo 
após o encerramento do prazo para recepção das propostas, em acto 
público e nele podem participar os concorrentes e demais interessados 
que o desejarem. 

2 ▶    O acto público do Concurso inicia-se com a identificação do concurso 
e leitura da lista de concorrentes, elaborada de acordo com a ordem de 
recepção dos invólucros.

3 ▶    Cumpridas as formalidades previstas nos números antecedentes, são 
abertos os invólucros contendo os documentos de qualificação e as 
propostas, os quais serão rubricados pelos membros da Comissão de 
Licitação.

4 ▶    No acto da abertura das propostas, a Comissão de Licitação anuncia-
rá o nome dos concorrentes, os preços cotados, e, quando exigido 
nos Documentos de Licitação, (a) a existência ou não de garantia pro-
visória; (b) a presença de proposta com variante; e (c) a declaração de 
descontos oferecidos. 

5 ▶    Os atos da sessão de abertura das propostas serão registados em ata, 
lavrada e assinada na própria sessão, pelos membros da Comissão de 
Licitação presentes e pelos representantes dos concorrentes que este-
jam presentes no ato.
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6.2.  Atitude durante o processo de avaliação  
(IAC, cláusula 33 do documento de licitação)

1 ▶    Após a sessão de abertura, as informações relacionadas com a ava-
liação das propostas e as recomendações de adjudicação do con-
trato serão tratadas de forma reservada, e não serão reveladas aos 
Concorrentes ou a qualquer outra pessoa que não seja parte ofi-
cialmente da avaliação, até que a decisão seja comunicada a todos 
os Concorrentes por escrito.

2 ▶    Qualquer tentativa do Concorrente no sentido de influenciar o Ór-
gão Contratante nas decisões relativas à análise, avaliação, com-
paração e qualificação das propostas ou decisão de adjudicação 
do Contrato, poderá resultar na desclassificação de sua proposta.

3 ▶    Apesar do ponto anterior, desde a abertura das propostas até a 
adjudicação do contrato, se o Concorrente desejar se comuni-
car com o Órgão Contratante, sobre assuntos relacionados com 
o concurso, deverá fazê-lo por escrito.

6.3.  Direito à informação sobre o resultado do concurso  
(IAC, cláusula 42 do documento de licitação)

1 ▶    O Órgão Contratante notificará o resultado do concurso à todos 
os Concorrentes, por escrito e por meio de divulgação em página 
oficial da Internet, conforme especificado nos Dados de Base do 
Concurso.

2 ▶    Findo o prazo de impugnação, o Órgão Contratante adjudicará 
o concurso, informando a decisão à todos os Concorrentes, por 
escrito.
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6.4.  Sanções contra os candidatos  
(IAC, cláusula 47 do documento de licitação)

1 ▶    No caso de verificação de práticas corruptas ou fraudulentas, o Ór-
gão Contratante, sem prejuízo das demais penalidades previstas 
na legislação aplicável, poderá aplicar aos Concorrentes as seguin-
tes penalidades:

a)   Desclassificação da proposta se confirmar que o Adjudicatário 
esteve envolvido em práticas corruptas ou fraudulentas no con-
curso para o Contrato em questão;

b)   Impedimento de contratar com o Estado, pelo período de 1 (um) 
ano; e

c)   Em caso de reincidência, impedimento de contratar com o Es-
tado pelo período de 5 (cinco) anos.

2 ▶    No caso de Consórcio as penalidades serão imputáveis a cada em-
presa que o integra.

3 ▶    No caso de incumprimento das condições estabelecidas no Do-
cumento de Licitação, o Concorrente está sujeito à declaração de 
impedimento de contratar com o Estado, pelo período de 1 (um) 
ano, e, em caso de reincidência, impedimento de contratar com 
o Estado pelo período de 5 (cinco) anos.

6.2.  Atitude durante o processo de avaliação  
(IAC, cláusula 33 do documento de licitação)

1 ▶      Após a sessão de abertura, as informações relacionadas com a avaliação das 
propostas e as recomendações de adjudicação do contrato serão tratadas 
de forma reservada, e não serão reveladas aos Concorrentes ou a qualquer 
outra pessoa que não seja parte oficialmente da avaliação, até que a deci-
são seja comunicada a todos os Concorrentes por escrito.

2 ▶    Qualquer tentativa do Concorrente no sentido de influenciar o Órgão Con-
tratante nas decisões relativas à análise, avaliação, comparação e qualifica-
ção das propostas ou decisão de adjudicação do Contrato, poderá resultar 
na desclassificação de sua proposta.

3 ▶    Apesar do ponto anterior, desde a abertura das propostas até a adjudi-
cação do contrato, se o Concorrente desejar se comunicar com o Órgão 
Contratante, sobre assuntos relacionados com o concurso, deverá fazê-lo 
por escrito.

6.3.  Direito à informação sobre o resultado do concurso  
(IAC, cláusula 42 do documento de licitação)

1 ▶      O Órgão Contratante notificará o resultado do concurso à todos os Con-
correntes, por escrito e por meio de divulgação em página oficial da Inter-
net, conforme especificado nos Dados de Base do Concurso.

2 ▶    Findo o prazo de impugnação, o Órgão Contratante adjudicará o concur-
so, informando a decisão à todos os Concorrentes, por escrito.

6.4.  Sanções contra os candidatos  
(IAC, cláusula 47 do documento de licitação)

1 ▶    No caso de verificação de práticas corruptas ou fraudulentas, o Órgão Con-
tratante, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação apli-
cável, poderá aplicar aos Concorrentes as seguintes penalidades:

a)   Desclassificação da proposta se confirmar que o Adjudicatário esteve en-
volvido em práticas corruptas ou fraudulentas no concurso para o Con-
trato em questão;

b)   Impedimento de contratar com o Estado, pelo período de 1 (um) ano; e
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6.2.  Atitude durante o processo de avaliação  
(IAC, cláusula 33 do documento de licitação)

1 ▶    Após a sessão de abertura, as informações relacionadas com a ava-
liação das propostas e as recomendações de adjudicação do con-
trato serão tratadas de forma reservada, e não serão reveladas aos 
Concorrentes ou a qualquer outra pessoa que não seja parte ofi-
cialmente da avaliação, até que a decisão seja comunicada a todos 
os Concorrentes por escrito.

2 ▶    Qualquer tentativa do Concorrente no sentido de influenciar o Ór-
gão Contratante nas decisões relativas à análise, avaliação, com-
paração e qualificação das propostas ou decisão de adjudicação 
do Contrato, poderá resultar na desclassificação de sua proposta.

3 ▶    Apesar do ponto anterior, desde a abertura das propostas até a 
adjudicação do contrato, se o Concorrente desejar se comuni-
car com o Órgão Contratante, sobre assuntos relacionados com 
o concurso, deverá fazê-lo por escrito.

6.3.  Direito à informação sobre o resultado do concurso  
(IAC, cláusula 42 do documento de licitação)

1 ▶    O Órgão Contratante notificará o resultado do concurso à todos 
os Concorrentes, por escrito e por meio de divulgação em página 
oficial da Internet, conforme especificado nos Dados de Base do 
Concurso.

2 ▶    Findo o prazo de impugnação, o Órgão Contratante adjudicará 
o concurso, informando a decisão à todos os Concorrentes, por 
escrito.
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6.4.  Sanções contra os candidatos  
(IAC, cláusula 47 do documento de licitação)

1 ▶    No caso de verificação de práticas corruptas ou fraudulentas, o Ór-
gão Contratante, sem prejuízo das demais penalidades previstas 
na legislação aplicável, poderá aplicar aos Concorrentes as seguin-
tes penalidades:

a)   Desclassificação da proposta se confirmar que o Adjudicatário 
esteve envolvido em práticas corruptas ou fraudulentas no con-
curso para o Contrato em questão;

b)   Impedimento de contratar com o Estado, pelo período de 1 (um) 
ano; e

c)   Em caso de reincidência, impedimento de contratar com o Es-
tado pelo período de 5 (cinco) anos.

2 ▶    No caso de Consórcio as penalidades serão imputáveis a cada em-
presa que o integra.

3 ▶    No caso de incumprimento das condições estabelecidas no Do-
cumento de Licitação, o Concorrente está sujeito à declaração de 
impedimento de contratar com o Estado, pelo período de 1 (um) 
ano, e, em caso de reincidência, impedimento de contratar com 
o Estado pelo período de 5 (cinco) anos.

c)   Em caso de reincidência, impedimento de contratar com o Estado pelo 
período de 5 (cinco) anos.

2 ▶    No caso de Consórcio as penalidades serão imputáveis a cada empresa que 
o integra.

3 ▶    No caso de incumprimento das condições estabelecidas no Documento 
de Licitação, o Concorrente está sujeito à declaração de impedimento de 
contratar com o Estado, pelo período de 1 (um) ano, e, em caso de reinci-
dência, impedimento de contratar com o Estado pelo período de 5 (cinco) 
anos.

79
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7.1. Procedimento de licitação (artigos 128-134 do RLCP)

   Regime Geral

1 ▶    O regime geral para contratação de pessoas coletivas para 
execução de serviços de consultoria é a seleção baseada na 
avaliação conjugada da qualidade da proposta técnica e do 
preço oferecido pelo concorrente.

2 ▶    Nos Documentos de Licitação será fixado o peso relativo atri-
buído à qualidade e ao preço, tendo em vista a natureza e a 
complexidade do serviço, cabendo ao preço um peso não su-
perior a trinta pontos de um total de cem. 

3 ▶    A nota da proposta financeira de cada concorrente será obtida 
a partir da relação entre o menor preço dentre as propostas 
apresentadas e o preço apresentado em cada proposta.

4 ▶    As propostas serão classificadas de acordo com a conjugação 
das notas atribuídas às propostas técnica e financeira, com 
observância dos pesos referidos no ponto 2.

5 ▶    O consultor que obtiver a maior nota no total, conjugando as 
notas de técnica e de preço, e aplicação dos pesos referidos no 
número 2, será convidado para a subsequente negociação do 
contrato.

6 ▶    A avaliação das propostas técnica e financeira serão registadas 
em relatórios detalhados, devidamente assinados pelos mem-
bros da Comissão de Licitação.

 07. CAPÍTULO

Caso de mercados de serviços intelectuais (consultoria)?

Ê
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7.1. Procedimento de licitação (artigos 128-134 do RLCP)

   Regime Geral

1 ▶    O regime geral para contratação de pessoas coletivas para 
execução de serviços de consultoria é a seleção baseada na 
avaliação conjugada da qualidade da proposta técnica e do 
preço oferecido pelo concorrente.

2 ▶    Nos Documentos de Licitação será fixado o peso relativo atri-
buído à qualidade e ao preço, tendo em vista a natureza e a 
complexidade do serviço, cabendo ao preço um peso não su-
perior a trinta pontos de um total de cem. 

3 ▶    A nota da proposta financeira de cada concorrente será obtida 
a partir da relação entre o menor preço dentre as propostas 
apresentadas e o preço apresentado em cada proposta.

4 ▶    As propostas serão classificadas de acordo com a conjugação 
das notas atribuídas às propostas técnica e financeira, com 
observância dos pesos referidos no ponto 2.

5 ▶    O consultor que obtiver a maior nota no total, conjugando as 
notas de técnica e de preço, e aplicação dos pesos referidos no 
número 2, será convidado para a subsequente negociação do 
contrato.

6 ▶    A avaliação das propostas técnica e financeira serão registadas 
em relatórios detalhados, devidamente assinados pelos mem-
bros da Comissão de Licitação.

 07. CAPÍTULO

Caso de mercados de serviços intelectuais (consultoria)?

Ê

7.1. Procedimento de licitação (artigos 128-134 do RLCP)

   Regime Geral

1 ▶    O regime geral para contratação de pessoas coletivas para execução 
de serviços de consultoria é a seleção baseada na avaliação conjugada 
da qualidade da proposta técnica e do preço oferecido pelo concor-
rente.

2 ▶    Nos Documentos de Licitação será fixado o peso relativo atribuído à 
qualidade e ao preço, tendo em vista a natureza e a complexidade do 
serviço, cabendo ao preço um peso não superior a trinta pontos de um 
total de cem. 

3 ▶    A nota da proposta financeira de cada concorrente será obtida a partir 
da relação entre o menor preço dentre as propostas apresentadas e o 
preço apresentado em cada proposta.

4 ▶    As propostas serão classificadas de acordo com a conjugação das no-
tas atribuídas às propostas técnica e financeira, com observância 
dos pesos referidos no ponto 2.

5 ▶    O consultor que obtiver a maior nota no total, conjugando as notas de 
técnica e de preço, e aplicação dos pesos referidos no número 2, será 
convidado para a subsequente negociação do contrato.

6 ▶    A avaliação das propostas técnica e financeira serão registadas em rela-
tórios detalhados, devidamente assinados pelos membros da Comissão 
de Licitação.

7 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado a todos os con-
correntes que tenham apresentado proposta, por escrito. 

   Regime Excecional

1 ▶    Sempre que se mostre conveniente ao interesse público e estejam pre-
sentes os requisitos fixados no RLCP, o Órgão Contratante poderá, fun-
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7 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado a to-
dos os concorrentes que tenham apresentado proposta, por 
escrito. 

   Regime Excecional

1 ▶    Sempre que se mostre conveniente ao interesse público e es-
tejam presentes os requisitos fixados no RLCP, o Órgão Con-
tratante poderá, fundamentando, adoptar o regime excepcio-
nal para contratação de serviços de consultoria.

2 ▶    A decisão que declara que estão presentes os requisitos de 
contratação em regime excepcional e que determina a aplica-
ção deste regime para contratação de serviços de consultoria 
será fundamentada por escrito pela Autoridade Competente.

3 ▶    As modalidades de selecção em regime excepcional são ba-
seadas:

a)   Na qualidade;

b)  Em preço máximo;

c)  Em menor preço;

d)  Nas qualificações do consultor; e

e)  Ajuste directo.

4 ▶    As seleções em regime excecional regem-se, subsidiariamente, 
pelas normas do Regime Geral de contratação de consultores.

   Seleção baseada na qualidade

1 ▶    A seleção baseada na qualidade é a modalidade de seleção 
de serviços de consultoria na qual a avaliação tem como base 
a qualidade da proposta técnica.

2 ▶    A seleção baseada na qualidade é aplicável nas seguintes si-
tuações:
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a)   Serviços de natureza complexa e de alta especialização, 
para os quais é difícil definir termos de referência precisos 
e requer informações dos consultores e se espera a apre-
sentação de propostas inovadoras;

b)   Serviços de alto impacto e cujo objetivo é a contratação 
dos melhores especialistas;

c)   Serviços que possam ser executados de formas substan-
cialmente diferentes, cujas propostas não sejam compa-
ráveis.

3 ▶    Os Documentos de Licitação estabelecerão que os consulto-
res integrantes da lista curta apresentem as propostas téc-
nico-financeira, simultaneamente, em envelopes separados.

4 ▶    Após a determinação da melhor proposta técnica, e observa-
das as formalidades previstas no RLCP, o consultor que tenha 
submetido a melhor proposta técnica aceitável, em confor-
midade com os Documentos de Licitação, será convidado 
para a abertura da proposta financeira.

5 ▶    Observadas as disposições do RLCP, a proposta financeira 
estará sujeita às negociações pertinentes.

6 ▶    A avaliação das propostas técnicas e as negociações com o 
consultor selecionado, serão registadas em relatórios detalha-
dos, devidamente assinados pelos membros da Comissão de 
Licitação.

7 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado por escri-
to a todos os concorrentes que tenham apresentado proposta. 

   Seleção baseada em preço máximo

1 ▶    A seleção baseada em preço máximo é a modalidade de sele-
ção de serviços de consultoria na qual a avaliação tem como 

damentando, adoptar o regime excepcional para contratação de servi-
ços de consultoria.

2 ▶    A decisão que declara que estão presentes os requisitos de contrata-
ção em regime excepcional e que determina a aplicação deste regime 
para contratação de serviços de consultoria será fundamentada por es-
crito pela Autoridade Competente.

3 ▶    As modalidades de selecção em regime excepcional são baseadas:

a)   Na qualidade;

b)  Em preço máximo;

c)  Em menor preço;

d)  Nas qualificações do consultor; e

e)  Ajuste directo.

4 ▶    As seleções em regime excecional regem-se, subsidiariamente, pelas 
normas do Regime Geral de contratação de consultores.

   Seleção baseada na qualidade

1 ▶    A seleção baseada na qualidade é a modalidade de seleção de servi-
ços de consultoria na qual a avaliação tem como base a qualidade da 
proposta técnica.

2 ▶    A seleção baseada na qualidade é aplicável nas seguintes situações:

a)   Serviços de natureza complexa e de alta especialização, para os 
quais é difícil definir termos de referência precisos e requer infor-
mações dos consultores e se espera a apresentação de propostas 
inovadoras;

b)   Serviços de alto impacto e cujo objetivo é a contratação dos me-
lhores especialistas;

c)   Serviços que possam ser executados de formas substancialmente 
diferentes, cujas propostas não sejam comparáveis.

3 ▶    Os Documentos de Licitação estabelecerão que os consultores inte-
grantes da lista curta apresentem as propostas técnico-financeira, 
simultaneamente, em envelopes separados.

4 ▶    Após a determinação da melhor proposta técnica, e observadas as for-
malidades previstas no RLCP, o consultor que tenha submetido a me-
lhor proposta técnica aceitável, em conformidade com os Documentos 
de Licitação, será convidado para a abertura da proposta financeira.
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7 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado a to-
dos os concorrentes que tenham apresentado proposta, por 
escrito. 

