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Este guia baseia-se no Regulamento de Licitação e Contratação Pública,
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execução, modelos de documentos de licitação, despachos ministeriais, circulares e jurisprudência.
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Guia-Prático-Contratação_STP_Paginação_A4_24-ABR.indd 17

24/05/21 10:31

18
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Ê 01. CAPÍTULO
Quais são as vantagens concedidas às PME pelo Regulamento de licitação e contratação pública de São Tomé e
Príncipe para facilitar o seu acesso aos contratos públicos?

1.1.1.1.
Subcontratação
Subcontratação(Documento
(Documentode
delicitação,
licitação,CGC,36)
CGC, 36)
1▶A
 Contratada pode subcontratar parte das obras, mas não pode assinar o
1 ▶ A Contratada pode subcontratar parte das obras, mas não
contrato sem que haja aprovação, por escrito, do Órgão Contratante. A subpode assinar
o contrato
sem da
que
haja aprovação, por escrito,
contratação
não altera
as obrigações
Contratada.

do Órgão Contratante. A subcontratação não altera as obri-

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

2 ▶ A subcontratação é permitida, embora o subcontratado não
responde perante ao órgão contratante. A responsabilidade
1.2. Consórcio de empresas (artigo 27 do RLCP)
total e completa das obras é da empresa contratada.
1 ▶  É sempre permitida a participação, nas licitações, de concorrentes constituídos emde
consórcio.
1.2. Consórcio
empresas (artigo 27 do RLCP)

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

É sempre
permitida
a participação,
nas licitações, de concor3 ▶1  ▶
Lista
de documentos
de constituição
de consórcio:
rentes constituídos em consórcio.

a) N
 ome e qualificação de cada membro integrante do consórcio e a
indicação
da participação
de cada
um consórcio
deles;
2 ▶ Os
membros
integrantes
de um
não podem parb) ticipar
Indicação
membro
representante
do consórcionem
perante
o Órgão
nodo
mesmo
concurso,
isoladamente
integrando
Contratante,
com poderes para assumir obrigações e para receber
outro
consórcio.
citação e intimação em nome de todos os membros integrantes do
consórcio;
e
3 ▶ Lista
de documentos
de constituição de consórcio:
c) A
 ssumpção de responsabilidade solidária dos membros integrantes do
a)
Nome e qualificação de cada membro integrante do conconsórcio por todas as obrigações e atos do consórcio.

sórcio e a indicação da participação de cada um deles;

4 ▶ Quando um consórcio pretende concorrer, cada um dos seus membros
b) Indicação
do membro
do consórcio
perante
apresentará
os documentos
de representante
qualificação jurídica,
económico-financeira eotécnica
e de
regularidadecom
fiscal poderes
exigidos nos
termos
dos artigos
22
Órgão
Contratante,
para
assumir
obrigaa 27 do RLCP, assim como o documento de constituição do consórcio ou
1917
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çõesprojeto
e paraacompanhado
receber citação
e intimação
em nome de
too respetivo
de declaração
de compromisso
para
constituição
domembros
consórcio, caso
seja o adjudicatário.
dos os
integrantes
do consórcio; e
5 ▶ O
 s requisitos de faturação mínima e de capital social ou de património
c) Assumpção de responsabilidade solidária dos membros
líquido do consórcio podem resultar da soma dos valores comprovados
do consórcio
por todas as obrigações e atos
de cadaintegrantes
um dos membros
integrantes.

do consórcio.

6 ▶ Os requisitos de qualificação técnica do consórcio podem ser compropor um dos
membros
ou pela soma
de elementos
4vados
▶ Quando
umseus
consórcio
pretende
concorrer,
cadaque
umintedos
gram a capacidade técnica de cada um deles.

seus membros apresentará os documentos de qualificação
7 ▶ As garantias
e/ou definitivas e
devem
ser e
emitidas
em nome
jurídica, provisórias
económico-financeira
técnica
de regularidade
do consórcio, podendo ser oferecidas isoladamente por qualquer dos seus
fiscal exigidos nos termos dos artigos 22 a 27 do RLCP, asmembros ou ter o seu valor distribuído entre a totalidade dos membros, a
sim como
de constituição do consórcio ou o
exclusivo
critérioododocumento
consórcio.
respetivo projeto acompanhado de declaração de compromisso para
constituição
do consórcio,
caso seja o adjudica1.3. Aumento
dos limites
para isenção
de garantias
tário.

1 ▶ No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe aumento
5 ▶ Os requisitos de faturação mínima e de capital social ou
dos limites para isenção de garantias.

de património líquido do consórcio podem resultar da soma
dos valores
comprovados
de cada
um dos membros inte1.4. Regime
preferencial
concedido
às PME
grantes.

1▶6
 N▶o Regulamento
dede
Licitação
e Contratação
Pública
não existe regime
Os requisitos
qualificação
técnica
do consórcio
podem
preferencial concedido às PME.

ser comprovados por um dos seus membros ou pela soma
2 ▶ Nosde
concursos
de pequena
dimensão,aascapacidade
PME são priorizadas.
elementos
que integram
técnica de cada
um deles.
1.5. R
 estrição da concorrência internacional em benefício
7das
▶ As
garantias
provisórias
e/ou definitivas
ser emitidas
PME
para contratos
financiados
pelo devem
orçamento
nomecontratantes,
do consórcio, podendo
ser oferecidas
isoladamente
dosem
órgãos
ou seja, margem
de preferência
por qualquer
dos43
seus
doméstica
(Artigo
domembros
RLCP) ou ter o seu valor distribuído
entre a totalidade dos membros, a exclusivo critério do consórcio. Público Internacional o Órgão Contratante poderá estabe1 ▶ No Concurso
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;

1.3. Aumento dos limites para isenção de garantias

0% Regulamento
(dez por cento) do
do contrato,
sem impostos,
para
bens
e
1 b)
▶ 1No
de valor
Licitação
e Contratação
Pública
não
exisserviços
nacionais
finspara
de comparação
os bens e serviços
te aumento
dos para
limites
isenção decom
garantias.
estrangeiros.
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1.4.
preferencial
2 ▶Regime
Para efeitos
de aplicaçãoconcedido
da margem às
de PME
preferência fixada na alínea a)

do número anterior é indispensável a comprovação da nacionalidade
do concorrente, em conformidade com os requisitos estabelecidos no
1▶
No 20
Regulamento
de Licitação e Contratação Pública não
Artigo
do RLCP.

existe
regime
preferencial
concedido
às PME.
3 ▶ Para
efeitos
de aplicação
da margem
de preferência
fixada na alínea b) do
anterior é indispensável a prova de incorporação de fatores nacio2 número
▶ Nos concursos
de pequena dimensão, as PME são priorizanais correspondentes a pelo menos trinta por cento do preço à porta da
das.
fábrica do produto acabado, podendo, o Ministro que superintende a área
das Finanças ajustar a percentagem acima referida.
4 ▶Restrição
A nacionalidade
do concorrente
não será levadaem
embenefício
consideração
para
1.5.
da concorrência
internacional
das
os fins de aplicação da margem de preferência estabelecida na alínea b)
PME
para contratos financiados pelo orçamento dos órgãos
do número um do presente artigo.
contratantes, ou seja, margem de preferência doméstica
(Artigo 43 do RLCP)
1.6. Loteamento da licitação (Artigo 38 do RLCP)

1 ▶1▶
Quando
a licitaçãoPúblico
for realizada
por lotes, para
de definição
da modaNo Concurso
Internacional
ofins
Órgão
Contratante
polidade, será considerada a soma dos valores estimados de todos os lotes
derá estabelecer margens de preferência, de acordo com o
que fazem parte da mesma licitação.

seguinte:

2 ▶ Se a licitação for realizada por lotes, os Documentos de Licitação indica7,5 % (setede
e omeio
por cento)
do valor
dopara
contrato,
sem
rãoa)
a possibilidade
concorrente
submeter
proposta
um ou mais
lotes, oimpostos,
valor da garantia
provisória para cada
e a forma como
a avaliapara empreitadas,
paralote,
o concorrente
nacional,
ção e apara
adjudicação
feitas paracom
cadaolote,
admitindo-se
a avaliação
fins de serão
comparação
concorrente
estrangeiro;
por múltiplos lotes.

b) 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem impostos,
para bens
e serviços
nacionais
para
fins de comparação
1.7. P
 referência
no caso
de uma
licitação
comunitária
com os bens
e serviços estrangeiros.
ou aquisições
comunitárias
2 ▶ Para efeitos de aplicação da margem de preferência fixada

1 ▶ No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe preferência
na alínea a) do número anterior é indispensável a comprono caso de uma licitação comunitária ou aquisições comunitárias.

vação da nacionalidade do concorrente, em conformidade
com os requisitos estabelecidos no Artigo 20 do RLCP.

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

3▶
Para efeitos
aplicação
da margem
preferência fixada na
1.8.
A
 vanço
para ode
início
das obras
ou do de
fornecimento
alínea98
b) do
(Artigo
do número
RLCP) anterior é indispensável a prova de incorporação de fatores nacionais correspondentes a pelo menos
trinta épor
cento do
preço à porta
da fábrica
do produto
acaba1 ▶ Somente
permitido
o pagamento
de parcela
de adiantamento
(avanço),
quando
previsto nos
Documentos
Licitação, até o
de trinta
por
do, podendo,
o Ministro
quede
superintende
a limite
área das
Finanças
cento
do
valor
do
Contrato,
e
mediante
a
apresentação
de
garantia
de
ajustar a percentagem acima referida.
avanço no mesmo valor.
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A nacionalidade
do concorrente
será
levadaefetuar-se-á
em consi2 ▶4
 O▶reembolso
do adiantamento
previsto no não
número
anterior,
deduzindo
no para
valor de
dos pagamentos
posteriores
percenderação
oscada
fins um
de aplicação
da margem
deuma
preferência
tagem
igual à parcela
adiantamento
concedido.
estabelecida
nado
alínea
b) do número
um do presente artigo.
1.9. Possibilidade de fornecer certos documentos
1.6. Loteamento
da licitação
(Artigo
38 do RLCP)
administrativos
ao assinar
o contrato
(documento de licitação, IAC, Cláusula 43)

1 ▶ Quando a licitação for realizada por lotes, para fins de defini1 ▶ Paração
a celebração
do Contrato,
Adjudicatárioadeverá
os estiseda modalidade,
seráoconsiderada
somaapresentar
dos valores
guintes documentos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da receção
mados de todos os lotes que fazem parte da mesma licitação.
da notificação de adjudicação:

2a)▶ ASe
a licitação
for realizada
por lotes,
os Documentos
de Licis certidões
atualizadas
dos requisitos
de qualificação
apresentados
na
tação
indicarão
a tenham
possibilidade
de
o concorrente
submeter
fase
de concurso,
que
caducado
durante
o decurso do
mesmo;
para um
ou mais lotes,
o valor dafiscal,
garantia
provisória
b) Aproposta
documentação
comprovativa
da regularidade
nos termos
da
para cada
lote,
Cláusula
22 das
IAC;e a forma como a avaliação e a adjudicação
feitas
cada
admitindo-se
a avaliação
por múlc) Dserão
eclaração
depara
que não
hálote,
pedido
de falência contra
o Concorrente
e
tiplos
lotes.
de que não requereu concordata; e
d) D
 ocumento de constituição do consórcio, quando for o caso.
2 ▶ Preferência
Caso o Concorrente
nãode
apresente
a documentação
prevista no ponto
1.7.
no caso
uma licitação
comunitária
anterior,
o Órgãocomunitárias
Contratante poderá cancelar a adjudicação e convocar
ou
aquisições
o concorrente classificado no segundo lugar.