   Regime Excecional

1 ▶    Sempre que se mostre conveniente ao interesse público e es-
tejam presentes os requisitos fixados no RLCP, o Órgão Con-
tratante poderá, fundamentando, adoptar o regime excepcio-
nal para contratação de serviços de consultoria.

2 ▶    A decisão que declara que estão presentes os requisitos de 
contratação em regime excepcional e que determina a aplica-
ção deste regime para contratação de serviços de consultoria 
será fundamentada por escrito pela Autoridade Competente.

3 ▶    As modalidades de selecção em regime excepcional são ba-
seadas:

a)   Na qualidade;

b)  Em preço máximo;

c)  Em menor preço;

d)  Nas qualificações do consultor; e

e)  Ajuste directo.

4 ▶    As seleções em regime excecional regem-se, subsidiariamente, 
pelas normas do Regime Geral de contratação de consultores.

   Seleção baseada na qualidade

1 ▶    A seleção baseada na qualidade é a modalidade de seleção 
de serviços de consultoria na qual a avaliação tem como base 
a qualidade da proposta técnica.

2 ▶    A seleção baseada na qualidade é aplicável nas seguintes si-
tuações:
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a)   Serviços de natureza complexa e de alta especialização, 
para os quais é difícil definir termos de referência precisos 
e requer informações dos consultores e se espera a apre-
sentação de propostas inovadoras;

b)   Serviços de alto impacto e cujo objetivo é a contratação 
dos melhores especialistas;

c)   Serviços que possam ser executados de formas substan-
cialmente diferentes, cujas propostas não sejam compa-
ráveis.

3 ▶    Os Documentos de Licitação estabelecerão que os consulto-
res integrantes da lista curta apresentem as propostas téc-
nico-financeira, simultaneamente, em envelopes separados.

4 ▶    Após a determinação da melhor proposta técnica, e observa-
das as formalidades previstas no RLCP, o consultor que tenha 
submetido a melhor proposta técnica aceitável, em confor-
midade com os Documentos de Licitação, será convidado 
para a abertura da proposta financeira.

5 ▶    Observadas as disposições do RLCP, a proposta financeira 
estará sujeita às negociações pertinentes.

6 ▶    A avaliação das propostas técnicas e as negociações com o 
consultor selecionado, serão registadas em relatórios detalha-
dos, devidamente assinados pelos membros da Comissão de 
Licitação.

7 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado por escri-
to a todos os concorrentes que tenham apresentado proposta. 

   Seleção baseada em preço máximo

1 ▶    A seleção baseada em preço máximo é a modalidade de sele-
ção de serviços de consultoria na qual a avaliação tem como 

5 ▶    Observadas as disposições do RLCP, a proposta financeira estará su-
jeita às negociações pertinentes.

6 ▶    A avaliação das propostas técnicas e as negociações com o consultor 
selecionado, serão registadas em relatórios detalhados, devidamente 
assinados pelos membros da Comissão de Licitação.

7 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado por escrito a todos 
os concorrentes que tenham apresentado proposta. 

   Seleção baseada em preço máximo

1 ▶    A seleção baseada em preço máximo é a modalidade de seleção de 
serviços de consultoria na qual a avaliação tem como base a melhor 
proposta técnica, observados os limites do preço máximo estabele-
cidos nos Documentos de Licitação.

2 ▶    Esta modalidade é aplicável quando os serviços não forem complexos, 
o preço máximo puder ser estabelecido e o valor estimado for igual ou 
inferior a quinze por cento do montante estabelecido na alínea a) do 
número 2 do Artigo 71.º do RLCP.

3 ▶    Na seleção baseada em preço máximo o Órgão Contratante deve asse-
gurar-se de que o montante estimado é suficiente para execução dos 
serviços previstos nos Termos de Referência.

4 ▶    Os Documentos de Licitação indicarão a pontuação mínima exigida 
para a proposta técnica e o preço máximo, convidando os consultores 
integrantes da lista curta à apresentação de suas melhores propostas 
técnica e financeira, em envelopes separados, dentro dos limites do 
preço máximo.

5 ▶    Após a avaliação das propostas técnicas e a divulgação do resultado, 
e observadas as disposições do RLCP, serão abertos em sessão pública 
os envelopes contendo as propostas financeiras dos concorrentes que 
tenham obtido a pontuação mínima estabelecida nos Documentos 
de Licitação para a proposta técnica.

6 ▶    As propostas financeiras que ultrapassarem o preço máximo serão 
desclassificadas. O consultor que tenha submetido a melhor propos-
ta técnica, dentro do preço máximo estabelecido nos Documentos de 
Licitação será selecionado e convidado a negociar o contrato.

7 ▶    A avaliação das propostas técnica e financeira serão registadas em 
relatórios detalhados, devidamente assinados pelos membros da Co-
missão de Licitação.
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base a melhor proposta técnica, observados os limites do 
preço máximo estabelecidos nos Documentos de Licitação.

2 ▶    Esta modalidade é aplicável quando os serviços não forem 
complexos, o preço máximo puder ser estabelecido e o valor 
estimado for igual ou inferior a quinze por cento do montante 
estabelecido na alínea a) do número 2 do Artigo 71.º do RLCP.

3 ▶    Na seleção baseada em preço máximo o Órgão Contratante 
deve assegurar-se de que o montante estimado é suficiente 
para execução dos serviços previstos nos Termos de Referência.

4 ▶    Os Documentos de Licitação indicarão a pontuação mínima 
exigida para a proposta técnica e o preço máximo, convidan-
do os consultores integrantes da lista curta à apresentação 
de suas melhores propostas técnica e financeira, em envelo-
pes separados, dentro dos limites do preço máximo.

5 ▶    Após a avaliação das propostas técnicas e a divulgação do re-
sultado, e observadas as disposições do RLCP, serão abertos 
em sessão pública os envelopes contendo as propostas finan-
ceiras dos concorrentes que tenham obtido a pontuação mí-
nima estabelecida nos Documentos de Licitação para a pro-
posta técnica.

6 ▶    As propostas financeiras que ultrapassarem o preço máximo 
serão desclassificadas. O consultor que tenha submetido a 
melhor proposta técnica, dentro do preço máximo estabele-
cido nos Documentos de Licitação será selecionado e convi-
dado a negociar o contrato.

7 ▶    A avaliação das propostas técnica e financeira serão regista-
das em relatórios detalhados, devidamente assinados pelos 
membros da Comissão de Licitação.

8 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado por es-
crito à todos os concorrentes que tenham apresentado pro-
posta. 
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   Seleção baseada em menor preço

1 ▶    A seleção baseada em menor preço é a modalidade de sele-
ção de serviços de consultoria na qual a avaliação tem como 
base a proposta de menor preço, entre as propostas técnicas 
que obtiveram a pontuação mínima estabelecida nos Docu-
mentos de Licitação.

2 ▶    Esta modalidade é aplicável para contratação de serviços com 
padrões existentes ou rotinas estabelecidas.

3 ▶    Os Documentos de Licitação estabelecerão que os concorren-
tes integrantes da lista curta apresentarão proposta técnica e 
financeira, simultaneamente, em envelopes separados.

4 ▶    Os critérios de avaliação e a pontuação técnica mínima exi-
gida, constantes dos Documentos de Licitação, devem asse-
gurar a qualidade mínima necessária para a execução dos 
serviços.

5 ▶    Após a avaliação das propostas técnicas e observadas as dis-
posições do RLCP, serão abertos os envelopes das propostas 
financeiras dos concorrentes que tenham obtido a pontua-
ção mínima estabelecida nos Documentos de Licitação.

6 ▶    O concorrente que tenha submetido a proposta de menor 
preço será selecionado e convidado a celebrar o contrato.

7 ▶    A avaliação das propostas técnica e financeira serão regista-
das em relatórios detalhados, devidamente assinados pelos 
membros da Comissão de Licitação.

8 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado por escri-
to a todos os concorrentes que tenham apresentado proposta. 

   Seleção baseada nas qualificações do consultor

1 ▶    A seleção baseada nas qualificações do consultor é a moda-
lidade de contratação na qual a avaliação tem como base a 
comparação da qualificação de pelo menos três consultores.

8 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado por escrito à to-
dos os concorrentes que tenham apresentado proposta. 

   Seleção baseada em menor preço

1 ▶    A seleção baseada em menor preço é a modalidade de seleção de ser-
viços de consultoria na qual a avaliação tem como base a proposta de 
menor preço, entre as propostas técnicas que obtiveram a pontuação 
mínima estabelecida nos Documentos de Licitação.

2 ▶    Esta modalidade é aplicável para contratação de serviços com padrões 
existentes ou rotinas estabelecidas.

3 ▶    Os Documentos de Licitação estabelecerão que os concorrentes inte-
grantes da lista curta apresentarão proposta técnica e financeira, simul-
taneamente, em envelopes separados.

4 ▶    Os critérios de avaliação e a pontuação técnica mínima exigida, cons-
tantes dos Documentos de Licitação, devem assegurar a qualidade 
mínima necessária para a execução dos serviços.

5 ▶    Após a avaliação das propostas técnicas e observadas as disposições 
do RLCP, serão abertos os envelopes das propostas financeiras dos 
concorrentes que tenham obtido a pontuação mínima estabelecida 
nos Documentos de Licitação.

6 ▶    O concorrente que tenha submetido a proposta de menor preço será 
selecionado e convidado a celebrar o contrato.

7 ▶    A avaliação das propostas técnica e financeira serão registadas em 
relatórios detalhados, devidamente assinados pelos membros da Co-
missão de Licitação.

8 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado por escrito a todos 
os concorrentes que tenham apresentado proposta. 

   Seleção baseada nas qualificações do consultor

1 ▶    A seleção baseada nas qualificações do consultor é a modalidade 
de contratação na qual a avaliação tem como base a comparação da 
qualificação de pelo menos três consultores.

2 ▶    Esta modalidade é aplicável para contratação de pequenos serviços de 
consultoria, quando não se justificar a preparação e avaliação de pro-
postas competitivas e cujo valor estimado for igual ou inferior a dez por 
cento do montante estabelecido na alínea a) do número 2 do Artigo 71 
do RLCP.
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base a melhor proposta técnica, observados os limites do 
preço máximo estabelecidos nos Documentos de Licitação.

2 ▶    Esta modalidade é aplicável quando os serviços não forem 
complexos, o preço máximo puder ser estabelecido e o valor 
estimado for igual ou inferior a quinze por cento do montante 
estabelecido na alínea a) do número 2 do Artigo 71.º do RLCP.

3 ▶    Na seleção baseada em preço máximo o Órgão Contratante 
deve assegurar-se de que o montante estimado é suficiente 
para execução dos serviços previstos nos Termos de Referência.

4 ▶    Os Documentos de Licitação indicarão a pontuação mínima 
exigida para a proposta técnica e o preço máximo, convidan-
do os consultores integrantes da lista curta à apresentação 
de suas melhores propostas técnica e financeira, em envelo-
pes separados, dentro dos limites do preço máximo.

5 ▶    Após a avaliação das propostas técnicas e a divulgação do re-
sultado, e observadas as disposições do RLCP, serão abertos 
em sessão pública os envelopes contendo as propostas finan-
ceiras dos concorrentes que tenham obtido a pontuação mí-
nima estabelecida nos Documentos de Licitação para a pro-
posta técnica.

6 ▶    As propostas financeiras que ultrapassarem o preço máximo 
serão desclassificadas. O consultor que tenha submetido a 
melhor proposta técnica, dentro do preço máximo estabele-
cido nos Documentos de Licitação será selecionado e convi-
dado a negociar o contrato.

7 ▶    A avaliação das propostas técnica e financeira serão regista-
das em relatórios detalhados, devidamente assinados pelos 
membros da Comissão de Licitação.

8 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado por es-
crito à todos os concorrentes que tenham apresentado pro-
posta. 
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   Seleção baseada em menor preço

1 ▶    A seleção baseada em menor preço é a modalidade de sele-
ção de serviços de consultoria na qual a avaliação tem como 
base a proposta de menor preço, entre as propostas técnicas 
que obtiveram a pontuação mínima estabelecida nos Docu-
mentos de Licitação.

2 ▶    Esta modalidade é aplicável para contratação de serviços com 
padrões existentes ou rotinas estabelecidas.

3 ▶    Os Documentos de Licitação estabelecerão que os concorren-
tes integrantes da lista curta apresentarão proposta técnica e 
financeira, simultaneamente, em envelopes separados.

4 ▶    Os critérios de avaliação e a pontuação técnica mínima exi-
gida, constantes dos Documentos de Licitação, devem asse-
gurar a qualidade mínima necessária para a execução dos 
serviços.

5 ▶    Após a avaliação das propostas técnicas e observadas as dis-
posições do RLCP, serão abertos os envelopes das propostas 
financeiras dos concorrentes que tenham obtido a pontua-
ção mínima estabelecida nos Documentos de Licitação.

6 ▶    O concorrente que tenha submetido a proposta de menor 
preço será selecionado e convidado a celebrar o contrato.

7 ▶    A avaliação das propostas técnica e financeira serão regista-
das em relatórios detalhados, devidamente assinados pelos 
membros da Comissão de Licitação.

8 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado por escri-
to a todos os concorrentes que tenham apresentado proposta. 

   Seleção baseada nas qualificações do consultor

1 ▶    A seleção baseada nas qualificações do consultor é a moda-
lidade de contratação na qual a avaliação tem como base a 
comparação da qualificação de pelo menos três consultores.

3 ▶    O Órgão Contratante deverá preparar os Termos de Referência, solicitar 
manifestações de interesse, se for o caso, requerendo as informações 
relativas à experiência e competência dos consultores que sejam rele-
vantes para a execução do serviço, elaborar uma lista curta e selecionar 
o consultor com qualificação e referências adequadas.

4 ▶    O consultor selecionado será convidado a apresentar proposta técnica 
e financeira e negociar o contrato.

5 ▶    A avaliação das propostas e as negociações serão registadas em rela-
tório detalhado, devidamente assinado pelos membros da Comissão 
de Licitação.

6 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado por escrito a todos 
os concorrentes que tenham manifestado interesse ou apresentado a 
proposta. 

   Ajuste Direto

1 ▶    O Ajuste Direto é aplicável somente em circunstâncias excecionais e 
condições de vantagem em relação ao procedimento competitivo.

2 ▶    São consideradas situações de vantagem em relação ao procedimento 
competitivo:

a)   Serviços cujo preço estimado seja inferior a 5% (cinco por cento) do 
valor previsto nos termos da alínea a) do n.º 2 do Artigo 71 do RLCP;

b)   Existência de apenas um consultor qualificado ou com experiência 
relevante para a execução do serviço; e 

c)   Serviços que envolvam continuação de trabalhos anteriores já exe-
cutados pelo mesmo consultor.

3 ▶    O Ajuste Direto será devidamente fundamentado e autorizado pela 
Autoridade Competente.

7.2.  Preparação para envio das propostas  
(artigos 124 e 125 do RLCP)

   Documentos de Licitação

1 ▶    Os Documentos de Licitação para seleção de consultores serão dirigidos 
aos consultores integrantes da lista curta, e deles constará o seguinte:
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2 ▶    Esta modalidade é aplicável para contratação de pequenos 
serviços de consultoria, quando não se justificar a preparação 
e avaliação de propostas competitivas e cujo valor estimado 
for igual ou inferior a dez por cento do montante estabeleci-
do na alínea a) do número 2 do Artigo 71 do RLCP.

3 ▶    O Órgão Contratante deverá preparar os Termos de Referência, 
solicitar manifestações de interesse, se for o caso, requerendo 
as informações relativas à experiência e competência dos con-
sultores que sejam relevantes para a execução do serviço, ela-
borar uma lista curta e selecionar o consultor com qualificação 
e referências adequadas.

4 ▶    O consultor selecionado será convidado a apresentar propos-
ta técnica e financeira e negociar o contrato.

5 ▶    A avaliação das propostas e as negociações serão registadas 
em relatório detalhado, devidamente assinado pelos mem-
bros da Comissão de Licitação.

6 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado por escri-
to a todos os concorrentes que tenham manifestado interesse 
ou apresentado a proposta. 

   Ajuste Direto

1 ▶    O Ajuste Direto é aplicável somente em circunstâncias exce-
cionais e condições de vantagem em relação ao procedimento 
competitivo.

2 ▶    São consideradas situações de vantagem em relação ao pro-
cedimento competitivo:

a)   Serviços cujo preço estimado seja inferior a 5% (cinco por 
cento) do valor previsto nos termos da alínea a) do n.º 2 do 
Artigo 71 do RLCP;

b)   Existência de apenas um consultor qualificado ou com ex-
periência relevante para a execução do serviço; e 
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c)   Serviços que envolvam continuação de trabalhos anterio-
res já executados pelo mesmo consultor.

3 ▶    O Ajuste Direto será devidamente fundamentado e autori-
zado pela Autoridade Competente.

7.2.  Preparação para envio das propostas  
(artigos 124 e 125 do RLCP)

   Documentos de Licitação

1 ▶    Os Documentos de Licitação para seleção de consultores se-
rão dirigidos aos consultores integrantes da lista curta, e deles 
constará o seguinte:

a)   Carta de Solicitação de Propostas, que indicará a intenção 
da contratação dos serviços, a data, hora, local de receção 
e abertura das propostas, bem como o nome dos consul-
tores integrantes da lista curta;

b)   Informação aos Consultores, que conterá os elementos ne-
cessários à elaboração das suas propostas, o critério de se-
leção e respetivos fatores, bem como a nota mínima para 
seleção quando aplicável;

c)  Termos de Referência; e

d)  Minuta do Contrato.

2 ▶    Os modelos de Documentos de Licitação, que fazem parte 
integrante do RLCP, são de uso obrigatório.

   Prazo

1 ▶    Os Documentos de Licitação para seleção de consultores 
fixarão prazo razoável e suficiente para que os consultores 

a)   Carta de Solicitação de Propostas, que indicará a intenção da contra-
tação dos serviços, a data, hora, local de receção e abertura das pro-
postas, bem como o nome dos consultores integrantes da lista curta;

b)   Informação aos Consultores, que conterá os elementos necessários 
à elaboração das suas propostas, o critério de seleção e respetivos 
fatores, bem como a nota mínima para seleção quando aplicável;

c)  Termos de Referência; e

d)  Minuta do Contrato.

2 ▶    Os modelos de Documentos de Licitação, que fazem parte integran-
te do RLCP, são de uso obrigatório.

   Prazo

1 ▶    Os Documentos de Licitação para seleção de consultores fixarão 
prazo razoável e suficiente para que os consultores elaborem as suas 
propostas técnicas e financeiras, de acordo com a natureza e comple-
xidade dos serviços, o qual não será inferior a trinta dias nem superior 
a noventa dias.

2 ▶    O Órgão Contratante responderá por escrito a qualquer pedido de es-
clarecimento sobre os Documentos de Licitação, desde que tais solici-
tações sejam recebidas por escrito pelo menos dez dias antes da data 
final de receção das propostas.

3 ▶    O Órgão Contratante comunicará os esclarecimentos que tiver pres-
tado, nos termos dos números anteriores, a todos os consultores inte-
grantes da lista curta.

7.3. Submissão das propostas (artigo 126 do RLCP)

   Forma de apresentação e abertura das propostas

1 ▶    Os Documentos de Licitação estabelecerão que os consultores integran-
tes da lista curta apresentem as propostas técnicas e as propostas finan-
ceiras, simultaneamente, em envelopes separados.

2 ▶     As propostas técnicas serão abertas pela Comissão imediatamente 
após o encerramento do prazo para a sua apresentação.

3 ▶    A abertura da proposta financeira somente será realizada após a di-
vulgação do resultado da avaliação das propostas técnicas. No ato de 
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2 ▶    Esta modalidade é aplicável para contratação de pequenos 
serviços de consultoria, quando não se justificar a preparação 
e avaliação de propostas competitivas e cujo valor estimado 
for igual ou inferior a dez por cento do montante estabeleci-
do na alínea a) do número 2 do Artigo 71 do RLCP.

3 ▶    O Órgão Contratante deverá preparar os Termos de Referência, 
solicitar manifestações de interesse, se for o caso, requerendo 
as informações relativas à experiência e competência dos con-
sultores que sejam relevantes para a execução do serviço, ela-
borar uma lista curta e selecionar o consultor com qualificação 
e referências adequadas.

4 ▶    O consultor selecionado será convidado a apresentar propos-
ta técnica e financeira e negociar o contrato.

5 ▶    A avaliação das propostas e as negociações serão registadas 
em relatório detalhado, devidamente assinado pelos mem-
bros da Comissão de Licitação.

6 ▶    O resultado do processo de seleção será comunicado por escri-
to a todos os concorrentes que tenham manifestado interesse 
ou apresentado a proposta. 

   Ajuste Direto

1 ▶    O Ajuste Direto é aplicável somente em circunstâncias exce-
cionais e condições de vantagem em relação ao procedimento 
competitivo.

2 ▶    São consideradas situações de vantagem em relação ao pro-
cedimento competitivo:

a)   Serviços cujo preço estimado seja inferior a 5% (cinco por 
cento) do valor previsto nos termos da alínea a) do n.º 2 do 
Artigo 71 do RLCP;

b)   Existência de apenas um consultor qualificado ou com ex-
periência relevante para a execução do serviço; e 
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c)   Serviços que envolvam continuação de trabalhos anterio-
res já executados pelo mesmo consultor.

3 ▶    O Ajuste Direto será devidamente fundamentado e autori-
zado pela Autoridade Competente.

7.2.  Preparação para envio das propostas  
(artigos 124 e 125 do RLCP)

   Documentos de Licitação

1 ▶    Os Documentos de Licitação para seleção de consultores se-
rão dirigidos aos consultores integrantes da lista curta, e deles 
constará o seguinte:

a)   Carta de Solicitação de Propostas, que indicará a intenção 
da contratação dos serviços, a data, hora, local de receção 
e abertura das propostas, bem como o nome dos consul-
tores integrantes da lista curta;

b)   Informação aos Consultores, que conterá os elementos ne-
cessários à elaboração das suas propostas, o critério de se-
leção e respetivos fatores, bem como a nota mínima para 
seleção quando aplicável;

c)  Termos de Referência; e

d)  Minuta do Contrato.

2 ▶    Os modelos de Documentos de Licitação, que fazem parte 
integrante do RLCP, são de uso obrigatório.

   Prazo

1 ▶    Os Documentos de Licitação para seleção de consultores 
fixarão prazo razoável e suficiente para que os consultores 

abertura das propostas financeiras serão anunciados em voz alta a 
nota técnica atribuída a cada concorrente e o respetivo preço. 

4 ▶    Somente serão abertas as propostas financeiras dos concorrentes que 
tenham sido classificados na avaliação das propostas técnicas e que 
atinjam a pontuação mínima estabelecida nos Documentos de Lici-
tação.

7.4. Tipos de contrato (artigo 137 do RLCP)

   Tipos de Contrato

1 ▶    Os serviços de consultoria obedecem os seguintes regimes de con-
tratação:

a)   Por preço global: aplicável quando a finalidade ou descrição dos ser-
viços está vinculada à entrega de produto definido e cujo pagamen-
to é fixado, com base no cumprimento de etapas ou entrega do pro-
duto.

b)   Baseado no tempo: aplicável quando a finalidade ou descrição dos 
serviços não está vinculada à entrega de produto definido e cujo 
pagamento é fixado com base em preço por unidade de tempo 
estabelecido.

2 ▶     A utilização de outros tipos de contrato depende de prévia autoriza-
ção da COSSIL.

3 ▶     A contratação de serviços de consultoria dispensa a exigência de apre-
sentação de garantia definitiva para fins de celebração do contrato.

4 ▶     A supervisão do cumprimento das obrigações contratuais será feita por 
gestor indicado no contrato ou nos termos de referência, ou formal-
mente designado para o efeito pelo Órgão Contratante.
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8.1.  Constituição de garantia de boa execução  
(artigo 99 do RLCP)

   Garantia definitiva

1 ▶    Ressalvados os casos de dispensa estabelecidos no ponto 7, 
a Contratada prestará garantia definitiva para assegurar o 
adequado cumprimento do contrato, no montante especifi-
cado nos Documentos de Licitação.

2 ▶     O valor da garantia definitiva não excederá dez por cento do 
preço do contrato, e permanecerá válida até trinta dias após 
a Recepção Definitiva.

3 ▶     Os Documentos de Licitação podem estabelecer a possibilida-
de de apresentação da garantia definitiva por meio de reten-
ção dos respectivos pagamentos, permitida a posterior substi-
tuição por garantia bancária ou seguro garantia. 

4 ▶     A apresentação da garantia definitiva, quando exigida, é con-
dição prévia de celebração do contrato.

5 ▶     O Órgão Contratante poderá recorrer à garantia definitiva para 
ressarcimento das penalidades aplicadas contratualmente.

6 ▶     A garantia definitiva será restituída à Contratada após o cum-
primento das obrigações contratuais, sendo permitida a de-
volução parcial da mesma após a recepção provisória.

7 ▶     A apresentação de garantia definitiva pode ser dispensada nos 
casos de fornecimento de bens para pronta entrega e que não 
restem obrigações subsidiárias a cumprir.

 08. CAPÍTULO

O que fazer se o contrato for adjudicado?

Ê
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8.1.  Constituição de garantia de boa execução  
(artigo 99 do RLCP)

   Garantia definitiva

1 ▶    Ressalvados os casos de dispensa estabelecidos no ponto 7, 
a Contratada prestará garantia definitiva para assegurar o 
adequado cumprimento do contrato, no montante especifi-
cado nos Documentos de Licitação.

2 ▶     O valor da garantia definitiva não excederá dez por cento do 
preço do contrato, e permanecerá válida até trinta dias após 
a Recepção Definitiva.

3 ▶     Os Documentos de Licitação podem estabelecer a possibilida-
de de apresentação da garantia definitiva por meio de reten-
ção dos respectivos pagamentos, permitida a posterior substi-
tuição por garantia bancária ou seguro garantia. 

4 ▶     A apresentação da garantia definitiva, quando exigida, é con-
dição prévia de celebração do contrato.

5 ▶     O Órgão Contratante poderá recorrer à garantia definitiva para 
ressarcimento das penalidades aplicadas contratualmente.

6 ▶     A garantia definitiva será restituída à Contratada após o cum-
primento das obrigações contratuais, sendo permitida a de-
volução parcial da mesma após a recepção provisória.

7 ▶     A apresentação de garantia definitiva pode ser dispensada nos 
casos de fornecimento de bens para pronta entrega e que não 
restem obrigações subsidiárias a cumprir.

 08. CAPÍTULO

O que fazer se o contrato for adjudicado?

Ê
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8.1.  Constituição de garantia de boa execução  
(artigo 99 do RLCP)

   Garantia definitiva

1 ▶    Ressalvados os casos de dispensa estabelecidos no ponto 7, a Contra-
tada prestará garantia definitiva para assegurar o adequado cumpri-
mento do contrato, no montante especificado nos Documentos de 
Licitação.

2 ▶     O valor da garantia definitiva não excederá dez por cento do preço do 
contrato, e permanecerá válida até trinta dias após a Recepção Defini-
tiva.

3 ▶     Os Documentos de Licitação podem estabelecer a possibilidade de apre-
sentação da garantia definitiva por meio de retenção dos respectivos pa-
gamentos, permitida a posterior substituição por garantia bancária ou 
seguro garantia. 

4 ▶     A apresentação da garantia definitiva, quando exigida, é condição pré-
via de celebração do contrato.

5 ▶     O Órgão Contratante poderá recorrer à garantia definitiva para ressarci-
mento das penalidades aplicadas contratualmente.

6 ▶     A garantia definitiva será restituída à Contratada após o cumprimen-
to das obrigações contratuais, sendo permitida a devolução parcial da 
mesma após a recepção provisória.

7 ▶     A apresentação de garantia definitiva pode ser dispensada nos casos de 
fornecimento de bens para pronta entrega e que não restem obrigações 
subsidiárias a cumprir.
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8.2. Assinatura do contrato (artigos 95-98 do RLCP)

   Requisitos Formais

1 ▶    Os contratos, previstos neste diploma, serão reduzidos a escri-
to e obedecem aos modelos constantes dos Documentos de 
Licitação que são parte integrante do RLCP.

2 ▶    Ressalvados os contratos decorrentes de Ajuste Directo, os 
termos do Contrato a ser celebrado com o adjudicatário não 
serão objecto de negociação, admitindo-se apenas a incorpo-
ração, no instrumento final do Contrato, dos termos da pro-
posta adjudicada.

3 ▶     O Órgão Contratante poderá substituir o instrumento contra-
tual por outro instrumento apropriado, nos casos de forneci-
mento de bens e prestação de serviços, com entrega imediata 
e integral dos bens e serviços, desde que não resultem obriga-
ções futuras, ressalvadas somente as obrigações de garantia 
inerentes aos bens e serviços contratados.

4 ▶    Para os efeitos do número antecedente, considera-se entre-
ga imediata dos bens e serviços, o cumprimento integral das 
obrigações no prazo máximo de trinta dias.

   Cláusulas essenciais

1 ▶    Os contratos devem mencionar, designadamente:

a)   Identificação das partes contratantes;

b)  Objecto do contrato, devidamente individualizado;

c)   Prazo de execução da empreitada, fornecimento de bens 
ou prestação de serviços, com indicação das datas dos 
respectivos início e termo;

d)  Valor do contrato;
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e)   Forma, prazos e demais cláusulas sobre modalidades de 
pagamento;

f)   Os critérios, os indicadores, a data-base e a periodicidade 
do reajustamento dos preços, quando aplicável;

g)   Garantias relativas à execução do contrato, quando exigi-
das;

h)   Penalidades aplicáveis em caso de incumprimento;

i)   O foro judicial ou outro, para a solução de qualquer litígio 
emergente do contrato, seja na sua interpretação, ou na 
sua execução;

j)   A inclusão obrigatória de uma cláusula anti-corrupção;

k)   A indicação da verba orçamental; e

l)   Outras condições que as partes considerem essenciais à 
boa execução do contrato.

2 ▶    O contrato pode prever a adopção de arbitragem indepen-
dente para solução de conflitos resultantes da interpretação e 
execução do contrato, a ser realizada em São Tomé e Príncipe 
e em língua portuguesa, com observância da legislação espe-
cífica sobre a matéria.

3 ▶    Constituem parte integrante do contrato, os Documentos de 
Licitação, a proposta da Contratada, projectos e demais ele-
mentos patentes da licitação.

   Prazos

1 ▶    Os Contratos para fornecimento de bens e prestação de ser-
viços de consumo corrente serão limitados a uma duração 
máxima de um ano, prorrogável uma única vez, por igual pe-
ríodo, desde que mantidas as condições contratuais iniciais.
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as obrigações de garantia inerentes aos bens e serviços contratados.

4 ▶    Para os efeitos do número antecedente, considera-se entrega imediata 
dos bens e serviços, o cumprimento integral das obrigações no prazo 
máximo de trinta dias.

   Cláusulas essenciais

1 ▶    Os contratos devem mencionar, designadamente:

a)   Identificação das partes contratantes;

b)  Objecto do contrato, devidamente individualizado;

c)   Prazo de execução da empreitada, fornecimento de bens ou pres-
tação de serviços, com indicação das datas dos respectivos início 
e termo;

d)  Valor do contrato;

e)   Forma, prazos e demais cláusulas sobre modalidades de paga-
mento;

f)   Os critérios, os indicadores, a data-base e a periodicidade do rea-
justamento dos preços, quando aplicável;

g)   Garantias relativas à execução do contrato, quando exigidas;

h)   Penalidades aplicáveis em caso de incumprimento;

i)   O foro judicial ou outro, para a solução de qualquer litígio emer-
gente do contrato, seja na sua interpretação, ou na sua execução;
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8.2. Assinatura do contrato (artigos 95-98 do RLCP)

   Requisitos Formais

1 ▶    Os contratos, previstos neste diploma, serão reduzidos a escri-
to e obedecem aos modelos constantes dos Documentos de 
Licitação que são parte integrante do RLCP.

2 ▶    Ressalvados os contratos decorrentes de Ajuste Directo, os 
termos do Contrato a ser celebrado com o adjudicatário não 
serão objecto de negociação, admitindo-se apenas a incorpo-
ração, no instrumento final do Contrato, dos termos da pro-
posta adjudicada.

3 ▶     O Órgão Contratante poderá substituir o instrumento contra-
tual por outro instrumento apropriado, nos casos de forneci-
mento de bens e prestação de serviços, com entrega imediata 
e integral dos bens e serviços, desde que não resultem obriga-
ções futuras, ressalvadas somente as obrigações de garantia 
inerentes aos bens e serviços contratados.

4 ▶    Para os efeitos do número antecedente, considera-se entre-
ga imediata dos bens e serviços, o cumprimento integral das 
obrigações no prazo máximo de trinta dias.

   Cláusulas essenciais

1 ▶    Os contratos devem mencionar, designadamente:

a)   Identificação das partes contratantes;

b)  Objecto do contrato, devidamente individualizado;

c)   Prazo de execução da empreitada, fornecimento de bens 
ou prestação de serviços, com indicação das datas dos 
respectivos início e termo;

d)  Valor do contrato;
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e)   Forma, prazos e demais cláusulas sobre modalidades de 
pagamento;

f)   Os critérios, os indicadores, a data-base e a periodicidade 
do reajustamento dos preços, quando aplicável;

g)   Garantias relativas à execução do contrato, quando exigi-
das;

h)   Penalidades aplicáveis em caso de incumprimento;

i)   O foro judicial ou outro, para a solução de qualquer litígio 
emergente do contrato, seja na sua interpretação, ou na 
sua execução;

j)   A inclusão obrigatória de uma cláusula anti-corrupção;

k)   A indicação da verba orçamental; e

l)   Outras condições que as partes considerem essenciais à 
boa execução do contrato.

2 ▶    O contrato pode prever a adopção de arbitragem indepen-
dente para solução de conflitos resultantes da interpretação e 
execução do contrato, a ser realizada em São Tomé e Príncipe 
e em língua portuguesa, com observância da legislação espe-
cífica sobre a matéria.

3 ▶    Constituem parte integrante do contrato, os Documentos de 
Licitação, a proposta da Contratada, projectos e demais ele-
mentos patentes da licitação.

   Prazos

1 ▶    Os Contratos para fornecimento de bens e prestação de ser-
viços de consumo corrente serão limitados a uma duração 
máxima de um ano, prorrogável uma única vez, por igual pe-
ríodo, desde que mantidas as condições contratuais iniciais.
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j)   A inclusão obrigatória de uma cláusula anti-corrupção;

k)   A indicação da verba orçamental; e

l)   Outras condições que as partes considerem essenciais à boa exe-
cução do contrato.

2 ▶    O contrato pode prever a adopção de arbitragem independente para 
solução de conflitos resultantes da interpretação e execução do contra-
to, a ser realizada em São Tomé e Príncipe e em língua portuguesa, com 
observância da legislação específica sobre a matéria.

3 ▶    Constituem parte integrante do contrato, os Documentos de Licitação, 
a proposta da Contratada, projectos e demais elementos patentes da 
licitação.