3 ▶ Após a apresentação da documentação prevista no ponto 1, o Órgão
1Contratante
▶ No Regulamento
Licitação e Contratação
Pública
não existe
convocará de
o Adjudicatário
para assinatura
do Contrato,
depreferência
no caso
deo uma
licitação
comunitária
oudias
aquisivendo
o Concorrente
assinar
Contrato
no prazo
máximo de 30
ou
emções
prazocomunitárias.
menor que tenha sido indicado nos Dados do Concurso.

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.
2022
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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 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 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 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, 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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Ê 02. CAPÍTULO
Como obter informações sobre os concursos realizados
pelos órgãos contratantes?

2.1.
Publicação
2.1.
Publicaçãode
deanúncio
anúncio(Artigos
(Artigos29
29e e50
50do
doRLCP)
RLCP)
1 ▶ 1O
de Licitação
é divulgado
mediante publicação,
napublicação,
rádio nacio▶ Anúncio
O Anúncio
de Licitação
é divulgado
mediante
nal,na
e/ou
na televisão
pública
devendo
o Órgão
Contratante
afirádio
nacional,
e/ounacional,
na televisão
pública
nacional,
devenxar cópia por edital, na sede do Órgão Contratante.

do o Órgão Contratante afixar cópia por edital, na sede do

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

divulgação
de Anúncio
de Licitação,
emaqualquer
3 ▶2N
 ▶osAconcursos
de pequena
dimensão,
não é exigido
publicação.Regime
O mesou
modalidade,
deverá
ser
comunicada
à
COSSIL.
mo é feito através de carta-convite à pelo menos três fornecedores, empreiteiros ou concorrentes.

3 ▶ Nos concursos de pequena dimensão, não é exigido a pu4 ▶ A
 realização
doOConcurso
o Órgão
Contratante ààpublicação
blicação.
mesmoPúblico,
é feitoobriga
através
de carta-convite
pelo medo Anúncio da Licitação na imprensa pelo menos duas vezes, uma das quais
nos três fornecedores, empreiteiros ou concorrentes.
poderá ser feita em página oficial da Internet do Ministério das Finanças e/
respetivo sector,
de acesso livre,
e afixação
poroedital
na Contratansede do Ór4ou
▶ do
A realização
do Concurso
Público,
obriga
Órgão
gãote
Contratante,
podendo
ser ampliada
outros meios
de divulgação.
à publicação
do Anúncio
dapor
Licitação
na imprensa
pelo

menos duas vezes, uma das quais poderá ser feita em página
2.2. Plano
deda
licitações
(PL)
– (Artigodas
5 do
RLCP) e/ou do respetioficial
Internet do
Ministério
Finanças
vo sector, de acesso livre, e afixação por edital na sede do Ór1 ▶ O Órgão
Contratante só pode
iniciar ser
o procedimento
a congão Contratante,
podendo
ampliada de
porlicitação
outrose meios
tratação
desde que o valor estimado para a contratação tenha previsão no
de divulgação.
Orçamento e na programação financeira do sector respetivo.

2 ▶ O Órgão Contratante deverá submeter à COSSIL no início do ano econó2.2. Plano
licitações
(PL)
– (Artigo
5 ano
do eRLCP)
mico, ode
plano
de licitações
para
o referido
as respetivas atualizações,
devendo providenciar a sua adequada divulgação.

1 ▶ O Órgão Contratante só pode iniciar o procedimento de li2.3. Aviso
geral
aquisição desde que o valor estimado para a
citação
e ade
contratação
contratação tenha previsão no Orçamento e na programação
1 ▶  No financeira
Regulamento
Licitação
e Contratação Pública não existe Aviso geral
dodesector
respetivo.
de aquisição.
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▶ O Órgão
Contratante
deverá
submeter
2.4.2Avisos
específicos
(Artigo
50 do
RLCP) à COSSIL no início do
ano económico, o plano de licitações para o referido ano e as
1 ▶  A realização
do Concurso
Públicodevendo
obriga o Órgão
Contratante
à publicação
respetivas
atualizações,
providenciar
a sua
adequado Anúncio
da Licitação na imprensa pelo menos duas vezes, uma das quais
da divulgação.

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 ÓrContratante,
ser ampliada por outros meios de divulgação.
2.3. gão
Aviso
geral depodendo
aquisição

2.5.1 S
▶uporte
à informação
e suporte
à publicação
No Regulamento
de Licitação
e Contratação
Pública não exis(Artigos
29geral
e 50de
doaquisição.
RLCP)
te Aviso
1 ▶ O Anúncio de Licitação é divulgado mediante publicação, na rádio nacio-

2.4. nal,
Avisos
específicos
(Artigo
50 do
RLCP)
e/ou na
televisão pública
nacional,
devendo
o Órgão Contratante afixar
cópia por edital, na sede do Órgão Contratante.

A realização
do Concurso
Público
o Órgão
2 ▶ 1A
 ▶divulgação
de Anúncio
de Licitação,
emobriga
qualquer
RegimeContratante
ou modalidade,
deverá ser comunicada
à COSSIL.
à publicação
do Anúncio
da Licitação na imprensa pelo me-

duas vezes,
umadimensão,
das quaisnão
poderá
ser feita
em página
ofi3 ▶ Nos nos
concursos
de pequena
é exigido
a publicação.
O mesdaatravés
Internet
do Ministério
das menos
Finanças
do respetivo
mo cial
é feito
de carta-convite
à pelo
três e/ou
fornecedores,
empreiteiros
oude
concorrentes.
sector,
acesso livre, e afixação por edital na sede do Órgão

Contratante,
podendo
serobriga
ampliada
porContratante
outros meios
de di4 ▶ A realização
do Concurso
Público
o Órgão
à publicação vulgação.
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
2.5. Suporte
à Órgão
informação
e suporte
à ser
publicação
na sede do
Contratante,
podendo
ampliada por outros meios
(Artigos
29
e
50
do
RLCP)
de divulgação.

▶ O Anúncio
deinternet
Licitação(Artigos
é divulgado
publicação, na
2.6.1 Edital
e site de
29 emediante
50 do RLCP)
rádio nacional, e/ou na televisão pública nacional, devendo o
1 ▶ O Anúncio
Licitação é divulgado
mediante
publicação,
na rádio
Órgãode
Contratante
afixar cópia
por edital,
na sede
do nacioÓrgão
nal, Contratante.
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

2 ▶ A
 realização do Concurso Público obriga o Órgão Contratante à publicação
ou modalidade, deverá ser comunicada à COSSIL.
do Anúncio da Licitação na imprensa pelo menos duas vezes, uma das quais
serconcursos
feita em página
oficial da Internet
do Ministério
Finanças
e/
3poderá
▶ Nos
de pequena
dimensão,
não édas
exigido
a pu/ou do
respetivoO
sector,
de acesso
livre,através
e afixação
edital na sede do
Órblicação.
mesmo
é feito
depor
carta-convite
à pelo
gão Contratante, podendo ser ampliada por outros meios de divulgação.

menos três fornecedores, empreiteiros ou concorrentes.
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Ê 03. CAPÍTULO
Como preparar uma oferta?

3.1.
Qualificações
3.1.
Qualificaçõesdo
docandidato
candidato(Artigos
(Artigos22,
22,23,
23,24,
24,25
25do
doRLCP)
RLCP)
1 ▶ Existem certos documentos que são exigidos no momento de apresenta1 ▶ Existem certos documentos que são exigidos no momento
ção das propostas.

de apresentação das propostas.

 Qualificação jurídica

 Qualificação jurídica

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

2▶ A
jurídica exige
a apresentação
dos seguintes
a) qualificação
P
 ara pessoas singulares,
pelo documento
de identificação;
documentos:
b) P
 ara pessoas coletivas, pela certidão de registo comercial e estatutos
atualizados ou outro documento legal, conforme a natureza jurídica
do concorrente; e

a) Para pessoas singulares, pelo documento de identificação;
b)
Para
pessoas
coletivas, pela
certidão
de registo
c) D
eclaração
do concorrente
de que
não se encontra
emcomercial
qualquer
das
situaçõesatualizados
de impedimento
previstas
no Artigo 21
do RLCP.
e estatutos
ou outro
documento
legal,
conforme aque
natureza
jurídica
2 ▶ Sempre
aplicável,
deverádo
serconcorrente;
apresentado oeprojeto do consórcio ou documento do consórcio constituído.

c) Declaração do concorrente de que não se encontra em
3 ▶ A qualificação jurídica deve ser compatível com a natureza jurídica
qualquer das situações de impedimento previstas no Ardo concorrente.
tigo 21 do RLCP.
 3Qualificação
▶ Sempre Económico-financeira
que aplicável, deverá ser apresentado o projeto do

ou documento
do consórcio
constituído.
1 ▶ consórcio
São documentos
relativos à situação
económico-financeira
do concorrente:

4 ▶ A qualificação jurídica deve ser compatível com a natureza
a) No caso
pessoa singular:
jurídica
dodeconcorrente.
I Declaração periódica de rendimentos ou documento equivalente; e

 Qualificação
Económico-financeira
II Declaração
fiscal.
b) No caso de pessoa coletiva:

1 ▶ São documentos relativos à situação económico-financeira
I Declaração periódica de rendimentos;
do concorrente:
II D
 eclaração anual de informação contabilística e fiscal; e
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a)III
NoB
pessoa singular:
 caso
alançode
patrimonial
e demonstração contabilística do último
exercício fiscal,periódica
ou balançode
de abertura,
apresentado
de acordo
I Declaração
rendimentos
ou documento
com os princípios de contabilidade geralmente aceites.
equivalente; e
2 ▶ O
 s Documentos de Licitação podem, adicionalmente, exigir que o conII Declaração fiscal.
corrente apresente um ou mais entre os seguintes documentos:

b)DNo
caso de
pessoa
coletiva:
a)
eclaração
de que
não há
execução judicial do seu património que
afete a sua situação financeira, no caso de pessoa singular;
I Declaração periódica de rendimentos;

b) Balanços patrimoniais e demonstrações contabilísticas dos últiII Declaração
anual
de informação
e fiscal;
mos
exercícios fiscais,
limitado
ao máximocontabilística
de três exercícios
fiscais, e
apresentados de acordo com os princípios de contabilidade geralIII Balanço patrimonial e demonstração contabilística do
mente aceites;

último exercício fiscal, ou balanço de abertura, apresentado de acordo com os princípios de contabilidade
d) Facturação
média anual
nos três últimos exercícios fiscais de valor
geralmente
aceites.
c) F
 acturação em actividades similares ao objecto da contratação;

igual ou superior ao valor fixado nos Documentos de Licitação, limi2 ▶ Ostado
Documentos
Licitação
podem,
adicionalmente,
exigir
entre uma ede
três
vezes o valor
estimado
da empreitada, bens
ouoserviços
objecto apresente
da contratação;
que
concorrente
um ou mais entre os seguintes

documentos:
e) Capital social não inferior ao montante fixado nos Documentos de
Licitação, ou património líquido no último exercício fiscal igual ou

a) Declaração de que não há execução judicial do seu pasuperior ao valor fixado nos Documentos de Licitação, não devendo,
trimónio
que
afete
a sua situação
no
caso de
em
ambos os
casos,
ser superior
a dez porfinanceira,
cento do valor
estimado
pessoa
singular;
da
empreitada,
dos bens ou serviços objecto da contratação; e
f)b)Confirmação
de facilidades de
acesso a créditos no
montante esBalanços patrimoniais
e demonstrações
contabilísticas
pecificado
nos Documentos
de Licitação.
dos últimos
exercícios fiscais,
limitado ao máximo de três

exercícioseconómico-financeira
fiscais, apresentados
com
osaprincí3 ▶ A qualificação
deve de
ser acordo
compatível
com
natudedo
contabilidade
geralmente
rezapios
jurídica
concorrente, com
os encargos aceites;
a serem suportados pelo
concorrente e proporcionais à natureza e dimensão do objeto do conc) Facturação em actividades similares ao objecto da contratrato.
tação;

 Regularidade fiscal

d) Facturação média anual nos três últimos exercícios fiscais
de valor igual
oudo
superior
ao valor
fixado nos
Documentos
1▶A
 regularidade
fiscal
concorrente
é comprovada
através
de:
Licitação,
limitado
e três vezes oFiscal
valor
estia) Cde
ertidão
válida de
quitação entre
emitidauma
pela Administração
(Diremado
da empreitada,
bens ou serviços objecto da contração
dos Impostos);
e
b) Dtação;
eclaração válida emitida pela instituição responsável pelo sistema
segurança social.
e) nacional
Capitalde
social
não inferior ao montante fixado nos Do2 ▶ A comprovação
da regularidade
fiscal
do concorrente
será
cumentos de
Licitação, ou
património
líquido
noexigida
último
para efeitos de contratação e não como requisito de qualificação.
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fiscal igual
ou superior
ao valor
fixado nos
Docu3 ▶ Nosexercício
casos de licitação
baseada
na modalidade
de Concurso
com
Prévia mentos
Qualificação
e nos casosnão
de concessão
trata o
IV
de Licitação,
devendo, de
emque
ambos
osCapítulo
casos, ser
do superior
Regulamento,
comprovação
Regularidade
será exigida
a deza por
cento doda
valor
estimadoFiscal
da empreitada,
para
finsbens
de qualificação
e será
confirmada
para fins deecontratação.
dos
ou serviços
objecto
da contratação;
4 ▶ P
 ara fins de comprovação da regularidade fiscal, na fase de contrataf) Confirmação de facilidades de acesso a créditos no monção referida no Artigo 34.º, é assegurada a possibilidade de saneamentante especificado nos Documentos de Licitação.
to estabelecido no Artigo 65, para correção de falhas e omissões.

3 ▶ A qualificação económico-financeira deve ser compatível com
a natureza
jurídicapara
do celebração
concorrente,
com os o
encargos
a serem
34 diz o seguinte:
do contrato,
Órgão ContratanNB O artigo
te deve,
no prazo depelo
três concorrente
dias úteis apóseaproporcionais
adjudicação, notificar
o concorsuportados
à natureza
e dirente vencedor
apresentar,
no prazo de cinco dias úteis, os seguintes
mensão para
do objeto
do contrato.
documentos:

 a)Regularidade
fiscaldos requisitos de qualificação apresentadas na fase
C
 ertidões atualizadas
de licitação que, entretanto, tenham caducado no decurso da mesma;

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

b) Documentação comprovativa da regularidade fiscal;

c) D
 eclaração de que não há pedido de falência contra o concorrente ou de
Certidão
válida
de quitação
emitida pela Administração
quea)
este
não requereu
concordata;
e

Fiscal (Direção
dos Impostos);
e alvará específico.
d) D
 ocumentação
comprovativa
de licença ou

b) Declaração válida emitida pela instituição responsável
decretada
quando ode
empresário
se torna
insolvente, ou seja,
pelosersistema
nacional
segurança
social.
NB Falência pode
quando os ativos da empresa não são suficientes para saldar as suas dívidas.
2 ▶ A comprovação da regularidade fiscal do concorrente será
Trata-se de um processo judicial, em que a empresa para de funcionar e um
exigidajudicial
para efeitos
contratação
e não
como
requisitoéde
administrador
toma ode
controle
da situação.
Esse
administrador
o
qualificação.
responsável por vender os bens e ativos da empresa e pagar suas dívidas de
acordo com uma ordem de preferência estabelecida por lei.

3 ▶ Nos casos de licitação baseada na modalidade de Concurso
com Prévia Qualificação e nos casos de concessão de que
de também
estar relacionada
à má fase da empresa,
trata o apesar
Capítulo
IV do Regulamento,
a comprovação
da ReNB A concordata,
possui algumas características distintas. A diferença básica é que a empregularidade Fiscal será exigida para fins de qualificação e será
sa não deixa de operar. Na verdade, o juiz concede ao empresário uma prorconfirmada para fins de contratação.

rogação do pagamento de seus débitos. A ideia nesse caso é proporcionar ao
empresário
de organizar da
suas
finanças e tentar
reerguer
o seu
4 ▶ Para uma
fins chance
de comprovação
regularidade
fiscal,
na fase
de
negócio.
Por isso, muitos
afirmam
se trata
contrato entre
o devecontratação
referida
no que
Artigo
34.º,deé um
assegurada
a possibilidor (a empresa)
seus credores. Obviamente,
o processo
não65,
é realizado
sem
dade deesaneamento
estabelecido
no Artigo
para correqualquer
supervisão.
nomeia um comissário – que pode ser um credor
ção
de falhasOejuiz
omissões.
– e ele acompanhará todas as ações desenvolvidas pelo empreendedor.
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O artigo 34 Técnica
diz o seguinte:
NB  Qualificação

para celebração do contrato, o Órgão
Contratante deve, no prazo de três dias úteis após a adjudicação,
1 ▶ A qualificação técnica será compatível com os encargos a serem sunotificar
o concorrente
vencedor
para apresentar,
no prazodo
de
portados
pelo concorrente
e proporcional
à natureza e dimensão
cinco
diasdaúteis,
os seguintes documentos:
objeto
contratação.
2 ▶ Os Documentos de Licitação podem exigir que o concorrente aprea) Certidões atualizadas dos requisitos de qualificação apresensente os seguintes documentos:

tadas na fase de licitação que, entretanto, tenham caducado

a) D
 ocumentação comprovativa da experiência do concorrente na exeno decurso
da mesma;
cução
de objetos
de natureza similar às do objeto da licitação, com
indicação dos dados necessários à sua verificação;

b) Documentação comprovativa da regularidade fiscal;

b) D
 ocumentação comprovativa da qualificação e experiência da equic) pa
Declaração
que nãopara
há pedido
dedo
falência
o concortécnica do de
concorrente
execução
objeto contra
do contrato;

ou de que
este não requereu
concordata;
e
c) D
 rente
ocumentação
comprovativa
das instalações
e equipamentos
adequados e disponíveis para a execução do objeto do contrato; e

d) Documentação comprovativa de licença ou alvará específid) Cco.
ertificado de Qualidade ou documento equivalente emitido por

NB

entidade competente, nacional ou estrangeira, atestando a qualidade dos bens ou serviços e, quando for o caso, a sua conformidaFalência
decretada
quando
o empresário se torna insolde pode
com asser
normas
nacionais
de qualidade.

vente,
seja, quando
os ativos
da empresa
nãoesão
suficientes
3 ▶ Os ou
Documentos
de Licitação
fixarão,
de forma clara
objetiva,
os daparados
saldar
as
suas
dívidas.
Trata-se
de
um
processo
judicial,
em
mínimos a serem demonstrados pelo concorrente para comproda qualificação
técnica.
quevação
a empresa
para de
funcionar e um administrador judicial
toma o controle da situação. Esse administrador é o responsável
Normalmente
são exigidos
esses documentos
para participapor vender não
os bens
e ativostodos
da empresa
e pagar suas
dívidas de
NB
ção nos concursos, depende do tipo de concurso e o valor provável do conacordo com uma ordem de preferência estabelecida por lei.
trato.