   Prazos

1 ▶    Os Contratos para fornecimento de bens e prestação de serviços de 
consumo corrente serão limitados a uma duração máxima de um ano, 
prorrogável uma única vez, por igual período, desde que mantidas as 
condições contratuais iniciais.

   Pagamento

1 ▶    Os contratos serão celebrados por preço global, por preço unitário 
ou por série de preços, conforme seja previsto nos Documentos de 
Licitação.

2 ▶    Os pagamentos serão efectuados no prazo fixado nos Documentos de 
Licitação, que não pode ser superior a trinta dias.

3 ▶    Somente é permitido o pagamento de parcela de adiantamento, 
quando previsto nos Documentos de Licitação, até o limite de trinta 
por cento do valor do Contrato, e mediante a apresentação de garantia 
de avanço no mesmo valor.

4 ▶    O reembolso do adiantamento previsto no número anterior efectuar-
-se-á deduzindo no valor de cada um dos pagamentos posteriores 
uma percentagem igual à parcela do adiantamento concedido.

   Garantia definitiva

1 ▶    A apresentação da garantia definitiva, quando exigida, é condição pré-
via de celebração do contrato.
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   Pagamento

1 ▶    Os contratos serão celebrados por preço global, por preço 
unitário ou por série de preços, conforme seja previsto nos 
Documentos de Licitação.

2 ▶    Os pagamentos serão efectuados no prazo fixado nos Docu-
mentos de Licitação, que não pode ser superior a trinta dias.

3 ▶    Somente é permitido o pagamento de parcela de adianta-
mento, quando previsto nos Documentos de Licitação, até o 
limite de trinta por cento do valor do Contrato, e mediante a 
apresentação de garantia de avanço no mesmo valor.

4 ▶    O reembolso do adiantamento previsto no número anterior 
efectuar-se-á deduzindo no valor de cada um dos pagamen-
tos posteriores uma percentagem igual à parcela do adianta-
mento concedido.

   Garantia definitiva

1 ▶    A apresentação da garantia definitiva, quando exigida, é con-
dição prévia de celebração do contrato.

8.3. Direito de registro e carimbo 

1 ▶    A lei n.º 11/2019-Lei Orgânica e de Processos do Tribunal de Contas, 
determinou a fiscalização prévia de contratos: de obras públicas 
de valor superior à 100.000, 00 STN; de fornecimento de bens de 
valor superior à 75.000,00 STN e de consultoria de valor superior à 
50.000,00 STN. Assim, pela mesma lei, o Tribunal de Contas cobra 
3% de emolumentos pelo visto sobre cada contrato. Entretanto, 
este valor foi suspenso pelo Governo.
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8.4. Pagamento da taxa regulatória e outros impostos 

1 ▶    As empresas que não têm contabilidade organizada, pagam 15% 
sobre o lucro. E grande parte destas empresas, são pequenas e 
médias.

2 ▶    Os emolumentos são cobrados sobre o montante total do contra-
to. Cabe a Direção dos Impostos cobrar os emolumentos, no pri-
meiro pagamento que normalmente é de 30% do valor do con-
trato. Os emolumentos são calculados através de uma fórmula, 
que é aproximadamente igual à 8,9% do valor total do contrato.

3 ▶    Para além disso, as empresas pagam sobre cada fatura apresen-
tada os seguintes valores:

a)  Três por cento (3%) para fiscalização;

b)   Dois por cento (2%) para estudos e projetos, quando constam 
no orçamento do contrato;

c)   Zero vírgula três por cento (0,3%) para selo de assistência; e

d)   Zero vírgula três por cento (0,3%) para selo fiscal. 

4 ▶    O COSSIL, que é a autoridade de Regulação dos Contratos Pú-
blicos, não cobra nada às empresas.

8.5.  Atualização do contrato com preços fixos  
(artigo 110 do RLCP)

   Modificação

1 ▶    Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modifi-
cados ou alterados, mediante fundamentação e por adenda, 
quando haja necessidade de alteração de:

a)   Projeto ou especificações para melhor adequação ao obje-
to da contratação;
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8.3. Direito de registro e carimbo 

1 ▶    A lei n.º 11/2019-Lei Orgânica e de Processos do Tribunal de Contas, determi-
nou a fiscalização prévia de contratos: de obras públicas de valor superior 
à 100.000, 00 STN; de fornecimento de bens de valor superior à 75.000,00 
STN e de consultoria de valor superior à 50.000,00 STN. Assim, pela mesma 
lei, o Tribunal de Contas cobra 3% de emolumentos pelo visto sobre cada 
contrato. Entretanto, este valor foi suspenso pelo Governo.

8.4. Pagamento da taxa regulatória e outros impostos 

1 ▶    As empresas que não têm contabilidade organizada, pagam 15% sobre o 
lucro. E grande parte destas empresas, são pequenas e médias.

2 ▶    Os emolumentos são cobrados sobre o montante total do contrato. Cabe 
a Direção dos Impostos cobrar os emolumentos, no primeiro pagamen-
to que normalmente é de 30% do valor do contrato. Os emolumentos 
são calculados através de uma fórmula, que é aproximadamente igual à 
8,9% do valor total do contrato.

3 ▶    Para além disso, as empresas pagam sobre cada fatura apresentada os 
seguintes valores:

a)  Três por cento (3%) para fiscalização;

b)   Dois por cento (2%) para estudos e projetos, quando constam no orça-
mento do contrato;

c)   Zero vírgula três por cento (0,3%) para selo de assistência; e

d)   Zero vírgula três por cento (0,3%) para selo fiscal. 

4 ▶    O COSSIL, que é a autoridade de Regulação dos Contratos Públicos, não 
cobra nada às empresas.

8.5.  Atualização do contrato com preços fixos  
(artigo 110 do RLCP)

   Modificação

1 ▶    Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modificados ou 
alterados, mediante fundamentação e por adenda, quando haja ne-
cessidade de alteração de:
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   Pagamento

1 ▶    Os contratos serão celebrados por preço global, por preço 
unitário ou por série de preços, conforme seja previsto nos 
Documentos de Licitação.

2 ▶    Os pagamentos serão efectuados no prazo fixado nos Docu-
mentos de Licitação, que não pode ser superior a trinta dias.

3 ▶    Somente é permitido o pagamento de parcela de adianta-
mento, quando previsto nos Documentos de Licitação, até o 
limite de trinta por cento do valor do Contrato, e mediante a 
apresentação de garantia de avanço no mesmo valor.

4 ▶    O reembolso do adiantamento previsto no número anterior 
efectuar-se-á deduzindo no valor de cada um dos pagamen-
tos posteriores uma percentagem igual à parcela do adianta-
mento concedido.

   Garantia definitiva

1 ▶    A apresentação da garantia definitiva, quando exigida, é con-
dição prévia de celebração do contrato.

8.3. Direito de registro e carimbo 

1 ▶    A lei n.º 11/2019-Lei Orgânica e de Processos do Tribunal de Contas, 
determinou a fiscalização prévia de contratos: de obras públicas 
de valor superior à 100.000, 00 STN; de fornecimento de bens de 
valor superior à 75.000,00 STN e de consultoria de valor superior à 
50.000,00 STN. Assim, pela mesma lei, o Tribunal de Contas cobra 
3% de emolumentos pelo visto sobre cada contrato. Entretanto, 
este valor foi suspenso pelo Governo.
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8.4. Pagamento da taxa regulatória e outros impostos 

1 ▶    As empresas que não têm contabilidade organizada, pagam 15% 
sobre o lucro. E grande parte destas empresas, são pequenas e 
médias.

2 ▶    Os emolumentos são cobrados sobre o montante total do contra-
to. Cabe a Direção dos Impostos cobrar os emolumentos, no pri-
meiro pagamento que normalmente é de 30% do valor do con-
trato. Os emolumentos são calculados através de uma fórmula, 
que é aproximadamente igual à 8,9% do valor total do contrato.

3 ▶    Para além disso, as empresas pagam sobre cada fatura apresen-
tada os seguintes valores:

a)  Três por cento (3%) para fiscalização;

b)   Dois por cento (2%) para estudos e projetos, quando constam 
no orçamento do contrato;

c)   Zero vírgula três por cento (0,3%) para selo de assistência; e

d)   Zero vírgula três por cento (0,3%) para selo fiscal. 

4 ▶    O COSSIL, que é a autoridade de Regulação dos Contratos Pú-
blicos, não cobra nada às empresas.

8.5.  Atualização do contrato com preços fixos  
(artigo 110 do RLCP)

   Modificação

1 ▶    Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modifi-
cados ou alterados, mediante fundamentação e por adenda, 
quando haja necessidade de alteração de:

a)   Projeto ou especificações para melhor adequação ao obje-
to da contratação;
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a)   Projeto ou especificações para melhor adequação ao objeto da con-
tratação;

b)   Valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa decorrente da adequação ao objeto da contratação;

c)   Regime de execução da empreitada ou prestação de serviço ou 
do modo de fornecimento de bens, em face da inexequibilidade 
dos termos originários da contratação;

d)   Condições de pagamento, em virtude de circunstâncias superve-
nientes, mantendo-se o valor inicial. 

2 ▶    Os contratos podem ser objeto de modificação, por mútuo acordo 
entre as partes, para incluir os acréscimos ou supressões que se fize-
rem nas empreitadas, bens e serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do contrato, devendo ser objeto de orçamentação nos 
termos previstos no RLCP.

3 ▶    Os acréscimos ou supressões superiores ao limite estabelecido no nú-
mero anterior dependem da autorização por despacho do Ministro 
que superintende a área das Finanças.

 8.6.  Revisão de contrato / revisão de preço  
(artigo 110 do RLCP)

   Modificação

1 ▶    Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modificados ou 
alterados, mediante fundamentação e por adenda, quando haja ne-
cessidade de alteração de:

a)   Projeto ou especificações para melhor adequação ao objeto da 
contratação;

b)   Valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa decorrente da adequação ao objeto da contratação;

c)   Regime de execução da empreitada ou prestação de serviço ou 
do modo de fornecimento de bens, em face da inexequibilidade 
dos termos originários da contratação;

d)   Condições de pagamento, em virtude de circunstâncias superve-
nientes, mantendo-se o valor inicial. 

2 ▶    Os contratos podem ser objeto de modificação, por mútuo acordo 
entre as partes, para incluir os acréscimos ou supressões que se fize-
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b)   Valor contratual em decorrência de acréscimo ou dimi-
nuição quantitativa decorrente da adequação ao objeto 
da contratação;

c)   Regime de execução da empreitada ou prestação de ser-
viço ou do modo de fornecimento de bens, em face da 
inexequibilidade dos termos originários da contratação;

d)   Condições de pagamento, em virtude de circunstâncias 
supervenientes, mantendo-se o valor inicial. 

2 ▶    Os contratos podem ser objeto de modificação, por mútuo 
acordo entre as partes, para incluir os acréscimos ou supres-
sões que se fizerem nas empreitadas, bens e serviços, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, devendo 
ser objeto de orçamentação nos termos previstos no RLCP.

3 ▶    Os acréscimos ou supressões superiores ao limite estabeleci-
do no número anterior dependem da autorização por despa-
cho do Ministro que superintende a área das Finanças.

 8.6. Revisão de contrato / revisão de preço (artigo 110 do RLCP)

   Modificação

1 ▶    Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modifi-
cados ou alterados, mediante fundamentação e por adenda, 
quando haja necessidade de alteração de:

a)   Projeto ou especificações para melhor adequação ao ob-
jeto da contratação;

b)   Valor contratual em decorrência de acréscimo ou dimi-
nuição quantitativa decorrente da adequação ao objeto 
da contratação;

rem nas empreitadas, bens e serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do contrato, devendo ser objeto de orçamentação nos 
termos previstos no RLCP.

3 ▶    Os acréscimos ou supressões superiores ao limite estabelecido no nú-
mero anterior dependem da autorização por despacho do Ministro que 
superintende a área das Finanças.
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b)   Valor contratual em decorrência de acréscimo ou dimi-
nuição quantitativa decorrente da adequação ao objeto 
da contratação;

c)   Regime de execução da empreitada ou prestação de ser-
viço ou do modo de fornecimento de bens, em face da 
inexequibilidade dos termos originários da contratação;

d)   Condições de pagamento, em virtude de circunstâncias 
supervenientes, mantendo-se o valor inicial. 

2 ▶    Os contratos podem ser objeto de modificação, por mútuo 
acordo entre as partes, para incluir os acréscimos ou supres-
sões que se fizerem nas empreitadas, bens e serviços, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, devendo 
ser objeto de orçamentação nos termos previstos no RLCP.

3 ▶    Os acréscimos ou supressões superiores ao limite estabeleci-
do no número anterior dependem da autorização por despa-
cho do Ministro que superintende a área das Finanças.

 8.6. Revisão de contrato / revisão de preço (artigo 110 do RLCP)

   Modificação

1 ▶    Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modifi-
cados ou alterados, mediante fundamentação e por adenda, 
quando haja necessidade de alteração de:

a)   Projeto ou especificações para melhor adequação ao ob-
jeto da contratação;

b)   Valor contratual em decorrência de acréscimo ou dimi-
nuição quantitativa decorrente da adequação ao objeto 
da contratação;
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9.1. Seguros e adiantamento ou avanço (artigo 98 do RLCP)

1 ▶    Na lei 8/2009 não comtempla seguros. Entretanto para o bom 
desenrolar das atividades de construção civil no terreno, é sem-
pre aconselhável que as empresas façam seguros de acidentes 
de trabalho, seguros por falecimento, seguros de riscos contra 
terceiros, etc. 

2 ▶    Concernente ao avanço ou adiantamento:

a)   Somente é permitido o pagamento de parcela de adianta-
mento, quando previsto nos Documentos de Licitação, até 
o limite de trinta por cento do valor do Contrato, e mediante 
a apresentação de garantia no mesmo valor.

b)   O reembolso do adiantamento efectuar-se-á deduzindo no 
valor de cada um dos pagamentos posteriores uma percenta-
gem igual à parcela do adiantamento concedido.

9.2.  Contagem (cálculo) do prazo de execução  
(artigo 102 do RLCP)

1 ▶    O prazo contratual será contado a partir da data da consignação, 
exceto se outro prazo estiver especificado nos Documentos de 
Licitação.

2 ▶    Consignação da empreitada é o ato pelo qual o representante 
do Órgão Contratante faculta à Contratada os locais onde hajam 

09. CAPÍTULO

Como executar seu contrato?

Ê
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9.1. Seguros e adiantamento ou avanço (artigo 98 do RLCP)

1 ▶    Na lei 8/2009 não comtempla seguros. Entretanto para o bom 
desenrolar das atividades de construção civil no terreno, é sem-
pre aconselhável que as empresas façam seguros de acidentes 
de trabalho, seguros por falecimento, seguros de riscos contra 
terceiros, etc. 

2 ▶    Concernente ao avanço ou adiantamento:

a)   Somente é permitido o pagamento de parcela de adianta-
mento, quando previsto nos Documentos de Licitação, até 
o limite de trinta por cento do valor do Contrato, e mediante 
a apresentação de garantia no mesmo valor.

b)   O reembolso do adiantamento efectuar-se-á deduzindo no 
valor de cada um dos pagamentos posteriores uma percenta-
gem igual à parcela do adiantamento concedido.

9.2.  Contagem (cálculo) do prazo de execução  
(artigo 102 do RLCP)

1 ▶    O prazo contratual será contado a partir da data da consignação, 
exceto se outro prazo estiver especificado nos Documentos de 
Licitação.

2 ▶    Consignação da empreitada é o ato pelo qual o representante 
do Órgão Contratante faculta à Contratada os locais onde hajam 

09. CAPÍTULO

Como executar seu contrato?

Ê
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9.1. Seguros e adiantamento ou avanço (artigo 98 do RLCP)

1 ▶    Na lei 8/2009 não comtempla seguros. Entretanto para o bom desenro-
lar das atividades de construção civil no terreno, é sempre aconselhável 
que as empresas façam seguros de acidentes de trabalho, seguros por 
falecimento, seguros de riscos contra terceiros, etc. 

2 ▶    Concernente ao avanço ou adiantamento:

a)   Somente é permitido o pagamento de parcela de adiantamento, quan-
do previsto nos Documentos de Licitação, até o limite de trinta por cen-
to do valor do Contrato, e mediante a apresentação de garantia no mes-
mo valor.

b)   O reembolso do adiantamento efectuar-se-á deduzindo no valor de 
cada um dos pagamentos posteriores uma percentagem igual à par-
cela do adiantamento concedido.

9.2.  Contagem (cálculo) do prazo de execução  
(artigo 102 do RLCP)

1 ▶    O prazo contratual será contado a partir da data da consignação, exceto se 
outro prazo estiver especificado nos Documentos de Licitação.

2 ▶    Consignação da empreitada é o ato pelo qual o representante do Órgão 
Contratante faculta à Contratada os locais onde hajam de ser executados 
os trabalhos, bem como as peças escritas ou desenhadas complementares 
do projeto que sejam necessárias para que possa proceder-se à execução.

9.3. Contagem regressiva (artigo 102 do RLCP)

1 ▶    O prazo contratual será contado a partir da data da consignação, exceto se 
outro prazo estiver especificado nos Documentos de Licitação.
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de ser executados os trabalhos, bem como as peças escritas ou 
desenhadas complementares do projeto que sejam necessárias 
para que possa proceder-se à execução.

9.3. Contagem regressiva (artigo 102 do RLCP)

1 ▶    O prazo contratual será contado a partir da data da consignação, 
exceto se outro prazo estiver especificado nos Documentos de 
Licitação.

9.4.  Monitoramento (seguimento) de execução  
(artigo 103 do RLCP)

1 ▶    A execução de qualquer empreitada de obra pública será fiscali-
zada por fiscais designados pelo Órgão Contratante, e atenderá 
aos princípios de isenção, independência e imparcialidade.