NB
NB

A concordata,
apesar
de também
estar relacionada
máprofase
Para
participação nos
concursos,
os documentos
indispensáveisàsão:
posta
de preços epossui
a garantia
provisória
ou declaraçãodistintas.
de garantia
conforda empresa,
algumas
características
A diferenme
solicitado.
documentos
são de
passíveis
de saneamento
ça
básica éTodos
que os
a outros
empresa
não deixa
operar.
Na verdade,
conforme o artigo 65 do RLCP.

o juiz concede ao empresário uma prorrogação do pagamento
seus65débitos.
ideia
nesse caso
é proporcionar
empresário
Node
artigo
do RLCPAdiz
o seguinte:
se o Órgão
Contratanteao
encontrar
dúNB
vidas,
falhas
ou omissões
na proposta,
à documentação
requerida,
uma
chance
de organizar
suasrelativos
finanças
e tentar reerguer
o seu
poderá
solicitar
que
o concorrente
apresenteque
a informação
documentação
negócio.
Por
isso,
muitos afirmam
se trataou
de
um contrato
necessária à retificação, dentro de um prazo razoável, desde que a questão
entre o devedor (a empresa) e seus credores. Obviamente, o pronão seja relacionada com nenhum aspeto do preço da proposta.
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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3.2.
Qualificação
Técnica
A
 quisição de
Caderno de encargos, ou seja, documento
de licitação (Artigo 52 do RLCP)
1 ▶ A qualificação técnica será compatível com os encargos a serema publicação
suportados
concorrente
proporcional
natureza
1 ▶ D
 esde
do pelo
Anúncio
do Concursoeaté
a abertura dasà propostas,
os Documentos
Licitação
à disposição no local, para consulta dos
e dimensãodedo
objetoficarão
da contratação.

interessados, independentemente da demonstração de interesse na aquisi2ção
▶ Os
de Licitação
dosDocumentos
mesmos e sem pagamento
de podem
qualquerexigir
taxa. que o concorren-

te apresente
os seguintes
documentos:
2 ▶ A
 aquisição
dos Documentos
de Licitação
não é condição para participar
no Concurso, podendo o Órgão Contratante cobrar, para seu fornecimento,
a) Documentação comprovativa da experiência do concorrenapenas o valor correspondente ao custo de reprodução gráfica do mesmo.

te na execução de objetos de natureza similar às do objeto
da licitação, com indicação dos dados necessários à sua ve3.3. Comorificação;
ler o Processo do Concurso?
b) Documentação comprovativa da qualificação e experiência
da equipa técnica do concorrente para execução do objeto
dodois
contrato;
Existem
modelos de cadernos de encargos.

3.3.1. Tipos de cadernos de encargos

Um
serve para concurso
público e concurso
público internacional
c)que
Documentação
comprovativa
das instalações
e equipae outro só serve para concurso de pequena dimensão.

mentos adequados e disponíveis para a execução do obO concurso
público
e concurso
jeto do
contrato;
e público internacional são modalidades do
Regime Geral (ponto 1 do artigo 37 do Regulamento).

d) Certificado de Qualidade ou documento equivalente emi-

O concurso de pequena dimensão é uma das modalidades do Regime
tido(ponto
por entidade
nacional ou estrangeira,
Excecional
2 do artigocompetente,
37).

atestando a qualidade dos bens ou serviços e, quando for
o modalidades
caso, a sua conformidade
com as normas nacionais de
3.3.2. Outras
do Regime Excecional
qualidade.

NB

As outras modalidades do Regime Excecional nomeadamente, concurso
com
qualificação
concurso fixarão,
em duasde
etapas
nãoclara
são destinadas
3▶
Osprévia
Documentos
deeLicitação
forma
e objetiva,
às os
PME’s
devido
as
suas
características
e
especificidades.
São
concursos
dados mínimos a serem demonstrados pelo concorrente
muito especializados, nos quais as PME’s nacionais não têm qualificações
para comprovação da qualificação técnica.
e capacidades técnicas necessárias para concorrem à concursos destas
modalidades. Entretanto, se forem aplicados usam o modelo que serve
para concurso público
e concurso
Normalmente
não são
exigidospúblico
todosinternacional.
esses documentos para

participação nos concursos, depende do tipo de concurso e o
3.3.3
Critérios
de definição
dos concursos
valor
provável
do contrato.
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.
3331
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NB

NB

Para
participaçãodenos
concursos,
os documentos
indispensáveis
No Regulamento
Licitação
e contratação
Pública, o Artigo
71 fala da
definição
do Concurso
de Pequena
Dimensão.
E o mesmo
artigo diz o sesão:
proposta
de preços
e a garantia
provisória
ou declaração
de
guinte: conforme solicitado. Todos os outros documentos são
garantia
1 ▶   Concurso
de Pequena Dimensão
é a modalidade
dedo
licitação
passíveis
de saneamento
conforme
o artigo 65
RLCP.baseada
na comparação de preços e destinada aos concorrentes qualificados
convidados
Órgão
nos
estabelecidos
no ArNo artigo
65 dopelo
RLCP
dizContratante,
o seguinte:
setermos
o Órgão
Contratante
entigodúvidas,
73.º.
contrar
falhas ou omissões na proposta, relativos à docu-

2 ▶ O Concurso
de Pequena
Dimensão
adotado quando
o valor
mentação
requerida,
poderá
solicitarpode
queser
o concorrente
apresente
estimado ou
da licitação
seja inferior
a:
a informação
documentação
necessária
à retificação, dentro de
um prazo
razoável, de
desde
que a questão
não seja
relacionada
com
a) Contratação
empreitada
de obras públicas
cujo
valor estimado
seja
inferior
a 1.000.000.000
Dbs. (um bilhão de Dobras); e
nenhum
aspeto
do
preço da proposta.
b) C
 ontratação de fornecimento de bens e prestação de serviços
cujo valor estimado de contratação seja inferior a 500.000.000
3.2. Aquisição
Cadernomilhões
de encargos,
ou seja,
Dbs.de
(quinhentos
de Dobras).

documento de licitação (Artigo 52 do RLCP)

3 ▶ Os valores definidos nas alíneas a) do número 2 serão ajustados periodicamente por despacho conjunto dos Ministros que superintendem asaáreas
das Finanças
e das Infraestruturas
e Obras
1 ▶ Desde
publicação
do Anúncio
do Concurso
atéPúblicas.
a abertura

propostas,
os Documentos
Licitação
ficarão
à disposidefinidos
nas alíneas b) dode
número
2 serão
ajustados
perio4 ▶das
 Os valores
ção
no local,
consulta
dosdos
interessados,
dicamente
porpara
despacho
conjunto
Ministros que independentesuperintendem
as áreasda
das
Finanças e da Indústria
e Comércio.
mente
demonstração
de interesse
na aquisição dos mes-

e sem pagamento
de qualquer
taxa.
5 ▶mos
O
 Concurso
de Pequena Dimensão
rege-se
pelas disposições espeda Secção V (Concurso de Pequena Dimensão) e, subsidiaria2 ▶ Aciais
aquisição
dos Documentos de Licitação não é condição
mente, pelas normas do Concurso Público previstas no RLCP.
para participar no Concurso, podendo o Órgão Contratante
cobrar, para seu fornecimento, apenas o valor correspondenO Artigo 73 fala do âmbito de participação e prazos. E o mesmo diz o sete ao custo de reprodução gráfica do mesmo.
guinte:

1 ▶ A realização de Concurso de Pequena Dimensão exige do Órgão
Contratante
a publicação
de editais na sede do Órgão Contratante.
3.3. Como
ler o Processo
do Concurso?
2▶ O
 Órgão Contratante poderá dirigir convites directamente a pelo menos três fornecedores qualificados, sem prejuízo da publicação do edital previsto
no número
3.3.1. Tipos
de cadernos
de anterior.
encargos
3 ▶ É
 permitida a participação dos demais fornecedores interessados, desExistem
modelos
de cadernos
de encargos.
de quedois
atendam
as exigências
estabelecidas
nos Documentos de LiUmcitação.
que serve para concurso público e concurso público inter4nacional
▶ O prazoepara
apresentação
propostas
nãode
serápequena
inferior a dez
dias
outro
só serve das
para
concurso
dimensão.a contar da data da recepção dos pedidos de cotação ou da publicação do edital, prevalecendo a data que ocorrer por último.
3234
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O
público e concurso
internacional
são moda5 ▶concurso
O Órgão Contratante
responderápúblico
por escrito
a qualquer pedido
de esclarecimento
sobre
os Documentos
Licitação,
desde
que tal solilidades
do Regime
Geral
(ponto 1 dode
artigo
37 do
Regulamento).
citação seja recebida por escrito pelo menos cinco dias antes da data

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

Concernente à Contratação de empreitadas de Obras Públicas, por despacho-conjunto
n.º 6/2015 (anexo
n.º 8) do
Ministro das Finanças e Ad3.3.2.
Outras modalidades
do Regime
Excecional
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
As outras modalidades do Regime Excecional nomeadamendobras).

NB

NB

te, concurso com prévia qualificação e concurso em duas etapas não são
destinadasdeàsfornecimento
PME’s devido
suas
característiConcernente
à Contratação
de as
bens
e prestação
de
serviços,
por despacho-conjunto
n.º 7/2015 (anexo
9) do Ministro das
cas e especificidades.
São concursos
muiton.º
especializados,
nos
Finanças
e Administração
Pública
do Ministro
da Economia
e Coopequais as
PME’s nacionais
nãoetêm
qualificações
e capacidades
ração
Internacional,
esse valor
foiconcorrem
aumentado para
Dbs. 1.500.000.000,00
técnicas
necessárias
para
à concursos
destas mo(mil milhões e quinhentos milhões de dobras).
dalidades. Entretanto, se forem aplicados usam o modelo que
serve para concurso público e concurso público internacional.

3.3.4. Ajuste de valores para concursos de pequena dimensão

3.3.3 Critérios
de definição
dos
concursos
e consequentemente
para
outros.

No artigo
42 do Regulamento
diz para
o seguinte:
Um
dos critérios
mais usados
se definir se um concurso é
público,
internacional, ou de pequena dimensão é o montan Aplicabilidade
te disponível para as respetivas obras ou bens.
1 ▶ O
 Concurso Público Internacional poderá ser adoptado como re-

No Regulamento
de Licitação
e contratação
Pública,
o Artigo
71
gra geral, sendo
a modalidade
obrigatória quando
se trate
de concujo
valor
estimadode
seja
superior aDimensão.
três vezes aos
fala da tratação
definição
do
Concurso
Pequena
E respeco mestivosdiz
montantes
estabelecidos no número 2 do Artigo 71 do RLCP.
mo artigo
o seguinte:
NB

1 ▶ Concurso de Pequena Dimensão é a modalidade de licita-

Logo, o Concurso Público deverá ser adotado quando o valor estimado for
ção baseada na comparação de preços e destinada aos consuperior ao do Concurso de Pequena Dimensão e inferior ao do Concurso
correntes
qualificados
convidados
pelo
Órgão
Contratante,
Internacional.
Assim
o valor do Concurso
Público
deve
situar-se
entre Dbs.
nos termos
estabelecidos no Artigo 73.º.
3.000.000.000,00
e 9.000.000.000,00.

2 ▶ O Concurso de Pequena Dimensão pode ser adotado quanNa Secção VIII do Ajuste direto, o artigo 88 diz o seguinte:
do o valor estimado da licitação seja inferior a:
 Definição

a) Contratação de empreitada de obras públicas cujo valor
1 ▶ O
estimado
Ajuste Direto
é ainferior
modalidade
de licitação aplicável
se
seja
a 1.000.000.000
Dbs.sempre
(um que
bilhão
mostre
inviável
ou
inconveniente
a
contratação
em
qualquer
das
de Dobras); e
outras modalidades de licitação definidas no RLCP.
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fornecimento
de bens
e prestação de
2 b)
▶ OContratação
Ajuste Direto éde
aplicável
nas seguintes
circunstâncias:
serviços
valora estimado
contratação
seja
infea)
 e o valorcujo
S
estimado
contratar for de
inferior
a 5% (cinco por
cento)
rior
500.000.000
(quinhentos
milhões de Dodo a
limite
estabelecidoDbs.
no Artigo
71 do Regulamento;

bras).
b)
Se, por razões técnicas demonstradas e justificadas, os bens
objetodefinidos
da contratação
só puderem
ser
obtidos de
um único
3 ▶ Os valores
nas alíneas
a) do
número
2 serão
ajusfornecedor de bens;

tados periodicamente por despacho conjunto dos Ministros
E
ouáreas
estado
deFinanças
sítio, oficialmente
declarada
c) superintendem
 m caso de guerraas
que
das
e das Infraestruautoridades competentes, ou em situação de emergênturaspelas
e Obras
Públicas.

cia, que possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação
definidos
nas alíneas
b)para
do suprir
número
2 serão ajus4 ▶ Os valores
ao Estado
ou à sociedade
e apenas
necessidades
deda situaçãopor
específica
e peloconjunto
prazo da sua
tadoscorrentes
periodicamente
despacho
dosduração;
Ministros

que
as áreas
das Finanças
e da por
Indústria
d) superintendem
Se em concurso anterior,
o mesmo
ficou deserto
falta de e
comparência de concorrentes ou por desclassificação de todos
Comércio.
os concorrentes e não possa ser repetido, mesmo por meio de

5 ▶ O Concurso
de mais
Pequena
Dimensão
rege-se
pelas disposimodalidade
simplificada,
sem prejuízo
do interesse
públições especiais
da
Secção
V
(Concurso
de
Pequena
Dimenco e desde que não sejam substancialmente alteradas as exisão) e,gências
subsidiariamente,
pelas normas
do Concurso
Público
que estavam estabelecidas
no Documento
de Licitação;
previstas
RLCP.
e) Se o no
objeto
da contratação respeitar à defesa e segurança nacional, especialmente na execução de obras militares sigilosas
e na compra de material letal e de uso exclusivo das Forças de
O Artigo 73
fala do âmbito de participação e prazos. E o mesmo
Defesa e Segurança; e

diz o seguinte:

f) S
 e o objeto da contratação se destinar ao abastecimento de na-

1 ▶ A realização
de Concurso
de aéreas
Pequena
Dimensão
vios, embarcações,
unidades
civis e
militares ouexige
tropas do
e
Órgão
Contratante
a
publicação
de
editais
na
sede
do
Órseus meios de deslocamento, quando em estadia eventual e de
curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes
gão Contratante.
dos da sua nacionalidade e apenas o objeto da emergência e

NB

2 ▶ O Órgão Contratante poderá dirigir convites directamente a
pelo prazo da sua duração.
pelo menos três fornecedores qualificados, sem prejuízo da
publicação
edital
previsto
no número
anterior.
É de recordar
que os do
valores
acima
referidos
são valores
na antiga dobra.
Atualmente é necessário retirar três zeros aos mesmos. Seguem em anexo os
3 ▶ É permitida a participação dos demais fornecedores intedespachos relativos ao aumento dos montantes de concurso de pequena
ressados, desde que atendam as exigências estabelecidas
dimensão.

nos Documentos de Licitação.

4aderno
▶ O prazo
para apresentação
das propostas
não será
3.3.5. C
de encargos
do Concurso Público
Internacional
e do inferior
a dezPúblico
dias a contar da data da recepção dos pedidos de coConcurso
tação ou da publicação do edital, prevalecendo a data que

O caderno
depor
encargos
ocorrer
último.ou documento de licitação é composto por
partes fixas e móveis.
3436
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5 ▶ O Órgão Contratante responderá por escrito a qualquer
Secção I
Partede
FixaLicipedido
de –esclarecimento
sobre os Documentos
PARTE
I
Instruções aos Concorrentes
(IAC)
tação, desde que tal solicitação seja recebida por escrito
Programa
– Dados de Base do Concurso Parte Móvel
pelo menosSecção
cincoIIdias
antes da data final de recepção das
do Concurso
propostas. Secção III – Formulários de Proposta
Parte Fixa
Secção IV

NB

Parte
Fixa
Concernente à Contratação
de empreitadas de Obras
Públicas,
– Condições Gerais do Contrato (CGC)
porPARTE
despacho-conjunto
n.º 6/2015 (anexo n.º 8) do Ministro das
II
Secção
V
Finanças
e Administração Pública e do Ministro dasParte
InfraestruMóvel
Contrato
– Condições Especiais do Contrato (CEC)
turas e Recursos Naturais, esse valor foi aumentado para Dbs.
VI – milhões
Termo dede
Contrato
Parte Móvel
3.000.000.000,00Secção
(três mil
dobras).
PARTE III

NB

Concernente à Contratação
Secção VII de fornecimento de bens e prestaParte Móvel
Descrição
– Projeto
e Especificações Técnicas
ção de serviços, por
despacho-conjunto
n.º 7/2015 (anexo n.º 9)
das Obras
do Ministro das Finanças e Administração Pública e do Ministro
do Concurso
Móvel
da Anúncio
Economia
e Cooperação Internacional, esse valorParte
foi aumentado para Dbs. 1.500.000.000,00 (mil milhões e quinhentos miEm nenhuma
circunstância as Partes Fixas poderão ser alteradas diretalhões
de dobras).

mente. Quando for necessário introduzir modificações, acréscimos ou supressões, estas devem ser feitas nas Partes Móveis. Ou seja, as Partes Móveis
3.3.4. Ajuste
valores em
para
concursos
de pequena
dimensão
poderão de
ser alteradas
função
dos interesses
do Órgão Contratante.

e consequentemente para outros.

NB

É obrigatório ler o caderno de encargos, ou seja, o Documento de Licitação
artigo
dodeRegulamento
o seguinte:
do No
princípio
ao42
fim,
forma a melhordiz
entender
tudo o que está definido
no mesmo.

 Aplicabilidade
Concurso Público
Internacional poderá ser adoptado
PARTE 1I ▶› O
PROGRAMA
DO CONCURSO
como regra geral, sendo a modalidade obrigatória quando se trate de contratação cujo valor estimado seja superior a três aos
vezes
aos respectivos
montantes
estabelecidos
A Secção I – Instruções
concorrentes
(IAC), deve
ser completamente
lida
NB
no
número
2
do
Artigo
71
do
RLCP.
pelos concorrentes, porque como o nome diz: são instruções aos concorNB

rentes. Aqui se explica tudo sobre o que poderá passar na Secção II – Dados
Logo,
Concurso
deverá
ser
adotado
o de
valor
estide
baseodo
concurso, Público
para poder
melhor
entender
asquando
condições
participação
nofor
referido
concurso.
mado
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.
3735
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Secção
VIII
do Ajuste
direto,
o artigo
88 diz
seguinte:
3.3.5.1.Na
O que
ter em
conta
na Secção
II – Dados
de base
dooConcurso
no
Caderno de Encargos, ao elaborar a proposta
 Definição

NB

Esta secção é elaborada pelo órgão contratante, e dá orientações concre1 ▶ O Ajuste Direto é a modalidade de licitação aplicável semtas aos concorrentes de um determinado concurso. É de salientar que o
pre que
se mostre
inviável
ou inconveniente
a contrataórgão contratante,
poderá
adicionar
as cláusulas
das IAC que achar
pertição em
das outras
de licitação
denentes aos Dados
de qualquer
base do concurso
paramodalidades
que as condições
de particino RLCP.
pação sejamfinidas
mais claras.