2 ▶    A contratação de fiscais será feita com base nos procedimentos es-
pecificados no RLCP para contratação de serviços de consultoria.

3 ▶    Incumbe à fiscalização vigiar e verificar o exato cumprimento do 
projeto e suas alterações, do contrato, dos Documentos de Licita-
ção e do plano de trabalhos.

4 ▶    Quando a fiscalização for constituída por dois ou mais fiscais, 
um deles será designado para chefiar.

9.5.  Pagamento final e multas por atraso  
(artigo 112 do RLCP e documento de licitação)

1 ▶    A liquidação final faz-se com a entrega provisória das obras exe-
cutadas em 100%. Entretanto a garantia definitiva (10%) só será 
devolvida à contratada após a receção definitiva das obras.
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2 ▶    No caso de incumprimento das disposições contratuais, por atra-
so na execução das obrigações, o Órgão Contratante poderá apli-
car multas de mora e indemnizatórias, no montante especificado 
no Contrato.

3 ▶    A Contratada pagará ao Órgão Contratante uma multa no mon-
tante de 0,10% (zero virgula dez por cento) ou outro valor que es-
teja especificado nas Condições Especiais do Contrato, por dia de 
atraso que exceder à Data de Término Previsto, até o limite de 
20% (vinte por cento), ou outro valor que esteja especificado nas 
Condições Especiais do Contrato, sem prejuízo da aplicação de 
outras penalidades previstas no Contrato.

9.6.  Penalidade em caso de inadimplência ou incumprimento 
(artigo 112 do RLCP)

1 ▶    No caso de incumprimento das disposições contratuais, por atra-
so na execução das obrigações, o Órgão Contratante poderá apli-
car multas de mora e indeminizatórias, no montante especifica-
do no Contrato.

2 ▶    O Órgão Contratante poderá recorrer à garantia definitiva para 
ressarcimento das penalidades aplicadas contratualmente.

9.7. Juros de mora (documento de licitação, CGC 16.4)

1 ▶    No caso de atraso de pagamento, a Contratada terá direito a uma 
compensação por pagamento atrasado. A compensação por 
atraso será calculada a partir da data em que o pagamento de-
veria ter sido feito, até a data em que o pagamento é efetuado, 
de acordo com a taxa especificada nas Condições Especiais do 
Contrato.
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9.4.  Monitoramento (seguimento) de execução  
(artigo 103 do RLCP)

1 ▶    A execução de qualquer empreitada de obra pública será fiscalizada por 
fiscais designados pelo Órgão Contratante, e atenderá aos princípios de 
isenção, independência e imparcialidade.

2 ▶    A contratação de fiscais será feita com base nos procedimentos especifica-
dos no RLCP para contratação de serviços de consultoria.

3 ▶    Incumbe à fiscalização vigiar e verificar o exato cumprimento do projeto e 
suas alterações, do contrato, dos Documentos de Licitação e do plano de 
trabalhos.

4 ▶    Quando a fiscalização for constituída por dois ou mais fiscais, um deles 
será designado para chefiar.

9.5.  Pagamento final e multas por atraso  
(artigo 112 do RLCP e documento de licitação)

1 ▶    A liquidação final faz-se com a entrega provisória das obras executadas em 
100%. Entretanto a garantia definitiva (10%) só será devolvida à contratada 
após a receção definitiva das obras.

2 ▶    No caso de incumprimento das disposições contratuais, por atraso na exe-
cução das obrigações, o Órgão Contratante poderá aplicar multas de mora 
e indemnizatórias, no montante especificado no Contrato.

3 ▶    A Contratada pagará ao Órgão Contratante uma multa no montante de 
0,10% (zero virgula dez por cento) ou outro valor que esteja especificado 
nas Condições Especiais do Contrato, por dia de atraso que exceder à Data 
de Término Previsto, até o limite de 20% (vinte por cento), ou outro valor 
que esteja especificado nas Condições Especiais do Contrato, sem prejuízo 
da aplicação de outras penalidades previstas no Contrato.

9.6.  Penalidade em caso de inadimplência ou incumprimento 
(artigo 112 do RLCP)

1 ▶    No caso de incumprimento das disposições contratuais, por atraso na exe-
cução das obrigações, o Órgão Contratante poderá aplicar multas de mora 
e indeminizatórias, no montante especificado no Contrato.
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de ser executados os trabalhos, bem como as peças escritas ou 
desenhadas complementares do projeto que sejam necessárias 
para que possa proceder-se à execução.

9.3. Contagem regressiva (artigo 102 do RLCP)

1 ▶    O prazo contratual será contado a partir da data da consignação, 
exceto se outro prazo estiver especificado nos Documentos de 
Licitação.

9.4.  Monitoramento (seguimento) de execução  
(artigo 103 do RLCP)

1 ▶    A execução de qualquer empreitada de obra pública será fiscali-
zada por fiscais designados pelo Órgão Contratante, e atenderá 
aos princípios de isenção, independência e imparcialidade.

2 ▶    A contratação de fiscais será feita com base nos procedimentos es-
pecificados no RLCP para contratação de serviços de consultoria.

3 ▶    Incumbe à fiscalização vigiar e verificar o exato cumprimento do 
projeto e suas alterações, do contrato, dos Documentos de Licita-
ção e do plano de trabalhos.

4 ▶    Quando a fiscalização for constituída por dois ou mais fiscais, 
um deles será designado para chefiar.

9.5.  Pagamento final e multas por atraso  
(artigo 112 do RLCP e documento de licitação)

1 ▶    A liquidação final faz-se com a entrega provisória das obras exe-
cutadas em 100%. Entretanto a garantia definitiva (10%) só será 
devolvida à contratada após a receção definitiva das obras.
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2 ▶    No caso de incumprimento das disposições contratuais, por atra-
so na execução das obrigações, o Órgão Contratante poderá apli-
car multas de mora e indemnizatórias, no montante especificado 
no Contrato.

3 ▶    A Contratada pagará ao Órgão Contratante uma multa no mon-
tante de 0,10% (zero virgula dez por cento) ou outro valor que es-
teja especificado nas Condições Especiais do Contrato, por dia de 
atraso que exceder à Data de Término Previsto, até o limite de 
20% (vinte por cento), ou outro valor que esteja especificado nas 
Condições Especiais do Contrato, sem prejuízo da aplicação de 
outras penalidades previstas no Contrato.

9.6.  Penalidade em caso de inadimplência ou incumprimento 
(artigo 112 do RLCP)

1 ▶    No caso de incumprimento das disposições contratuais, por atra-
so na execução das obrigações, o Órgão Contratante poderá apli-
car multas de mora e indeminizatórias, no montante especifica-
do no Contrato.

2 ▶    O Órgão Contratante poderá recorrer à garantia definitiva para 
ressarcimento das penalidades aplicadas contratualmente.

9.7. Juros de mora (documento de licitação, CGC 16.4)

1 ▶    No caso de atraso de pagamento, a Contratada terá direito a uma 
compensação por pagamento atrasado. A compensação por 
atraso será calculada a partir da data em que o pagamento de-
veria ter sido feito, até a data em que o pagamento é efetuado, 
de acordo com a taxa especificada nas Condições Especiais do 
Contrato.
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2 ▶    O Órgão Contratante poderá recorrer à garantia definitiva para ressarci-
mento das penalidades aplicadas contratualmente.

9.7. Juros de mora (documento de licitação, CGC 16.4)

1 ▶    No caso de atraso de pagamento, a Contratada terá direito a uma com-
pensação por pagamento atrasado. A compensação por atraso será cal-
culada a partir da data em que o pagamento deveria ter sido feito, até a 
data em que o pagamento é efetuado, de acordo com a taxa especifica-
da nas Condições Especiais do Contrato.

9.8.  Adenda ou modificação aos contratos  
(artigo 110 do RLCP)

   Modificação

1 ▶     Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modificados ou 
alterados, mediante fundamentação e por adenda, quando haja ne-
cessidade de alteração de:

a)   Projeto ou especificações para melhor adequação ao objeto da con-
tratação;

b)   Valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa decorrente da adequação ao objeto da contratação;

c)    Regime de execução da empreitada ou prestação de serviço ou do 
modo de fornecimento de bens, em face da inexequibilidade dos 
termos originários da contratação;

d)    Condições de pagamento, em virtude de circunstâncias superve-
nientes, mantendo-se o valor inicial. 

2 ▶    Os contratos podem ser objeto de modificação, por mútuo acordo 
entre as partes, para incluir os acréscimos ou supressões que se fize-
rem nas empreitadas, bens e serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do contrato, devendo ser objeto de orçamentação nos 
termos previstos no RLCP.

3 ▶    Os acréscimos ou supressões superiores ao limite estabelecido no nú-
mero anterior dependem da autorização por despacho do Ministro que 
superintende a área das Finanças.
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9.8. Adenda ou modificação aos contratos (artigo 110 do RLCP)

   Modificação

1 ▶     Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modifi-
cados ou alterados, mediante fundamentação e por adenda, 
quando haja necessidade de alteração de:

a)   Projeto ou especificações para melhor adequação ao ob-
jeto da contratação;

b)   Valor contratual em decorrência de acréscimo ou dimi-
nuição quantitativa decorrente da adequação ao objeto 
da contratação;

c)    Regime de execução da empreitada ou prestação de ser-
viço ou do modo de fornecimento de bens, em face da 
inexequibilidade dos termos originários da contratação;

d)    Condições de pagamento, em virtude de circunstâncias 
supervenientes, mantendo-se o valor inicial. 

2 ▶    Os contratos podem ser objeto de modificação, por mútuo 
acordo entre as partes, para incluir os acréscimos ou supres-
sões que se fizerem nas empreitadas, bens e serviços, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, devendo 
ser objeto de orçamentação nos termos previstos no RLCP.

3 ▶    Os acréscimos ou supressões superiores ao limite estabeleci-
do no número anterior dependem da autorização por despa-
cho do Ministro que superintende a área das Finanças.
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9.9.  Receção de um contrato de fornecimento e Receção de um 
contrato de obras (artigo 108 e 109 do RLCP)

   Receção de bens ou serviços

1 ▶    A receção será feita por pessoa ou comissão designada pelo 
Órgão Contratante que procederá à verificação da conformi-
dade dos bens fornecidos ou serviços prestados com o previs-
to no Contrato, lavrando-se os respectivos autos de recepção 
provisória e definitiva, podendo ser dispensada a recepção 
provisória se não persistirem obrigações a cumprir.

   Deficiências no fornecimento ou prestação

1 ▶    Se, por virtude de deficiências constatadas os bens ou servi-
ços não estiverem em condições de serem aceites, a pessoa 
ou a comissão designada para a sua recepção comunicará de 
imediato o Órgão Contratante a respectiva rejeição e a obri-
gatoriedade da consequente substituição pela contratada.

9.10.  Aceitação provisória e aceitação final  
(artigos 104, 105, 106 e 107 do RLCP)

   Receção provisória

1 ▶    Logo que a empreitada esteja concluída, a fiscalização notifi-
cará o Órgão Contratante para proceder à vistoria para efeitos 
de recepção provisória.

2 ▶    A vistoria será efectuada sob testemunho do fiscal da Con-
tratada e do Órgão Contratante, lavrando-se para o efeito o 
respectivo auto, confirmado pela fiscalização e assinado pelas 
três partes.
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9.9.  Receção de um contrato de fornecimento e Receção  
de um contrato de obras (artigo 108 e 109 do RLCP)

   Receção de bens ou serviços

1 ▶    A receção será feita por pessoa ou comissão designada pelo Órgão 
Contratante que procederá à verificação da conformidade dos bens 
fornecidos ou serviços prestados com o previsto no Contrato, lavrando-
-se os respectivos autos de recepção provisória e definitiva, podendo 
ser dispensada a recepção provisória se não persistirem obrigações 
a cumprir.

   Deficiências no fornecimento ou prestação

1 ▶    Se, por virtude de deficiências constatadas os bens ou serviços não 
estiverem em condições de serem aceites, a pessoa ou a comissão de-
signada para a sua recepção comunicará de imediato o Órgão Con-
tratante a respectiva rejeição e a obrigatoriedade da consequente 
substituição pela contratada.

9.10.  Aceitação provisória e aceitação final  
(artigos 104, 105, 106 e 107 do RLCP)

   Receção provisória

1 ▶    Logo que a empreitada esteja concluída, a fiscalização notificará o 
Órgão Contratante para proceder à vistoria para efeitos de recepção 
provisória.

2 ▶    A vistoria será efectuada sob testemunho do fiscal da Contratada 
e do Órgão Contratante, lavrando-se para o efeito o respectivo auto, 
confirmado pela fiscalização e assinado pelas três partes.

3 ▶    Do auto referido no número anterior constará o registo de todas as 
anomalias detectadas, os prazos e responsabilidade pela sua correcção.

   Prazo de garantia

1 ▶    O prazo de garantia é de cinco anos, podendo os Documentos de 
Licitação estabelecer prazo inferior, desde que a natureza dos traba-
lhos ou o prazo previsto de utilização da obra o justifiquem.
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9.8. Adenda ou modificação aos contratos (artigo 110 do RLCP)

   Modificação

1 ▶     Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modifi-
cados ou alterados, mediante fundamentação e por adenda, 
quando haja necessidade de alteração de:

a)   Projeto ou especificações para melhor adequação ao ob-
jeto da contratação;

b)   Valor contratual em decorrência de acréscimo ou dimi-
nuição quantitativa decorrente da adequação ao objeto 
da contratação;

c)    Regime de execução da empreitada ou prestação de ser-
viço ou do modo de fornecimento de bens, em face da 
inexequibilidade dos termos originários da contratação;

d)    Condições de pagamento, em virtude de circunstâncias 
supervenientes, mantendo-se o valor inicial. 

2 ▶    Os contratos podem ser objeto de modificação, por mútuo 
acordo entre as partes, para incluir os acréscimos ou supres-
sões que se fizerem nas empreitadas, bens e serviços, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, devendo 
ser objeto de orçamentação nos termos previstos no RLCP.

3 ▶    Os acréscimos ou supressões superiores ao limite estabeleci-
do no número anterior dependem da autorização por despa-
cho do Ministro que superintende a área das Finanças.
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9.9.  Receção de um contrato de fornecimento e Receção de um 
contrato de obras (artigo 108 e 109 do RLCP)

   Receção de bens ou serviços

1 ▶    A receção será feita por pessoa ou comissão designada pelo 
Órgão Contratante que procederá à verificação da conformi-
dade dos bens fornecidos ou serviços prestados com o previs-
to no Contrato, lavrando-se os respectivos autos de recepção 
provisória e definitiva, podendo ser dispensada a recepção 
provisória se não persistirem obrigações a cumprir.

   Deficiências no fornecimento ou prestação

1 ▶    Se, por virtude de deficiências constatadas os bens ou servi-
ços não estiverem em condições de serem aceites, a pessoa 
ou a comissão designada para a sua recepção comunicará de 
imediato o Órgão Contratante a respectiva rejeição e a obri-
gatoriedade da consequente substituição pela contratada.

9.10.  Aceitação provisória e aceitação final  
(artigos 104, 105, 106 e 107 do RLCP)

   Receção provisória

1 ▶    Logo que a empreitada esteja concluída, a fiscalização notifi-
cará o Órgão Contratante para proceder à vistoria para efeitos 
de recepção provisória.

2 ▶    A vistoria será efectuada sob testemunho do fiscal da Con-
tratada e do Órgão Contratante, lavrando-se para o efeito o 
respectivo auto, confirmado pela fiscalização e assinado pelas 
três partes.
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2 ▶    A responsabilidade do empreiteiro só existe desde que as deficiências 
ou vícios encontrados lhe sejam imputáveis e que, se resultarem do 
uso para o qual as obras haviam sido destinadas, não constituam 
depreciação normal consequente desse uso.

   Receção definitiva

1 ▶    Findo o prazo de garantia estabelecido no contrato, por iniciativa do 
Órgão Contratante ou a pedido do empreiteiro, proceder-se-á a nova 
vistoria de todos os trabalhos da empreitada.

2 ▶    Se pela vistoria se verificar que as obras não apresentam deficiências, 
deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez pelos quais deva 
responsabilizar-se o empreiteiro, será promovida a recepção definitiva, 
por meio da emissão de auto, assinado pelo Órgão Contratante, pela 
fiscalização e pelo empreiteiro.

3 ▶    São aplicáveis à vistoria e ao auto de recepção definitiva os preceitos 
correspondentes da recepção provisória.

   Deficiências de execução

1 ▶    Se, por virtude das deficiências encontradas, que sejam resultado de 
infracção às obrigações contratuais e legais do empreiteiro, se veri-
ficar que a obra não está em condições de ser recebida, o empreiteiro 
será notificado pelo Órgão Contratante para, no mais curto período, 
proceder à correção das deficiências que se apresentem.

2 ▶    Se o empreiteiro não agir de acordo com o disposto no número anterior, 
o Órgão Contratante pode promover, à custa do empreiteiro, a reali-
zação das obras necessárias à remoção das deficiências. Para o efeito, 
o Órgão Contratante poderá deduzir estes custos dos valores que são 
devidos ao empreiteiro ou recorrer à garantia definitiva. 

3 ▶    A recepção da obra, provisória ou definitiva, somente será realizada de-
pois da regularização das situações referidas nos números anteriores.

4 ▶    Após a execução das correcções necessárias, proceder-se-á a nova vis-
toria para o efeito de recepção.
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3 ▶    Do auto referido no número anterior constará o registo de 
todas as anomalias detectadas, os prazos e responsabilidade 
pela sua correcção.