2 ▶ O Ajuste Direto é aplicável nas seguintes circunstâncias:

A – Introdução

a) Se o valor estimado a contratar for inferior a 5% (cinco
por cento) do limite estabelecido no Artigo 71 do ReIAC 3.1
Objeto do Concurso: [indicar o objeto do concurso,
gulamento;
de forma resumida, indicando a distribuição em

b) Se, por
razões
e justificadas,
lotes,
se fortécnicas
o caso. Nodemonstradas
caso de lotes, deve
ser indicaos bens
objeto
da contratação
puderem
ser obtido que
o concorrente
poderásó
apresentar
proposta
dos de
um
único
de bens;
para
um
delesfornecedor
ou vários lotes.]
de
ou [Indicar
estado ode
sítio, oficialmente
IAC 3.2c) Em caso
Prazo
deguerra
Execução:
prazo.]

declarada pelas autoridades competentes, ou em sideter
emergência,
que possa
causar
irreIAC 3.1 › É
 tuação
necessário
em conta o objeto
do concurso
e sedanos
o mesmo
paráveis
oupor
de lotes.
difícil
reparação
ao Estado
ou àosocieestá
composto
Caso
esteja composto
por lotes,
emdade epoderá
apenas
para suprir
necessidades
decorrentes
preiteiro
participar
num só
lote ou em mais
lotes, caso
assim
o desejar. específica e pelo prazo da sua duração;
da situação
IAC 3.2 ›d)
O Se
prazo
execuçãoanterior,
é importante
porqueficou
poderá
favorecer
emdeconcurso
o mesmo
deserto
por
oufalta
prejudicar
o empreiteirode
aquando
da avaliação.
O prazo
de
de comparência
concorrentes
ou por
desclasexecução
pode
variado
se o concurso for
composto
sificação
deser
todos
os concorrentes
e não
possapor
serloretes, porque quando o concurso é por lote, a avaliação também
petido, mesmo por meio de modalidade mais simpliserá por lote. E cada lote poderá ter o seu prazo de execução.

ficada, sem prejuízo do interesse público e desde que

Porquê
que o prazo
de execução poderá
favorecer
ou prejunão sejam
substancialmente
alteradas
as exigências
dicar o empreiteiro aquando da avaliação? Porque na alínea
que estavam estabelecidas no Documento de Licib) Prazo de execução do ponto E. Avaliação e comparação
tação;
das propostas diz o seguinte:

e) Se o objeto da contratação respeitar à defesa e segub) Prazo de Execução
rança nacional, especialmente na execução de obras
IA
 Empreitada
objeto
Concurso
ser entregue
militares
sigilosas
e nado
compra
dedeverá
material
letal e de
no
prazo
máximo
especificado
na
Secção
VII
(Projeto
uso exclusivo das Forças de Defesa e Segurança;
e
e Especificações Técnicas). Caso o Concorrente apre-
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f) Se osente
objeto
contratação
seque
destinar
ao em
abasteumda
prazo
de execução
não esteja
conformidade
com os
limites máximos
permitidos,
sua
cimento
de navios,
embarcações,
unidades
aéreas
seráou
considerada
como meios
não adequada
e
civis proposta
e militares
tropas e seus
de desloserá desclassificada pelo Órgão Contratante.
camento, quando em estadia eventual e de curta
permitida a ou
apresentação
dedifevaII   Aos Concorrentes
duração
em portos,éaeroportos
localidades
riante
noda
prazo
denacionalidade
execução especificado
na Secção
VII,
rentes
dos
sua
e apenas
o objeto
desde que o prazo proposto seja inferior ao prazo máxida emergência e pelo prazo da sua duração.
mo permitido.

  Para
fins de avaliação
das propostas,
nas propostas
É de recordarIII
que
os valores
acima referidos
são valores
na anticom prazo de execução inferior ao prazo máximo, será
ga dobra. Atualmente é necessário retirar três zeros aos mesmos.
aplicado um fator de correção, sob a forma de desconSeguem em anexo
os preço
despachos
relativos
ao [indicar
aumento
dos monto no
proposto
à base de
o parâmetro
1
tantes de concurso
de pequena
dimensão.
aplicável].

NB

O parâmetro
pode serPúblico
5 ou 10%. Internacional
Isso quer dizer que
3.3.5. Caderno de
encargosaplicável
do Concurso
as propostas que tiverem um prazo inferior ao estipulado,
e do Concurso Público.

lhes serão aplicados este desconto, depois é que se poderá
com outras propostas que não apresentaram um
O cadernocomparar
de encargos
ou documento de licitação é composprazo inferior ao estipulado. Isso de forma a obterem alguto por partes
fixas e móveis.
ma vantagem pelo facto de terem apresentado um prazo de
execução inferior. Mas isso só se faz para efeitos de comparação. OSecção
montante
da propostaaos
mantém válido para efeitos de
I – Instruções
Parte Fixa
PARTE I contrato, caso a mesma vença o concurso.
Concorrentes (IAC)

Programa
do Concurso

Secção II – Dados de Base do Concurso Parte Móvel
Secção III – Formulários de Proposta

B – Documentos de Licitação

Parte Fixa

Secção IV – Condições Gerais do
Parte Fixa
Contrato (CGC)
IAC 9.1 › D
 ocumentos de Licitação: Nesta cláusula fica o endereço do
PARTE II
órgãoSecção
contratante
para solicitação
de esclarecimentos sobre o
V – Condições
Especiais
Parte Móvel
Contrato concurso.
do Contrato (CEC)

PARTE III
Descrição
das Obras
1

Secção VI – Termo de Contrato

Parte Móvel

Secção VII – Projeto e Especificações
Técnicas

Parte Móvel

Anúncio do Concurso

Parte Móvel

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

37
39
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Em
nenhuma circunstância as Partes Fixas poderão ser alteC – Preparação das Propostas
radas diretamente. Quando for necessário introduzir modificações, acréscimos ou supressões, estas devem ser feitas nas
IAC 12.1
Língua:
Partes Móveis. Ou seja, as Partes Móveis poderão ser alteradas
IAC
14.1
Regime de do
Contratação:
em
função
dos interesses
Órgão Contratante.
IAC 15.5

[Selecionar a alternativa aplicável e eliminar a alternativa não compatível.]

É obrigatório ler o caderno de encargos, ou seja, o Documento
Os preços serão fixos e não serão reajustados.
de Licitação do princípio ao fim, de forma a melhor entender
OU
tudo o que está definido no mesmo.

NB

Os preços serão reajustados de acordo com o seguinte:

[Indicar o índice de reajuste que será aplicado e a
periodicidade do reajuste.]

PARTE I – PROGRAMA DO CONCURSO
IAC 16.1

Moeda:

IAC 19

19.1 › P
 ara fins de qualificação jurídica o concorrente
deverá
apresentar a seguinte
A Secção I – Instruções
aos concorrentes
(IAC),documentação:
deve ser com-

NB

pletamente lida pelos a)
concorrentes,
porque
como o
diz:
Certidão de registo
comercial
e nome
estatutos
atualizadosAqui
ou outro
documento
legal
con- o
são instruções aos concorrentes.
se explica
tudo
sobre
forme a
do concorrente;
e
que poderá passar na secção
II natureza
– Dadosjurídica
de base
do concurso,
b) Declaração
do Concorrente,
singular ou co-no
para poder melhor entender
as condições
de participação
letivo, de que não se encontra em qualquer
referido concurso.
das situações de impedimento referidas na
Cláusula 7 das IAC.

IAC O
20.1
(e) ter em
20.1 conta
(e) › Qualificação
3.3.5.1.
que
na SecçãoEconómico-Financeira
II
– Dados de base do
Concurso no os
Caderno
Adicionalmente,
concorrentes devem
apresentar
os
seguintes
de Encargos, ao elaborar a proposta comprovativos:
a) B
 alanços patrimoniais e demonstrações
contabilísticas dos três últimos exercícios
Esta secção é elaborada pelo
órgão
contratante,
e dá orientafiscais,
apresentados
nos termos
da lei;

NB

ções concretas aos concorrentes de um determinado concurb) faturação em atividades similares ao obso. É de salientar que o órgão
contratante,
poderá
jeto
da contratação,
de valoradicionar
igual ou su-as
2
cláusulas das IAC que achar perior
pertinentes
Dados de
; base do
a [indicaraos
o montante]
concurso para que as condições
demédia
participação
sejam
mais
c) faturação
anual nos três
últimos
claras.
exercícios fiscais de valor igual ou superior a [indicar o montante] 3 ;

2
3

A
 rt. 23.º, N.º 2, alínea b).
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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A – Introdução
IAC 3.1

IAC 3.2

d) C
 apital social ou património líquido no
último exercício fiscal, no montante não
inferior a [indicar o montante] 4 ;

e) Confirmação
facilidades
acesso a
Objeto do Concurso:
[indicar de
o objeto
dode
concurso,
créditos,
mediante
apresentaçãoem
de
de forma resumida,
indicando
a adistribuição
declarações abonatórias por entidades
lotes, se for o caso. No caso de lotes, deve ser indicabancárias, no montante não inferior a [indo que o concorrente
apresentar
proposta
5
dicar poderá
o montante]
;
para um deles ou
lotes.]
f) N
vários
o caso de
pessoa singular, comprovativos
do [Indicar
valor e integração
do capital afetado.
Prazo de Execução:
o prazo.]

Em caso de consórcio, cada dos membros do Consórcio deve
pelo menos
25%do
dosconcurso
valores mínimos
IAC 3.1 › É necessário
tercumprir
em conta
o objeto
e se o
estabelecidos
para
faturação
mínima
e
de
capital
social
mesmo está composto por lotes. Caso esteja composto
ou de património líquido. No caso do membro reprepor lotes,sentante,
o empreiteiro
poderá participar num só lote
o percentual mínimo é de 40% do montante
ou em mais
lotes,
caso assim o desejar.
mínimo
requerido.
Nota 1 › A
 s exigências indicadas acima não são obri-

IAC 3.2 › O prazo de execução
é importante porque poderá favogatórias. Assim, o Órgão Contratante deve
recer ou prejudicar
o empreiteiro
aquando
da avaliação.
indicar
as exigências
económico-financeiras necessárias
eliminarse
as o
exigências
não
O prazo de execução
pode serevariado
concurso
for
compatíveis
o objetoodo
concurso. é por
composto por lotes,
porquecom
quando
concurso
lote, a avaliação
por lote.
E cada lote
poNota 2 › também
S
 e não for será
necessária
a solicitação
de nenhuma
das
exigências
financeiras
adicioderá ter o seu prazo de execução.
nais indicadas acima, nesta Cláusula deve

Porquê que o prazo
de execução
favorecer
ou
ser indicada
apenas poderá
a expressão
“Não aplicável”, eliminando-se
TODAS
as demais
prejudicar o empreiteiro
aquando da
avaliação?
Porinformações.
que na alínea b) Prazo de execução do ponto E. AvaliaIAC 21.1
(c) e comparação
21.1 (c) › Qualificação
Técnicadiz o seguinte:
ção
das propostas
O concorrente deve apresentar os seguintes

b) Prazo de Execução
comprovativos:

4

5

objeto do
Concurso deverá
ser enI A Empreitada
I D
 eclaração
comprovativa
da experiência
do concorrente
na execução dena
empreitatregue no prazo
máximo especificado
Secção
da
com
características
técnicas
similares
às
VII (Projeto e Especificações Técnicas). Caso o Condo objeto da licitação, com a indicação dos
corrente apresente um prazo de execução que
dados necessários à sua verificação e emitinão esteja em
conformidade
com
os limites
máda por
pessoa de direito
público
ou privado;
ximos permitidos, sua proposta será considerada
O montante do capital social ou património líquido está limitado a 10% (dez por cento) do valor estimado
como não adequada e será desclassificada pelo
dos bens. (Art. 23.º, N.º 2, alínea d).
Órgão
Contratante.
 O montante de recursos deve
ser o necessário
para assegurar a capacidade de financiamento das despesas
da Contratada até a receção do primeiro pagamento.

4139
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II Aos Concorrentes
permitida
a apresentação
II A
 lvará ouécertidão
emitida
por entidade
de variantecompetente,
no prazo de
execução
especificado
comprovativa da
licença para
na Secção VII,
desde de
que
o prazo
proposto
seja
o exercício
atividade
compatível
com
o objeto
da contratação,
de acordo com o
inferior ao prazo
máximo
permitido.
seguinte:

III Para fins de avaliação das propostas, nas proCategoria
Subcategoria
Classe
postas com prazo de execução inferior ao prazo
O Concorrente
o
máximo, será
aplicadoestrangeiro
um fatorcomprovará
de correção,
atendimento
desteno
requisito
meio de à
sob a forma
de desconto
preçopor
proposto
termo o
daparâmetro
apresentação
de licença 1para o
base de [indicar
aplicável].
exercício da atividade em seu país de origem.

O parâmetro aplicável pode ser 5 ou 10%. Isso quer
do próprio
concorrente,
comD
 eclaração
dizer que as III
propostas
que
tiverem
um prazo
infeprovativa
de que
dispõe deeste
instalações
rior ao estipulado,
lhes serão
aplicados
desconadequadas
e
dos
principais
equipamento, depois é que se poderá comparar com outras
tos necessários para a execução do obpropostas que não apresentaram um prazo inferior
jeto da licitação (próprios, arrendados ou
ao estipulado. Isso
deforma
forma
a obterem
alguma
outra
aceitável),
de acordo
comvana
tagem pelo facto
de
terem
apresentado
um
prazo
lista a seguir, com indicação de todos os
dados necessários
à sua
utilide execução inferior.
Mas isso só
se verificação,
faz para efeitos
os formulários
constantesmantém
da Secde comparação.zando
O montante
da proposta
ção III:
válido para efeitos
de contrato, caso a mesma vença
o concurso.
N.º
Tipo de Equipamento
Quantidade
e Características

Mínima Exigida

1

B – Documentos de Licitação
2
3

IAC 9.1 › Documentos de IV
Licitação:
Nesta
cláusula
fica o endereço
D
 eclaração
do próprio
concorrente,
comprovativa
que possuide
equipa
profissiodo órgão contratante
para de
solicitação
esclarecimennal e técnica (quadro técnico) disponível
tos sobre o concurso.
para execução do objeto da licitação,
acompanhada dos respetivos currículos,
das habilitações literárias e de declaração de compromisso dos profissionais, de
acordo com o quadro a seguir, utilizando
os formulários constantes da Secção III:

1

N.º
Função
Experiência
e Habilitações na
O factor de correção deve corresponder à vantagem
económica
obtida
pela Administração
Profissionais Exigidas
antecipação ou atraso.

40
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C – Preparação das
Propostas
Nota
1 › A
 s exigências técnicas indicadas acima não

IAC 12.1
IAC 14.1
IAC 15.5

são obrigatórias. Assim, o Órgão Contratante deve indicar as exigências técnicas adicionais que sejam necessárias, eliminar as
Língua:
exigências não compatíveis com o objeto do
concurso e acrescentar outras que sejam
Regime de Contratação:
necessárias, compatíveis e proporcionais
aos encargos
a serem
con[Selecionar a alternativa
aplicável
e suportados
eliminar apelo
alternacorrente vencedor.]

tiva não compatível.]
Nota
2 › S
e nãoefor
necessária
a solicitação de nenhuOs preços
serão
fixos
não
serão reajustados.
ma exigência técnica adicional, nesta CláuOU
sula deve ser indicada apenas a expressão
Os preços serão reajustados
de acordo
com o seguinte:
“Não aplicável”,
eliminando-se
TODAS as
demais
informações.
[Indicar o índice de reajuste que será aplicado e a pedo reajuste.]
IAC 22 riodicidade
Regularidade
Fiscal

IAC 16.1
IAC 19

22.1 › S
 ão documentos para comprovação da regularidade fiscal:
válida de
quitação
emitida pela deDi19.1 › Para finsa)deCertidão
qualificação
jurídica
o concorrente
reção
dos
Impostos;
e
verá apresentar a seguinte documentação:
b) D
 eclaração válida emitida pela instituição
a) Certidão de registo comercial e estatutos atualizaresponsável pelo Instituto Nacional de Segudos ou outro
documento legal conforme a naturerança Social.

Moeda:

IAC 24

za jurídica do concorrente; e
22.2 › A
 regularidade fiscal deve ser comprovada pelo
b) Declaração
do Concorrente,
de
Concorrente
vencedor,singular
para finsou
decoletivo,
assinatura
que nãodo
secontrato,
encontra
em
qualquer
das situações
de
nos
termos
da Cláusula
43 das IAC.
impedimento referidas na Cláusula 7 das IAC.
Qualificação dos Consórcios

IACIAC
20.125 20.1 (e) Prazo
› Qualificação
de ValidadeEconómico-Financeira
das Propostas
(e)
25.1 › As propostas
deverão permanecer
válidas pelo
Adicionalmente,
os concorrentes
devem apresentar
os
prazo de...... (......) dias.
seguintes comprovativos:
IAC 26.1

[Selecionar
a alternativae aplicável
e eliminarcontabia altera) Balanços
patrimoniais
demonstrações
nativa
não
compatível.]
lísticas dos três últimos exercícios fiscais, apresenA Garantia
Provisória
Não é requerida.
tados
nos termos
da lei;
OU

b) faturação em atividades similares ao objeto da conÉ requerida Garantia Provisória no Valor de:
tratação, de valor igual ou superior a [indicar o mon[Indicar
2
tante]
; o montante em DOBRAS. O valor indicado

2

Art. 23.º, N.º 2, alínea b).

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.]

4341

Guia-Prático-Contratação_STP_Paginação_A4_24-ABR.indd 43

24/05/21 10:31

IAC 12.1 › Língua:
Português
c) faturação
média anual nos três últimos exercícios
fiscais
de valor igual
ou ser
superior
a preços
[indicarouo preço
monIAC 14.1 › Regime
de Contratação:
Pode
série de
3
tante] ;
global.
IAC 15.5 ›  Od)
s preços
podem
ser fixos
ou reajustados.
Mas normalmente
Capital
social
ou património
líquido
no último
são fixos.
exercício fiscal, no montante não inferior a [indi-

carSTN
o montante] 4 ;
IAC 16.1 › Moeda:

Confirmação
de facilidades de
acesso
a créditos,
económico-financeira:
O que
estiver
estipulaIAC 20.1(e) ›e)
Q
 ualificação
mediante
a
apresentação
de
declarações
do nesta cláusula o empreiteiro deverá apresentar deabonaforma
tórias
por
entidades
bancárias,
no
montante
não
a respeitar a qualificação económico-financeira do mesmo.
5
;
inferior
a [indicarpode
o montante]
O Órgão
contratante
não exigir todas
as condições lisnestade
cláusula.
f)tadas
No caso
pessoa singular, comprovativos do va-

lor e integração
do capital afetado.
IAC 21.1(c) › Q
 ualificação
técnica: Normalmente
as quatro condições estipuladas são exigidas aos concorrentes. Nomeadamente:
Em 1)caso
de consórcio,
cada da
dosexperiência
membrosdo
do
Consórcio
Declaração
comprovativa
concorrente
deve
cumprir
pelo
menos
25%
dos
valores
mínimos
estana execução de empreitada com características técnicas
sibelecidos
para
faturação
mínima
e
de
capital
social
ou
de
milares às do objeto da licitação; 2) Alvará ou certidão emitipatrimónio
líquido.
No caso do
membro representante,
da por entidade
competente,
comprovativa
da licença para
o percentual
é de
40% do montante
mínimo
reo exercício mínimo
de atividade
compatível
com o objeto
da contraquerido.
tação; 3) Declaração do próprio concorrente, comprovativa
de que dispõe de instalações adequadas e dos principais
Nota
1 › As exigências
indicadas
acima
nãodo
são
obrigaequipamentos
necessários
para a
execução
objeto
da
tórias.
Assim,
o
Órgão
Contratante
deve
indicar
licitação (próprios, arrendados ou outra forma aceitável);
as exigências
económico-financeiras
necessá4) Declaração
do próprio
concorrente, comprovativa
de que
rias
e
eliminar
as
exigências
não
compatíveis
possui equipa profissional e técnica (quadro técnico) dispocomexecução
o objetodo
doobjeto
concurso.
nível para
da licitação, acompanhada
dos respetivos currículos, das habilitações literárias e de deNota
2 › Sedenão
for necessária
a solicitação de nenhuclaração
compromisso
dos profissionais.
ma das exigências financeiras adicionais indi-

São estas quatro condições que qualificam tecnicamente
cadas acima, nesta Cláusula deve ser indicada
o concorrente.

apenas a expressão “Não aplicável”, elimiIAC 25 › P
 razo de validade
das TODAS
propostas:
o prazo de vanando-se
asNormalmente
demais informações.

3

4

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 contraO montante da faturação
média anual
limitado
entre
uma e contratante
três vezes o valor
estimado
dos
to durante
este está
tempo.
Caso
o Órgão
não
consiga
bens. ( Art. 23.º, N.º 2,adjudicar
alínea c). o contrato neste período, então deverá solicitar aos
O montante do capital
social ou património
líquido está
limitado adas
10%suas
(dez por
cento) do valor
concorrentes
a prorrogação
da validade
propostas.
estimado dos bens. (Art. 23.º, N.º 2, alínea d).