   Prazo de garantia

1 ▶    O prazo de garantia é de cinco anos, podendo os Documen-
tos de Licitação estabelecer prazo inferior, desde que a natu-
reza dos trabalhos ou o prazo previsto de utilização da obra o 
justifiquem.

2 ▶    A responsabilidade do empreiteiro só existe desde que as de-
ficiências ou vícios encontrados lhe sejam imputáveis e que, 
se resultarem do uso para o qual as obras haviam sido des-
tinadas, não constituam depreciação normal consequente 
desse uso.

   Receção definitiva

1 ▶    Findo o prazo de garantia estabelecido no contrato, por inicia-
tiva do Órgão Contratante ou a pedido do empreiteiro, proce-
der-se-á a nova vistoria de todos os trabalhos da empreitada.

2 ▶    Se pela vistoria se verificar que as obras não apresentam defi-
ciências, deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez 
pelos quais deva responsabilizar-se o empreiteiro, será pro-
movida a recepção definitiva, por meio da emissão de auto, 
assinado pelo Órgão Contratante, pela fiscalização e pelo 
empreiteiro.

3 ▶    São aplicáveis à vistoria e ao auto de recepção definitiva os 
preceitos correspondentes da recepção provisória.

   Deficiências de execução

1 ▶    Se, por virtude das deficiências encontradas, que sejam re-
sultado de infracção às obrigações contratuais e legais do 
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empreiteiro, se verificar que a obra não está em condições de 
ser recebida, o empreiteiro será notificado pelo Órgão Con-
tratante para, no mais curto período, proceder à correção das 
deficiências que se apresentem.

2 ▶    Se o empreiteiro não agir de acordo com o disposto no núme-
ro anterior, o Órgão Contratante pode promover, à custa do 
empreiteiro, a realização das obras necessárias à remoção das 
deficiências. Para o efeito, o Órgão Contratante poderá dedu-
zir estes custos dos valores que são devidos ao empreiteiro ou 
recorrer à garantia definitiva. 

3 ▶    A recepção da obra, provisória ou definitiva, somente será rea-
lizada depois da regularização das situações referidas nos nú-
meros anteriores.

4 ▶    Após a execução das correcções necessárias, proceder-se-á a 
nova vistoria para o efeito de recepção.

9.11.  Adiamento e encerramento do contrato  
(artigos 110 e 111 do RLCP)

   Modificação

1 ▶    Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modifi-
cados ou alterados, mediante fundamentação e por adenda, 
quando haja necessidade de alteração de:

a)   Projeto ou especificações para melhor adequação ao ob-
jeto da contratação;

b)   Valor contratual em decorrência de acréscimo ou dimi-
nuição quantitativa decorrente da adequação ao objeto 
da contratação;

c)   Regime de execução da empreitada ou prestação de servi-
ço ou do modo de fornecimento de bens, em face da inexe-
quibilidade dos termos originários da contratação;
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9.11.  Adiamento e encerramento do contrato  
(artigos 110 e 111 do RLCP)

   Modificação

1 ▶    Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modificados ou 
alterados, mediante fundamentação e por adenda, quando haja ne-
cessidade de alteração de:

a)   Projeto ou especificações para melhor adequação ao objeto da 
contratação;

b)   Valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa decorrente da adequação ao objeto da contratação;

c)   Regime de execução da empreitada ou prestação de serviço ou do 
modo de fornecimento de bens, em face da inexequibilidade dos ter-
mos originários da contratação;

d)   Condições de pagamento, em virtude de circunstâncias superve-
nientes, mantendo-se o valor inicial. 

2 ▶     Os contratos podem ser objeto de modificação, por mútuo acordo 
entre as partes, para incluir os acréscimos ou supressões que se fize-
rem nas empreitadas, bens e serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do contrato, devendo ser objeto de orçamentação nos 
termos previstos no RLCP.

3 ▶     Os acréscimos ou supressões superiores ao limite estabelecido no nú-
mero anterior dependem da autorização por despacho do Ministro 
que superintende a área das Finanças.

   Extinção

1 ▶    Ocorre a extinção dos contratos:

a)    Pelo integral cumprimento das obrigações do Órgão Contratante e 
da Contratada;

b)   Por mútuo acordo entre o Órgão Contratante e a Contratada; e

c)   Por rescisão unilateral fundamentada em incumprimento de obri-
gações contratuais. 

2 ▶     A extinção do contrato por mútuo acordo ou por rescisão unilateral 
é obrigatoriamente feita por escrito. 
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3 ▶    Do auto referido no número anterior constará o registo de 
todas as anomalias detectadas, os prazos e responsabilidade 
pela sua correcção.

   Prazo de garantia

1 ▶    O prazo de garantia é de cinco anos, podendo os Documen-
tos de Licitação estabelecer prazo inferior, desde que a natu-
reza dos trabalhos ou o prazo previsto de utilização da obra o 
justifiquem.

2 ▶    A responsabilidade do empreiteiro só existe desde que as de-
ficiências ou vícios encontrados lhe sejam imputáveis e que, 
se resultarem do uso para o qual as obras haviam sido des-
tinadas, não constituam depreciação normal consequente 
desse uso.

   Receção definitiva

1 ▶    Findo o prazo de garantia estabelecido no contrato, por inicia-
tiva do Órgão Contratante ou a pedido do empreiteiro, proce-
der-se-á a nova vistoria de todos os trabalhos da empreitada.

2 ▶    Se pela vistoria se verificar que as obras não apresentam defi-
ciências, deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez 
pelos quais deva responsabilizar-se o empreiteiro, será pro-
movida a recepção definitiva, por meio da emissão de auto, 
assinado pelo Órgão Contratante, pela fiscalização e pelo 
empreiteiro.

3 ▶    São aplicáveis à vistoria e ao auto de recepção definitiva os 
preceitos correspondentes da recepção provisória.

   Deficiências de execução

1 ▶    Se, por virtude das deficiências encontradas, que sejam re-
sultado de infracção às obrigações contratuais e legais do 
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empreiteiro, se verificar que a obra não está em condições de 
ser recebida, o empreiteiro será notificado pelo Órgão Con-
tratante para, no mais curto período, proceder à correção das 
deficiências que se apresentem.

2 ▶    Se o empreiteiro não agir de acordo com o disposto no núme-
ro anterior, o Órgão Contratante pode promover, à custa do 
empreiteiro, a realização das obras necessárias à remoção das 
deficiências. Para o efeito, o Órgão Contratante poderá dedu-
zir estes custos dos valores que são devidos ao empreiteiro ou 
recorrer à garantia definitiva. 

3 ▶    A recepção da obra, provisória ou definitiva, somente será rea-
lizada depois da regularização das situações referidas nos nú-
meros anteriores.

4 ▶    Após a execução das correcções necessárias, proceder-se-á a 
nova vistoria para o efeito de recepção.

9.11.  Adiamento e encerramento do contrato  
(artigos 110 e 111 do RLCP)

   Modificação

1 ▶    Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modifi-
cados ou alterados, mediante fundamentação e por adenda, 
quando haja necessidade de alteração de:

a)   Projeto ou especificações para melhor adequação ao ob-
jeto da contratação;

b)   Valor contratual em decorrência de acréscimo ou dimi-
nuição quantitativa decorrente da adequação ao objeto 
da contratação;

c)   Regime de execução da empreitada ou prestação de servi-
ço ou do modo de fornecimento de bens, em face da inexe-
quibilidade dos termos originários da contratação;
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9.12.  Recebimento de um contrato de serviços intelectuais  
(documento de licitação)

1 ▶    A supervisão do cumprimento das obrigações contratuais será feita por 
gestor indicado no contrato concretamente nas condições especiais do 
contrato (CGC, 17.1), ou formalmente designado para o efeito pelo Órgão 
Contratante.

2 ▶     O Gestor de Contrato, exceto quando houver especificação em contrário, 
decidirá assuntos contratuais entre o Órgão Contratante e a Contratada, 
atuando como representante do Órgão Contratante. O gestor do contrato 
é responsável pela coordenação das atividades relevantes do contrato, da 
aceitação e aprovação dos relatórios e outros produtos em nome do órgão 
contratante, bem como a receção e aprovação das faturas que deverão dar 
lugar ao pagamento.

3 ▶     Muitas vezes, é feito um atelier em que as partes interessadas partici-
pam para validação e aportes (contribuições/subsídios) aos outputs do 
consultor. 
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10.1. Más práticas (174-176 do RLCP)

   Práticas antiéticas

1 ▶    O Órgão Contratante e os Concorrentes devem observar os 
mais elevados padrões de ética durante o procedimento de 
contratação e execução do contrato, nos termos da legisla-
ção em vigor.

2 ▶     No cumprimento destes princípios, consideram-se para efei-
tos no RLCP as seguintes definições:

a)    “Prática corrupta” significa oferecer, dar, receber ou solici-
tar algo de valor para influenciar o ato de um funcionário 
público no procedimento de licitação e contratação ou na 
execução de contrato;

b)   “Prática fraudulenta” significa a deturpação ou omissão 
zção e contratação ou a execução de um contrato em pre-
juízo do Órgão Contratante;

c)   “Prática de colusão” significa a prática conivente entre 
Concorrentes, com ou sem o conhecimento do Órgão 
Contratante, realizada para estabelecer preços de propos-
tas em níveis artificiais, não competitivos e privar o Órgão 
Contratante dos benefícios da competição livre e aberta; 

d)   “Prática de coerção” significa ameaça ou tratamento 
ameaçador a pessoas ou seus familiares para influenciar 
a sua participação no procedimento de contratação ou a 
execução do contrato; e

 10. CAPÍTULO

Quais recomendações sobre boas e más práticas?

Ê
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10.1. Más práticas (174-176 do RLCP)

   Práticas antiéticas

1 ▶    O Órgão Contratante e os Concorrentes devem observar os 
mais elevados padrões de ética durante o procedimento de 
contratação e execução do contrato, nos termos da legisla-
ção em vigor.

2 ▶     No cumprimento destes princípios, consideram-se para efei-
tos no RLCP as seguintes definições:

a)    “Prática corrupta” significa oferecer, dar, receber ou solici-
tar algo de valor para influenciar o ato de um funcionário 
público no procedimento de licitação e contratação ou na 
execução de contrato;

b)   “Prática fraudulenta” significa a deturpação ou omissão 
zção e contratação ou a execução de um contrato em pre-
juízo do Órgão Contratante;

c)   “Prática de colusão” significa a prática conivente entre 
Concorrentes, com ou sem o conhecimento do Órgão 
Contratante, realizada para estabelecer preços de propos-
tas em níveis artificiais, não competitivos e privar o Órgão 
Contratante dos benefícios da competição livre e aberta; 

d)   “Prática de coerção” significa ameaça ou tratamento 
ameaçador a pessoas ou seus familiares para influenciar 
a sua participação no procedimento de contratação ou a 
execução do contrato; e

 10. CAPÍTULO

Quais recomendações sobre boas e más práticas?

Ê
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10.1. Más práticas (174-176 do RLCP)

   Práticas antiéticas

1 ▶    O Órgão Contratante e os Concorrentes devem observar os mais eleva-
dos padrões de ética durante o procedimento de contratação e execu-
ção do contrato, nos termos da legislação em vigor.

2 ▶     No cumprimento destes princípios, consideram-se para efeitos no RLCP 
as seguintes definições:

a)    “Prática corrupta” significa oferecer, dar, receber ou solicitar algo 
de valor para influenciar o ato de um funcionário público no pro-
cedimento de licitação e contratação ou na execução de contrato;

b)   “Prática fraudulenta” significa a deturpação ou omissão dos fac-
tos, a fim de influenciar o procedimento de licitação e contratação 
ou a execução de um contrato em prejuízo do Órgão Contratante;

c)   “Prática de colusão” significa a prática conivente entre Concorrentes, 
com ou sem o conhecimento do Órgão Contratante, realizada para 
estabelecer preços de propostas em níveis artificiais, não competiti-
vos e privar o Órgão Contratante dos benefícios da competição livre 
e aberta; 

d)   “Prática de coerção” significa ameaça ou tratamento ameaça-
dor a pessoas ou seus familiares para influenciar a sua participação 
no procedimento de contratação ou a execução do contrato; e

e)  “Prática de obstrução” significa:

I       a deliberada destruição, falsificação, alteração ou cancelamen-
to de evidências materiais relacionadas com investigações ou 
apresentação de falso testemunho em investigações realiza-
das, com o objetivo de obstruir investigações relacionadas com 
alegações de práticas de corrupção, fraude, coerção ou colusão; 
e/ou ameaça ou tratamento ameaçador a qualquer parte para 
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e)  “Prática de obstrução” significa:

I       a deliberada destruição, falsificação, alteração ou cance-
lamento de evidências materiais relacionadas com in-
vestigações ou apresentação de falso testemunho em 
investigações realizadas, com o objetivo de obstruir in-
vestigações relacionadas com alegações de práticas de 
corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaça ou 
tratamento ameaçador a qualquer parte para impedir o 
conhecimento de matéria relevante para a investigação 
ou decorrente desta.

II       Atos ou ações materiais com o intuito de impedir o 
exercício do direito de fiscalização pelos órgãos com-
petentes. 

3 ▶    No caso de ocorrer uma ou mais práticas mencionadas no 
número anterior, o Órgão Contratante rejeitará a Proposta e 
declarará o concorrente impedido nos termos do RLCP.

   Atos praticados por agentes do Estado

1 ▶    Independentemente de qualquer outro procedimento aplicá-
vel, são passíveis de procedimento disciplinar, nos termos do 
Estatuto que regula a Função Pública, os agentes ou funcio-
nários, que participando ou tomando parte no procedimento 
de contratação, violem ou deixem de observar o preceituado 
no RLCP e nos Documentos de Licitação. 

   Atos praticados por concorrentes

1 ▶    São passíveis de penalidades os concorrentes, contratadas, con-
cessionárias e consultores que, por si ou por intermédio de ou-
trem, induzam ou concorram para a prática de atos antiéticos.

2 ▶    No caso de práticas antiéticas, independentemente das penali-
dades estabelecidas na legislação criminal pertinente, o visado 
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está sujeito à declaração de impedimento de contratar com o 
Estado, de acordo com o seguinte:

a)    Proibição de contratar com o Estado, pelo período até um 
ano; e

b)   Em caso de reincidência, proibição de contratar com o 
Estado pelo período de até cinco anos.

3 ▶    São igualmente suscetíveis de declaração de impedimento 
de contratar com o Estado, nos termos das alíneas a) e b) do 
número anterior, a Contratada, Concessionária ou Consultor 
que apresente falhas técnicas ou sistemático incumprimento 
de obrigações contratuais, bem como os concorrentes que 
se enquadrem na situação de incumprimento de obrigações 
referida no n.º 7 do artigo 61.º do RLCP.

4 ▶    Compete à COSSIL, por proposta do Órgão Contratante, ins-
taurar, conduzir, e decidir sobre a proposta de impedimen-
to, assegurando ao visado o contraditório e a ampla defesa.

10.2. Boas práticas

10.2.1.  Evitar requisitos de qualificações excessivos  
e desnecessários

→   Exemplos: certificações de qualidade, garantias financei-
ras, ou tipo ou dimensão mínima das empresas.

10.2.2. Alargar a participação

→   Quanto maior for o número de empresas tanto nacionais 
como estrangeiras, melhor será a concorrência.
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impedir o conhecimento de matéria relevante para a investiga-
ção ou decorrente desta.

II       Atos ou ações materiais com o intuito de impedir o exercício 
do direito de fiscalização pelos órgãos competentes. 

3 ▶    No caso de ocorrer uma ou mais práticas mencionadas no número 
anterior, o Órgão Contratante rejeitará a Proposta e declarará o con-
corrente impedido nos termos do RLCP.

   Atos praticados por agentes do Estado

1 ▶    Independentemente de qualquer outro procedimento aplicável, são 
passíveis de procedimento disciplinar, nos termos do Estatuto que re-
gula a Função Pública, os agentes ou funcionários, que participando 
ou tomando parte no procedimento de contratação, violem ou deixem 
de observar o preceituado no RLCP e nos Documentos de Licitação. 

   Atos praticados por concorrentes

1 ▶    São passíveis de penalidades os concorrentes, contratadas, concessioná-
rias e consultores que, por si ou por intermédio de outrem, induzam ou 
concorram para a prática de atos antiéticos.

2 ▶    No caso de práticas antiéticas, independentemente das penalidades es-
tabelecidas na legislação criminal pertinente, o visado está sujeito à de-
claração de impedimento de contratar com o Estado, de acordo com o 
seguinte:

a)    Proibição de contratar com o Estado, pelo período até um ano; e

b)   Em caso de reincidência, proibição de contratar com o Estado 
pelo período de até cinco anos.

3 ▶    São igualmente suscetíveis de declaração de impedimento de con-
tratar com o Estado, nos termos das alíneas a) e b) do número anterior, 
a Contratada, Concessionária ou Consultor que apresente falhas téc-
nicas ou sistemático incumprimento de obrigações contratuais, bem 
como os concorrentes que se enquadrem na situação de incumpri-
mento de obrigações referida no n.º 7 do artigo 61.º do RLCP.

4 ▶    Compete à COSSIL, por proposta do Órgão Contratante, instaurar, con-
duzir, e decidir sobre a proposta de impedimento, assegurando ao vi-
sado o contraditório e a ampla defesa.
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e)  “Prática de obstrução” significa:

I       a deliberada destruição, falsificação, alteração ou cance-
lamento de evidências materiais relacionadas com in-
vestigações ou apresentação de falso testemunho em 
investigações realizadas, com o objetivo de obstruir in-
vestigações relacionadas com alegações de práticas de 
corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaça ou 
tratamento ameaçador a qualquer parte para impedir o 
conhecimento de matéria relevante para a investigação 
ou decorrente desta.

II       Atos ou ações materiais com o intuito de impedir o 
exercício do direito de fiscalização pelos órgãos com-
petentes. 

3 ▶    No caso de ocorrer uma ou mais práticas mencionadas no 
número anterior, o Órgão Contratante rejeitará a Proposta e 
declarará o concorrente impedido nos termos do RLCP.

   Atos praticados por agentes do Estado

1 ▶    Independentemente de qualquer outro procedimento aplicá-
vel, são passíveis de procedimento disciplinar, nos termos do 
Estatuto que regula a Função Pública, os agentes ou funcio-
nários, que participando ou tomando parte no procedimento 
de contratação, violem ou deixem de observar o preceituado 
no RLCP e nos Documentos de Licitação. 

   Atos praticados por concorrentes

1 ▶    São passíveis de penalidades os concorrentes, contratadas, con-
cessionárias e consultores que, por si ou por intermédio de ou-
trem, induzam ou concorram para a prática de atos antiéticos.

2 ▶    No caso de práticas antiéticas, independentemente das penali-
dades estabelecidas na legislação criminal pertinente, o visado 
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está sujeito à declaração de impedimento de contratar com o 
Estado, de acordo com o seguinte:

a)    Proibição de contratar com o Estado, pelo período até um 
ano; e

b)   Em caso de reincidência, proibição de contratar com o 
Estado pelo período de até cinco anos.

3 ▶    São igualmente suscetíveis de declaração de impedimento 
de contratar com o Estado, nos termos das alíneas a) e b) do 
número anterior, a Contratada, Concessionária ou Consultor 
que apresente falhas técnicas ou sistemático incumprimento 
de obrigações contratuais, bem como os concorrentes que 
se enquadrem na situação de incumprimento de obrigações 
referida no n.º 7 do artigo 61.º do RLCP.

4 ▶    Compete à COSSIL, por proposta do Órgão Contratante, ins-
taurar, conduzir, e decidir sobre a proposta de impedimen-
to, assegurando ao visado o contraditório e a ampla defesa.

10.2. Boas práticas

10.2.1.  Evitar requisitos de qualificações excessivos  
e desnecessários

→   Exemplos: certificações de qualidade, garantias financei-
ras, ou tipo ou dimensão mínima das empresas.

10.2.2. Alargar a participação

→   Quanto maior for o número de empresas tanto nacionais 
como estrangeiras, melhor será a concorrência.
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10.2. Boas práticas

10.2.1.  Evitar requisitos de qualificações excessivos e desnecessários

→   Exemplos: certificações de qualidade, garantias financeiras, ou tipo 
ou dimensão mínima das empresas.

10.2.2. Alargar a participação

→   Quanto maior for o número de empresas tanto nacionais como 
estrangeiras, melhor será a concorrência.

10.2.3. Não exclusão de concorrentes potenciais

→   Não excluir concorrentes potenciais de procedimentos futuros ou 
da lista de potenciais concorrentes, por não terem apresentado 
uma proposta em determinado procedimento. 

10.2.4. Ponderar a divisão de contratos em lotes

→   Dividir o contrato em lotes, quando se considere necessário para 
promover a participação de empresas, procurando evitar que esta di-
visão facilite esquemas de repartição de mercado.

10.2.5. Reduzir os custos de preparação das propostas

→   Deve se reduzir os custos de preparação das propostas simplificando 
os procedimentos de contratação ao longo do tempo (ex.: utilizando o 
mesmo tipo de formulário); agregando procedimentos de contratação, 
ponderando o impacto na participação; mantendo registos atualizados 
de adjudicatários aprovados/certificados oficialmente; fixando prazos 
adequados para preparação e apresentação de propostas (ex.: em fun-
ção da natureza, volume e da complexidade das matérias em causa).

10.2.6.  Estabelecer requisitos claros e reduzir a previsibilidade  
dos procedimentos

→   Estabelecer os requisitos e regras de procedimento de forma clara e 
objetiva (ex: verificação independente das especificações do procedi-
mento antes do seu lançamento).

→   Definir especificações de desempenho e requisitos funcionais de 
forma clara e objetiva.
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10.2.3. Não exclusão de concorrentes potenciais

→   Não excluir concorrentes potenciais de procedimentos fu-
turos ou da lista de potenciais concorrentes, por não terem 
apresentado uma proposta em determinado procedimento. 

10.2.4. Ponderar a divisão de contratos em lotes

→   Dividir o contrato em lotes, quando se considere necessário 
para promover a participação de empresas, procurando evitar 
que esta divisão facilite esquemas de repartição de mercado.

10.2.5. Reduzir os custos de preparação das propostas

→   Deve se reduzir os custos de preparação das propostas simpli-
ficando os procedimentos de contratação ao longo do tempo 
(ex.: utilizando o mesmo tipo de formulário); agregando proce-
dimentos de contratação, ponderando o impacto na participa-
ção; mantendo registos atualizados de adjudicatários aprova-
dos/certificados oficialmente; fixando prazos adequados para 
preparação e apresentação de propostas (ex.: em função da 
natureza, volume e da complexidade das matérias em causa).

10.2.6.  Estabelecer requisitos claros e reduzir  
a previsibilidade dos procedimentos

→   Estabelecer os requisitos e regras de procedimento de forma 
clara e objetiva (ex: verificação independente das especifica-
ções do procedimento antes do seu lançamento).

→   Definir especificações de desempenho e requisitos funcio-
nais de forma clara e objetiva.

→   Evitar a previsibilidade dos procedimentos em termos da sua 
frequência, dos valores e quantidades de contratos.

→   Ponderar a organização de procedimentos em conjunto com 
outras entidades adjudicantes.
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10.2.7.  Sensibilizar os recursos humanos e promover  
o escrutínio da informação

→   Implementar programas de formação contínua dos funcio-
nários, responsáveis pelos procedimentos de contratação.

→   Recolher, de forma sistemática informação referente à pro-
cessos de adjudicação passados (ex: produtos e/ou serviços 
adquiridos, proposta apresentada por cada concorrente).

→   Rever periodicamente o histórico das propostas para deter-
minados produtos e serviços.

→   Comparar a lista de empresas que manifestaram interesse no 
procedimento e a lista de empresas que submeteram pro-
postas, para identificar desistências e subcontratações.

→   Promover entrevista com empresas que deixaram de apresen-
tar propostas ou com um padrão de propostas não vencedoras.

→   Promover um expediente de fácil acesso onde as empresas 
possam reportar as suas preocupações relacionadas com 
a concorrência nos procedimentos de contratação, salva-
guardando questões de confidencialidade.

→   Incentivar os funcionários envolvidos nos procedimentos 
de contratação pública a denunciar suspeitas de conluio 
ao COSSIL. 

10.2.8.  Estipular critérios de avaliação e de adjudicação  
que promovam a concorrência

→   Critérios não relacionados com o preço (ex.: qualidade e ser-
viço pós-venda) deverão ser especificados de forma clara e 
objetiva e a sua importância devidamente ponderada.

→   Não valorizar de forma injustificada registos de desempe-
nho prévio.

→   Ponderar o impacto dos critérios de avaliação na intensida-
de de concorrência no procedimento, assim como na par-
ticipação em procedimentos futuros.
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→   Evitar a previsibilidade dos procedimentos em termos da sua frequên-
cia, dos valores e quantidades de contratos.

→   Ponderar a organização de procedimentos em conjunto com outras 
entidades adjudicantes.

10.2.7.  Sensibilizar os recursos humanos e promover o escrutínio  
da informação

→   Implementar programas de formação contínua dos funcionários, 
responsáveis pelos procedimentos de contratação.

→   Recolher, de forma sistemática informação referente à processos de 
adjudicação passados (ex: produtos e/ou serviços adquiridos, propos-
ta apresentada por cada concorrente).

→   Rever periodicamente o histórico das propostas para determinados 
produtos e serviços.

→   Comparar a lista de empresas que manifestaram interesse no proce-
dimento e a lista de empresas que submeteram propostas, para iden-
tificar desistências e subcontratações.

→   Promover entrevista com empresas que deixaram de apresentar pro-
postas ou com um padrão de propostas não vencedoras.

→   Promover um expediente de fácil acesso onde as empresas possam 
reportar as suas preocupações relacionadas com a concorrência nos 
procedimentos de contratação, salvaguardando questões de con-
fidencialidade.

→   Incentivar os funcionários envolvidos nos procedimentos de con-
tratação pública a denunciar suspeitas de conluio ao COSSIL. 

10.2.8.  Estipular critérios de avaliação e de adjudicação que promovam  
a concorrência

→   Critérios não relacionados com o preço (ex.: qualidade e serviço pós-
-venda) deverão ser especificados de forma clara e objetiva e a sua 
importância devidamente ponderada.

→   Não valorizar de forma injustificada registos de desempenho prévio.

→   Ponderar o impacto dos critérios de avaliação na intensidade de con-
corrência no procedimento, assim como na participação em procedi-
mentos futuros.
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10.2.3. Não exclusão de concorrentes potenciais

→   Não excluir concorrentes potenciais de procedimentos fu-
turos ou da lista de potenciais concorrentes, por não terem 
apresentado uma proposta em determinado procedimento. 

10.2.4. Ponderar a divisão de contratos em lotes

→   Dividir o contrato em lotes, quando se considere necessário 
para promover a participação de empresas, procurando evitar 
que esta divisão facilite esquemas de repartição de mercado.

10.2.5. Reduzir os custos de preparação das propostas

→   Deve se reduzir os custos de preparação das propostas simpli-
ficando os procedimentos de contratação ao longo do tempo 
(ex.: utilizando o mesmo tipo de formulário); agregando proce-
dimentos de contratação, ponderando o impacto na participa-
ção; mantendo registos atualizados de adjudicatários aprova-
dos/certificados oficialmente; fixando prazos adequados para 
preparação e apresentação de propostas (ex.: em função da 
natureza, volume e da complexidade das matérias em causa).

10.2.6.  Estabelecer requisitos claros e reduzir  
a previsibilidade dos procedimentos

→   Estabelecer os requisitos e regras de procedimento de forma 
clara e objetiva (ex: verificação independente das especifica-
ções do procedimento antes do seu lançamento).

→   Definir especificações de desempenho e requisitos funcio-
nais de forma clara e objetiva.

→   Evitar a previsibilidade dos procedimentos em termos da sua 
frequência, dos valores e quantidades de contratos.

→   Ponderar a organização de procedimentos em conjunto com 
outras entidades adjudicantes.
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10.2.7.  Sensibilizar os recursos humanos e promover  
o escrutínio da informação

→   Implementar programas de formação contínua dos funcio-
nários, responsáveis pelos procedimentos de contratação.

→   Recolher, de forma sistemática informação referente à pro-
cessos de adjudicação passados (ex: produtos e/ou serviços 
adquiridos, proposta apresentada por cada concorrente).

→   Rever periodicamente o histórico das propostas para deter-
minados produtos e serviços.

→   Comparar a lista de empresas que manifestaram interesse no 
procedimento e a lista de empresas que submeteram pro-
postas, para identificar desistências e subcontratações.

→   Promover entrevista com empresas que deixaram de apresen-
tar propostas ou com um padrão de propostas não vencedoras.

→   Promover um expediente de fácil acesso onde as empresas 
possam reportar as suas preocupações relacionadas com 
a concorrência nos procedimentos de contratação, salva-
guardando questões de confidencialidade.

→   Incentivar os funcionários envolvidos nos procedimentos 
de contratação pública a denunciar suspeitas de conluio 
ao COSSIL. 

10.2.8.  Estipular critérios de avaliação e de adjudicação  
que promovam a concorrência

→   Critérios não relacionados com o preço (ex.: qualidade e ser-
viço pós-venda) deverão ser especificados de forma clara e 
objetiva e a sua importância devidamente ponderada.

→   Não valorizar de forma injustificada registos de desempe-
nho prévio.

→   Ponderar o impacto dos critérios de avaliação na intensida-
de de concorrência no procedimento, assim como na par-
ticipação em procedimentos futuros.
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10.2.9.  Mitigar as oportunidades de comunicação entre concorrentes

→   Eventuais diálogos entre o órgão contratante e as empresas candida-
tas devem ser tidos individualmente com cada empresa.

→   Promover o anonimato das propostas (ex.: utilizando um código para 
cada concorrente).

→   Ponderar cuidadosamente o tipo de informação a disponibilizar às 
candidatas no momento de abertura das propostas e na publicação 
dos resultados de adjudicação.

→   Em caso de recurso à consultores externos, obter declaração de con-
fidencialidade e manifestação por escrito de ausência de conflitos de 
interesse.

→   Exigir que concorrentes revelem se pretendem subcontratar outras 
empresas.

→   Atribuir especial atenção as propostas conjuntas (ex.: em consórcio), 
que possam indiciar um esquema de conluio.

→   Informar sobre as consequências da violação da Lei n.º 8/2009 por prá-
ticas concertadas no anúncio/comunicação do procedimento de con-
tratação.

→   Considerar a exigência de uma “Declaração de Independência da Pro-
posta” nos documentos da proposta, onde seja expressa de forma escri-
ta e inequívoca, a ausência material de qualquer tipo de comunicação 
e/ou de relação tida entre a empresa candidata e as suas concorrentes 
na apresentação da sua proposta. O “desconforto” dos concorrentes 
com esta exigência constitui, em si, um indício de conluio.
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11.1.  Legitimidade, forma e fundamentos  
(artigos 159 e 160 do RLCP)

   Legitimidade

1 ▶    Qualquer interessado, tem o direito de fazer impugnação, para 
solicitar a revogação ou a modificação de atos e decisões, me-
diante Reclamação e Recurso, por escrito, livre do pagamento 
de quaisquer taxas, nos termos do Capítulo V – Direito de Im-
pugnação.

   Forma e Fundamentos

1 ▶    O pedido de impugnação deve ser apresentado por escrito e 
ter por fundamento a violação dos princípios, regras e proce-
dimentos estabelecidos no RLCP.

2 ▶    É admitida a impugnação oral nos atos públicos desde que 
conste na respetiva ata. 

11.2. Princípio e procedimentos (artigos 161 e 162 do RLCP) 

   Princípios

1 ▶    O procedimento administrativo deve ser célere, de modo a 
assegurar a economia e eficácia da decisão, sem prejuízo da 
segurança e dos direitos das partes.

 11. CAPÍTULO

Como registrar uma apelação?

Ê
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11.1.  Legitimidade, forma e fundamentos  
(artigos 159 e 160 do RLCP)

   Legitimidade

1 ▶    Qualquer interessado, tem o direito de fazer impugnação, para 
solicitar a revogação ou a modificação de atos e decisões, me-
diante Reclamação e Recurso, por escrito, livre do pagamento 
de quaisquer taxas, nos termos do Capítulo V – Direito de Im-
pugnação.

   Forma e Fundamentos

1 ▶    O pedido de impugnação deve ser apresentado por escrito e 
ter por fundamento a violação dos princípios, regras e proce-
dimentos estabelecidos no RLCP.

2 ▶    É admitida a impugnação oral nos atos públicos desde que 
conste na respetiva ata. 

11.2. Princípio e procedimentos (artigos 161 e 162 do RLCP) 

   Princípios

1 ▶    O procedimento administrativo deve ser célere, de modo a 
assegurar a economia e eficácia da decisão, sem prejuízo da 
segurança e dos direitos das partes.

 11. CAPÍTULO

Como registrar uma apelação?

Ê
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11.1.  Legitimidade, forma e fundamentos  
(artigos 159 e 160 do RLCP)

   Legitimidade

1 ▶    Qualquer interessado, tem o direito de fazer impugnação, para solicitar a 
revogação ou a modificação de atos e decisões, mediante Reclamação 
e Recurso, por escrito, livre do pagamento de quaisquer taxas, nos ter-
mos do Capítulo V – Direito de Impugnação.

   Forma e Fundamentos

1 ▶    O pedido de impugnação deve ser apresentado por escrito e ter por 
fundamento a violação dos princípios, regras e procedimentos estabe-
lecidos no RLCP.

2 ▶    É admitida a impugnação oral nos atos públicos desde que conste 
na respetiva ata. 

11.2. Princípio e procedimentos (artigos 161 e 162 do RLCP) 

   Princípios

1 ▶    O procedimento administrativo deve ser célere, de modo a assegu-
rar a economia e eficácia da decisão, sem prejuízo da segurança e dos 
direitos das partes.

2 ▶    O pedido de impugnação será objeto de apreciação pela autoridade 
competente para dele tomar conhecimento, não podendo a decisão 
ser tácita. 

3 ▶    A autoridade competente para conhecer do pedido deve observar o 
princípio da justiça e da imparcialidade, abstendo-se de tomar de-
cisões que visem direta ou indiretamente o interesse próprio, bem 
como as situações de conflito de interesse.
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11.3.  Efeitos da impugnação e da decisão  
(artigos 163 e 164 do RLCP)

   Efeitos da impugnação

1 ▶    A impugnação, em qualquer das suas formas, produz efei-
tos suspensivos no andamento do concurso.

   Efeitos da decisão

1 ▶    O acolhimento do pedido implica revogação do ato ou da 
decisão impugnada e o refazimento dos atos decorrentes, 
aproveitando-se os que não forem atingidos pela decisão.

11.4. Recurso gracioso ou reclamação (165-167 do RLCP)

   Fundamento

1 ▶    A Reclamação deve ter como fundamento a violação efetiva 
das disposições do RLCP e será feita perante a entidade ou 
órgão que praticou o ato. 

   Prazos

1 ▶    A Reclamação será dirigida à entidade ou órgão que praticou 
o ato, no prazo de três dias úteis a contar da data da notifica-
ção do ato ou da publicação na imprensa, conforme o caso, 
prevalecendo a data que ocorrer por último.

2 ▶     A Reclamação será decidida no prazo de cinco dias úteis a 
contar da data da sua receção.
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2 ▶    O pedido de impugnação será objeto de apreciação pela 
autoridade competente para dele tomar conhecimento, 
não podendo a decisão ser tácita. 

3 ▶    A autoridade competente para conhecer do pedido deve 
observar o princípio da justiça e da imparcialidade, absten-
do-se de tomar decisões que visem direta ou indiretamen-
te o interesse próprio, bem como as situações de conflito 
de interesse.

4 ▶    Nas situações referidas no número anterior, os visados de-
vem, consoante os casos, declarar e argüir o impedimento, 
escusa ou suspeição nos termos das normas de funciona-
mento da Administração Pública.

   Procedimentos

1 ▶    Feita a impugnação, a autoridade competente para dela de-
cidir notificará os concorrentes, aos quais é facultado o direito 
de apresentar alegações, no prazo de dois dias úteis.

2 ▶     A autoridade impugnada deve pronunciar-se sobre o assunto, 
juntar as alegações que forem recebidas e encaminhar os au-
tos para a decisão da autoridade competente para conhecer 
do pedido, sem prejuízo da faculdade de  solicitar o parecer 
prévio da COSSIL.

3 ▶    As decisões proferidas serão fundamentadas com as razões 
de facto e de direito e serão comunicadas por escrito ao im-
pugnante e aos concorrentes.

4 ▶    Todos os documentos e atos devem ser juntos e devidamente 
numerados e farão parte do processo administrativo da licita-
ção, sendo arquivados para fiscalização. 
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4 ▶    Nas situações referidas no número anterior, os visados devem, con-
soante os casos, declarar e argüir o impedimento, escusa ou suspei-
ção nos termos das normas de funcionamento da Administração 
Pública.

   Procedimentos

1 ▶    Feita a impugnação, a autoridade competente para dela decidir no-
tificará os concorrentes, aos quais é facultado o direito de apresentar 
alegações, no prazo de dois dias úteis.

2 ▶     A autoridade impugnada deve pronunciar-se sobre o assunto, juntar as 
alegações que forem recebidas e encaminhar os autos para a decisão 
da autoridade competente para conhecer do pedido, sem prejuízo da 
faculdade de  solicitar o parecer prévio da COSSIL.

3 ▶    As decisões proferidas serão fundamentadas com as razões de facto 
e de direito e serão comunicadas por escrito ao impugnante e aos 
concorrentes.

4 ▶    Todos os documentos e atos devem ser juntos e devidamente numera-
dos e farão parte do processo administrativo da licitação, sendo arqui-
vados para fiscalização. 

11.3.  Efeitos da impugnação e da decisão  
(artigos 163 e 164 do RLCP)

   Efeitos da impugnação

1 ▶    A impugnação, em qualquer das suas formas, produz efeitos suspen-
sivos no andamento do concurso.

   Efeitos da decisão

1 ▶    O acolhimento do pedido implica revogação do ato ou da decisão 
impugnada e o refazimento dos atos decorrentes, aproveitando-se 
os que não forem atingidos pela decisão.

11.4. Recurso gracioso ou reclamação (165-167 do RLCP)

   Fundamento

1 ▶    A Reclamação deve ter como fundamento a violação efetiva das disposi-
ções do RLCP e será feita perante a entidade ou órgão que praticou o ato. 
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11.3.  Efeitos da impugnação e da decisão  
(artigos 163 e 164 do RLCP)

   Efeitos da impugnação

1 ▶    A impugnação, em qualquer das suas formas, produz efei-
tos suspensivos no andamento do concurso.

   Efeitos da decisão

1 ▶    O acolhimento do pedido implica revogação do ato ou da 
decisão impugnada e o refazimento dos atos decorrentes, 
aproveitando-se os que não forem atingidos pela decisão.

11.4. Recurso gracioso ou reclamação (165-167 do RLCP)

   Fundamento

1 ▶    A Reclamação deve ter como fundamento a violação efetiva 
das disposições do RLCP e será feita perante a entidade ou 
órgão que praticou o ato. 

   Prazos

1 ▶    A Reclamação será dirigida à entidade ou órgão que praticou 
o ato, no prazo de três dias úteis a contar da data da notifica-
ção do ato ou da publicação na imprensa, conforme o caso, 
prevalecendo a data que ocorrer por último.

2 ▶     A Reclamação será decidida no prazo de cinco dias úteis a 
contar da data da sua receção.
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2 ▶    O pedido de impugnação será objeto de apreciação pela 
autoridade competente para dele tomar conhecimento, 
não podendo a decisão ser tácita. 

3 ▶    A autoridade competente para conhecer do pedido deve 
observar o princípio da justiça e da imparcialidade, absten-
do-se de tomar decisões que visem direta ou indiretamen-
te o interesse próprio, bem como as situações de conflito 
de interesse.

4 ▶    Nas situações referidas no número anterior, os visados de-
vem, consoante os casos, declarar e argüir o impedimento, 
escusa ou suspeição nos termos das normas de funciona-
mento da Administração Pública.

   Procedimentos

1 ▶    Feita a impugnação, a autoridade competente para dela de-
cidir notificará os concorrentes, aos quais é facultado o direito 
de apresentar alegações, no prazo de dois dias úteis.

2 ▶     A autoridade impugnada deve pronunciar-se sobre o assunto, 
juntar as alegações que forem recebidas e encaminhar os au-
tos para a decisão da autoridade competente para conhecer 
do pedido, sem prejuízo da faculdade de  solicitar o parecer 
prévio da COSSIL.

3 ▶    As decisões proferidas serão fundamentadas com as razões 
de facto e de direito e serão comunicadas por escrito ao im-
pugnante e aos concorrentes.

4 ▶    Todos os documentos e atos devem ser juntos e devidamente 
numerados e farão parte do processo administrativo da licita-
ção, sendo arquivados para fiscalização. 
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   Prazos

1 ▶    A Reclamação será dirigida à entidade ou órgão que praticou o ato, no 
prazo de três dias úteis a contar da data da notificação do ato ou da 
publicação na imprensa, conforme o caso, prevalecendo a data que 
ocorrer por último.

2 ▶     A Reclamação será decidida no prazo de cinco dias úteis a contar da 
data da sua receção.

   Competência

1 ▶    É competente para decidir sobre a Reclamação, a autoridade que pra-
ticou o ato, podendo esta remeter os autos para decisão da autoridade 
máxima do Órgão Contratante, hipótese em que a decisão terá o efei-
to de Recurso Hierárquico. 

2 ▶     A remessa dos autos de que trata o número anterior carece da auto-
rização expressa do reclamante. 

11.5. Recurso Contencioso ou hierárquico (168-170 do RLCP)

   Fundamento

1 ▶    Das decisões proferidas em Reclamação e da decisão que declara o 
impedimento estabelecido no Artigo 176, cabe Recurso Hierárquico à 
autoridade máxima do Órgão Contratante, nos termos da Secção III – 
Do recurso hierárquico.

   Prazos

1 ▶    O Recurso Hierárquico será interposto no prazo de três dias úteis a 
contar da data da notificação da decisão proferida em Reclamação.

2 ▶     O Recurso Hierárquico será decidido no prazo de cinco dias úteis a 
contar da data da sua receção.

   Competência

1 ▶    É competente para decidir sobre o Recurso Hierárquico, a autoridade 
máxima do Órgão Contratante, facultado a esta remeter os autos para 
decisão do Órgão de Recurso, hipótese em que a decisão terá o efeito 
de Recurso para Órgão de Recurso.

2 ▶     A remessa dos autos de que trata o número anterior carece da auto-
rização expressa do recorrente.
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   Competência

1 ▶    É competente para decidir sobre a Reclamação, a autoridade 
que praticou o ato, podendo esta remeter os autos para de-
cisão da autoridade máxima do Órgão Contratante, hipótese 
em que a decisão terá o efeito de Recurso Hierárquico. 

2 ▶     A remessa dos autos de que trata o número anterior carece 
da autorização expressa do reclamante. 

11.5. Recurso Contencioso ou hierárquico (168-170 do RLCP)

   Fundamento

1 ▶    Das decisões proferidas em Reclamação e da decisão que de-
clara o impedimento estabelecido no Artigo 176, cabe Recur-
so Hierárquico à autoridade máxima do Órgão Contratante, 
nos termos da Secção III – Do recurso hierárquico.

   Prazos

1 ▶    O Recurso Hierárquico será interposto no prazo de três dias 
úteis a contar da data da notificação da decisão proferida em 
Reclamação.

2 ▶     O Recurso Hierárquico será decidido no prazo de cinco dias 
úteis a contar da data da sua receção.

   Competência

1 ▶    É competente para decidir sobre o Recurso Hierárquico, a auto-
ridade máxima do Órgão Contratante, facultado a esta reme-
ter os autos para decisão do Órgão de Recurso, hipótese em 
que a decisão terá o efeito de Recurso para Órgão de Recurso.
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2 ▶     A remessa dos autos de que trata o número anterior carece 
da autorização expressa do recorrente.

11.6. Recurso (artigos 171-173 do RLCP)

   Cabimento

1 ▶    Das decisões proferidas em Recurso Hierárquico, cabe Recurso 
nos termos da Secção IV – Do recurso.

   Prazos

1 ▶    O Recurso será apresentado por escrito e dirigido ao Órgão 
de Recurso no prazo de três dias úteis a contar da data da no-
tificação da decisão proferida em Recurso Hierárquico.

2 ▶     As impugnações submetidas ao Órgão de Recurso deverão 
ser por este decididas no prazo de dez dias úteis a contar da 
data da sua receção.

   Órgão de Recurso

1 ▶    O Órgão de Recurso é o órgão colegial, composto por três 
membros, nomeados para o efeito, os quais não devem ser 
ligados às Unidades de Gestão das Licitações.

2 ▶     O Órgão de Recurso atenderá aos seguintes princípios:

a)   Ser integrado por membros de reconhecida idoneidade e 
conhecimento, escolhidos entre representantes do sector 
público, do sector privado e da sociedade em geral, dos 
quais um será designado presidente;

b)   Independência, isenção e imparcialidade, devendo apli-
car-se aos seus membros os impedimentos referidos no 
Artigo 14 do RLCP.
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11.6. Recurso (artigos 171-173 do RLCP)

   Cabimento

1 ▶    Das decisões proferidas em Recurso Hierárquico, cabe Recurso nos ter-
mos da Secção IV – Do recurso.

   Prazos

1 ▶    O Recurso será apresentado por escrito e dirigido ao Órgão de Recur-
so no prazo de três dias úteis a contar da data da notificação da deci-
são proferida em Recurso Hierárquico.

2 ▶     As impugnações submetidas ao Órgão de Recurso deverão ser por este 
decididas no prazo de dez dias úteis a contar da data da sua receção.

   Órgão de Recurso

1 ▶    O Órgão de Recurso é o órgão colegial, composto por três membros, 
nomeados para o efeito, os quais não devem ser ligados às Unidades 
de Gestão das Licitações.

2 ▶     O Órgão de Recurso atenderá aos seguintes princípios:

a)   Ser integrado por membros de reconhecida idoneidade e conheci-
mento, escolhidos entre representantes do sector público, do sec-
tor privado e da sociedade em geral, dos quais um será designa-
do presidente;

b)   Independência, isenção e imparcialidade, devendo aplicar-se aos 
seus membros os impedimentos referidos no Artigo 14 do RLCP.

3 ▶    As decisões tomadas pelo Órgão de Recurso terão carácter definiti-
vo no âmbito da administração pública, sem prejuízo do recurso aos 
meios jurisdicionais, nos termos da legislação pertinente.

4 ▶    Cabe à COSSIL, sem direito a voto, prestar assistência ao Órgão de Re-
curso, emitir parecer prévio sobre o assunto e proceder ao seguimento 
do cumprimento da decisão proferida.

5 ▶    Para o exercício das suas atribuições o Órgão de Recurso poderá solici-
tar o parecer de peritos, em matérias especializadas.
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   Competência

1 ▶    É competente para decidir sobre a Reclamação, a autoridade 
que praticou o ato, podendo esta remeter os autos para de-
cisão da autoridade máxima do Órgão Contratante, hipótese 
em que a decisão terá o efeito de Recurso Hierárquico. 

2 ▶     A remessa dos autos de que trata o número anterior carece 
da autorização expressa do reclamante. 

11.5. Recurso Contencioso ou hierárquico (168-170 do RLCP)

   Fundamento

1 ▶    Das decisões proferidas em Reclamação e da decisão que de-
clara o impedimento estabelecido no Artigo 176, cabe Recur-
so Hierárquico à autoridade máxima do Órgão Contratante, 
nos termos da Secção III – Do recurso hierárquico.

   Prazos

1 ▶    O Recurso Hierárquico será interposto no prazo de três dias 
úteis a contar da data da notificação da decisão proferida em 
Reclamação.

2 ▶     O Recurso Hierárquico será decidido no prazo de cinco dias 
úteis a contar da data da sua receção.

   Competência

1 ▶    É competente para decidir sobre o Recurso Hierárquico, a auto-
ridade máxima do Órgão Contratante, facultado a esta reme-
ter os autos para decisão do Órgão de Recurso, hipótese em 
que a decisão terá o efeito de Recurso para Órgão de Recurso.
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2 ▶     A remessa dos autos de que trata o número anterior carece 
da autorização expressa do recorrente.

11.6. Recurso (artigos 171-173 do RLCP)

   Cabimento

1 ▶    Das decisões proferidas em Recurso Hierárquico, cabe Recurso 
nos termos da Secção IV – Do recurso.

   Prazos

1 ▶    O Recurso será apresentado por escrito e dirigido ao Órgão 
de Recurso no prazo de três dias úteis a contar da data da no-
tificação da decisão proferida em Recurso Hierárquico.

2 ▶     As impugnações submetidas ao Órgão de Recurso deverão 
ser por este decididas no prazo de dez dias úteis a contar da 
data da sua receção.

   Órgão de Recurso

1 ▶    O Órgão de Recurso é o órgão colegial, composto por três 
membros, nomeados para o efeito, os quais não devem ser 
ligados às Unidades de Gestão das Licitações.

2 ▶     O Órgão de Recurso atenderá aos seguintes princípios:

a)   Ser integrado por membros de reconhecida idoneidade e 
conhecimento, escolhidos entre representantes do sector 
público, do sector privado e da sociedade em geral, dos 
quais um será designado presidente;

b)   Independência, isenção e imparcialidade, devendo apli-
car-se aos seus membros os impedimentos referidos no 
Artigo 14 do RLCP.
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11.7. Recurso jurisdicional (tribunal)

1 ▶    Se as partes envolvidas não concordarem com a decisão do Órgão de Re-
curso, então elas poderão recorrer ao Tribunal de 1.ª instância para verem 
satisfeitas as suas pretensões.
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▶  RLCP – Regulamento de Licitação e Contratações Públicas

▶ SAFE – Sistema de Administração Financeira do Estado

▶ COSSIL –  Gabinete de Coordenação e Seguimento do Sistema 
de Licitações

▶ PME’s –  Pequenas e médias empresas ou pequenos e médios 
empresários

▶ DAF – Direção Administrativa e Financeira

▶ CGC- Condições gerais do contrato

▶ IAC – Instruções aos concorrentes

▶ PL – Plano de licitações

▶ CEC – Condições especiais do contrato

▶ CPD – Concurso de pequena dimensão

▶ BTP –  Batîments et Travaux Publiques 
(Edifícios e Obras Públicas)

▶ OIT – Organização Internacional do Trabalho

▶ RBSA –  Regular Budget Supplementary Account  
(Conta Suplementar do Orçamento Regular)

▶ PANEF – Plano de Ação Nacional de Emprego e Formação

 ABREVIATURAS 
E SIGLAS

Ê
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▶  RLCP – Regulamento de Licitação e Contratações Públicas

▶ SAFE – Sistema de Administração Financeira do Estado

▶ COSSIL –  Gabinete de Coordenação e Seguimento do Sistema 
de Licitações

▶ PME’s –  Pequenas e médias empresas ou pequenos e médios 
empresários

▶ DAF – Direção Administrativa e Financeira

▶ CGC- Condições gerais do contrato

▶ IAC – Instruções aos concorrentes

▶ PL – Plano de licitações

▶ CEC – Condições especiais do contrato

▶ CPD – Concurso de pequena dimensão

▶ BTP –  Batîments et Travaux Publiques 
(Edifícios e Obras Públicas)

▶ OIT – Organização Internacional do Trabalho

▶ RBSA –  Regular Budget Supplementary Account  
(Conta Suplementar do Orçamento Regular)

▶ PANEF – Plano de Ação Nacional de Emprego e Formação

 ABREVIATURAS 
E SIGLAS

Ê
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▶  RLCP – Regulamento de Licitação e Contratações Públicas

▶ SAFE – Sistema de Administração Financeira do Estado

▶ COSSIL –  Gabinete de Coordenação e Seguimento do Sistema de Licitações

▶ PME’s –  Pequenas e médias empresas ou pequenos e médios empresários

▶ DAF – Direção Administrativa e Financeira

▶ CGC- Condições gerais do contrato

▶ IAC – Instruções aos concorrentes

▶ PL – Plano de licitações

▶ CEC – Condições especiais do contrato

▶ CPD – Concurso de pequena dimensão

▶ BTP –  Batîments et Travaux Publiques 
(Edifícios e Obras Públicas)

▶ OIT – Organização Internacional do Trabalho

▶ RBSA –  Regular Budget Supplementary Account  
(Conta Suplementar do Orçamento Regular)

▶ PANEF – Plano de Ação Nacional de Emprego e Formação
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