5

IAC 26.1 ›  Garantia provisória: o órgão contratante deve exigir a garantia

O montante de recursos deve ser o necessário para assegurar a capacidade de financiamento
provisória.
a garantia
provisória pode ser apresendas despesas da Contratada
até aEntretanto
receção do primeiro
pagamento.

tada sob as seguintes formas:
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IAC 21.1
(c)

G
 arantia
bancária; Técnica
21.1I (c)
› Qualificação
II Cheque visado;

O concorrente deve apresentar os seguintes comprovaIII Seguro garantia; e
tivos:
IV D
 eclaração de Garantia de Proposta. Esta deve ser emitida
I Declaração comprovativa da experiência do concorpelo próprio concorrente, da qual conste expressamente
rente na execução de empreitada com característique o concorrente está ciente de que, no caso de incumcas técnicas similares às do objeto da licitação, com
primento das obrigações, o concorrente está sujeito à deaclaração
indicação
dos dados necessários à sua verificação
de impedimento de participação em licitações e
econtratações
emitida por
pessoade
deacordo
direitocom
público
ou privado;
públicas,
o previsto
na alínea
da Subcláusula
7.1 e 47.3
deste Documento
de Licitação.
II c)Alvará
ou certidão
emitida
por entidade
compe-

tente, comprovativa da licença para o exercício de
atividade compatível com o objeto da contratação,
de acordo
comdas
o seguinte:
D – Apresentação
e Abertura
Propostas
Categoria

IAC 29.1

Subcategoria

ENTREGA das Propostas:

Classe

___ /___ /______
[indicarcomprovará
dia, mês e ano]
OData:
Concorrente
estrangeiro
o atendimento
deste
requisito
por meio
de termo da apreHora: ___
: ___
[indicar horário
completo]
sentação de licença para o exercício da atividade
Endereço:
em
seu país de origem.
Nome: [indicar o nome do sector, acrescentando a

III Declaração
próprio
comprovativa
referência àdo
Unidade
deconcorrente,
Licitação]

IAC 32.1

de que dispõe de instalações adequadas e dos prinEndereço: [indicar o endereço completo, rua e núcipais equipamentos necessários para a execução
mero da sala/porta, e o andar, conforme aplicável]
do objeto da licitação (próprios, arrendados ou ouProvíncia:
[indicar ode
nome
dacom
Província,
tra
forma aceitável),
acordo
a lista aDistrito,
seguir,
Povoação, Município, conforme aplicável]
com indicação de todos os dados necessários à sua
Abertura das
Propostas:
verificação,
utilizando
os formulários constantes da
Secção
III: /___ /______ [indicar dia, mês e ano]
Data: ___
Hora: ___ : ___ [indicar horário completo]
N.º

Endereço:

Tipo de Equipamento
e Características

Quantidade
Mínima Exigida

Nome: [indicar o nome do sector}
1

Endereço: [indicar o endereço completo, rua e nú2
mero da sala/porta, e o andar, conforme aplicável,
3
acrescentando
a referência à Unidade de Licitação]
Província: [indicar o nome da Província, Distrito,
Posto, Povoação, conforme seja aplicável]
43
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IAC
29.1 › E
 ntrega
das propostas:
A data, concorrente,
a hora e o endereço
aqui exIAC
21.1
IV Declaração
do próprio
comprovativa
pressos
ser cumpridos
escrupulosamente,
sob pena
(c)
dedevem
que possui
equipa profissional
e técnica
(quada suadro
proposta
não
ser
recebida
pelo
órgão
contratante.
técnico) disponível para execução do objeto da
licitação,
acompanhada
currículos,
IAC 32.1 ›  Abertura
das propostas:
A data, ados
horarespetivos
e o endereço
aqui exdas
habilitações
literárias
e
de
declaração
de
compressos devem ser cumpridos escrupulosamente, sob pena
promisso
dos profissionais,
acordo
com
o quade não
assistir a abertura
de algumasde
das
propostas
e consedro a seguir, utilizando os formulários constantes
quentemente não saber o que terá passado durante o períoda Secção III:
do em que esteve ausente.
N.º

Função

Experiência e Habilitações
Profissionais Exigidas

E – Avaliação e Comparação das Propostas

Nota 1 › As exigências técnicas indicadas acima não são
obrigatórias. Assim, o Órgão Contratante deve
IAC 36.2
“Os preços cotados nas diferentes moedas serão conindicar as exigências técnicas adicionais que
vertidos em: ___ [indicar a moeda]) __
sejam necessárias, eliminar as exigências não
 F
onte da Taxacom
de Câmbio:
[indicar
o Banco e
deacresSão
compatíveis
o objeto
do concurso
centar
outras que
sejam
necessárias, compatíTomé
e Príncipe
ou outra
fonte]
veis e proporcionais aos encargos a serem su Data da Taxa de Câmbio: [indicar dia, mês e ano]”
portados pelo concorrente vencedor.]
Nota

Nota 2 › Se não for necessária a solicitação de nenhuma exigência
adicional,
nestanaCláusuSomente
aplicáveltécnica
no caso de
estar previsto
Cláula15.1
deve
ser indicadadeapenas
a expressão
“Não
sula
a possibilidade
o concorrente
apresentar
aplicável”,
eliminando-se
TODAS
as
demais
cotação em moeda estrangeira.
informações.
IAC 22

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

documentos
para comprovação
da regulariIAC 39.422.1 › São
A avaliação
das propostas
levará em consideração
os
dade
fiscal:
seguintes
fatores:
a) Certidão válida de quitação emitida pela Direção
Nota 1
dos Impostos; e
[Indicar a seguir os critérios e a metodologia de cálcu-

válida
emitida
pela instituição
responb) loDeclaração
a ser adotada
para
cada concurso.
A metodologia
sável pelo
Instituto Nacional
de Segurança
Social.
abaixo
é exemplificativa.
Os fatores
que não sejam
adotados
para o concurso
específico
devem ser elimi22.2 › A
regularidade
fiscal deve
ser comprovada
pelo
nados.]
Concorrente vencedor, para fins de assinatura do
contrato, nos termos da Cláusula 43 das IAC.

44
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IAC 24

Qualificação
dos Consórcios
a) Variações
nas Condições de Pagamentos

IAC 25

deverão apresentar o Preço de
I Os Concorrentes
Prazo de Validade
das Propostas
suas propostas considerando que o paga-

25.1 › As propostas
deverão permanecer válidas pelo
mento será efetuado em conformidade com
prazo de......
(......) dias.
o estabelecido
na Subcláusula 10.1 das CondiIAC 26.1

Especiais aplicável
do Contrato
V). a
Asalterpro[Selecionar ações
alternativa
e (Secção
eliminar
postas serão avaliadas com base nesse prenativa não compatível.]
ço-base.

A Garantia Provisória Não é requerida.

II A
 os Concorrentes é permitida a apresentação
de proposta com alteração nas condições de
É requerida Garantia
Provisória
no Valor
de: os parâpagamento,
desde que
___ [indicar
[Indicar o montante
em DOBRAS.
O valor indicado
metros aceitáveis]
___. As propostas
que não
está limitado atendam
ao valor correspondente
a
2,5%
doserão
valor
aos parâmetros permitidos
do orçamento.
No caso de lotes
ou itens,
o montante
desclassificadas
pelo Órgão
Contratante.

OU

da garantia deve ser indicado para cada lote ou cada
III O Órgão Contratante levará em consideração
item, conforme o caso.]

alterações no cronograma de pagamentos,
para fins de avaliação das propostas, aplicando um fator de correção de __ [indicar os
IAC 12.1 › Língua: Português
parâmetros] __, sob a forma de __ [acréscimo
ou desconto] __
no preço
proposto.
IAC 14.1 › Regime de Contratação:
Pode
ser série
de 6preços ou

preço global.

b) Prazo de Execução

IAC 15.5 › Os preços podem ser fixos ou reajustados. Mas norA Empreitada objeto do Concurso deverá ser
malmenteI são
fixos.

entregue no prazo máximo especificado na
IAC 16.1 › Moeda: STN Secção VII (Projeto e Especificações Técnicas).
Caso o Concorrente apresente um prazo de
IAC 20.1(e) › Qualificação económico-financeira: O que estiver
execução que não esteja em conformidade
estipulado
nesta cláusula o empreiteiro deverá
com os limites máximos permitidos, sua proapresentar
de forma
a respeitarcomo
a qualificação
ecoposta
será considerada
não adequada
nómico-financeira
do mesmo.
O Órgão
contratane será desclassificada
pelo
Órgão Contratante pode não
te. exigir todas as condições listadas nesta

6

cláusula.II A
 os Concorrentes é permitida a apresentação
detécnica:
variante Normalmente
no prazo de execução
especificaIAC 21.1(c) › Qualificação
as quatro
condido na Secção VII, desde que o prazo proposto
ções estipuladas são exigidas aos concorrentes. Noseja inferior ao prazo máximo permitido.
meadamente: 1) Declaração comprovativa da experiência do concorrente na execução de empreitada
O factor de correção deve
corresponder
à vantagem ou desvantagem
econômica
obtida pela
com
características
técnicas
similares
às Administração
do objeto
na antecipação ou atraso.

45
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IAC 39.9

da licitação; 2) Alvará ou certidão emitida por entiIII Para fins de avaliação das propostas, nas prodade competente,
comprovativa
da inferior
licença
postas com
prazo de execução
aopara
pra- o
exercício de
compatível
o correção,
objeto da
zoatividade
máximo será
aplicado umcom
fator de
contratação;
do próprio
concorrente,
sob3)aDeclaração
forma de desconto
no preço
proposto à
7
base
deque
[indicar
o parâmetro
aplicável].
comprovativa
de
dispõe
de instalações
adequadas e dos principais equipamentos necessários para
c) O
 utro Critério específico indicado nos Dados de
a execução
do objeto da licitação (próprios, arrendaBase do Concurso 8
dos ou outra forma aceitável); 4) Declaração do próIndicar o critério
específico de
e o que
método
de avaprio concorrente,
comprovativa
possui
equiliação,
os
quais
devem
ser
detalhados
de
forma
pa profissional e técnica (quadro técnico) disponível
objetiva nos Dados de Base do Concurso.
para execução do objeto da licitação, acompanhada
A avaliação e
adjudicação
será
feita por ______.
dos respetivos
currículos,
das
habilitações
literárias
e de [Indicar
declaração
de compromisso
dos profissionais.
a alternativa
aplicável e eliminar
a alternativa não compatível, e elimine as demais:
São estas
quatro condições que qualificam tecni Por o
Item
Único
camente
concorrente.

Por Itens das propostas: Normalmente o prazo
IAC 25 › Prazo devalidade
de validade
das
propostas
é de 90 dias. Embora também
 Por
Lote
Único
pode ser menor. Este prazo é definido de forma que
 Por Lotes.]
possibilite ao Órgão contratante receber e avaliar as propostas e adjudicar o contrato durante este tempo. Caso
IAC 36.2 ›  “Os preços cotados nas diferentes moedas serão convero Órgão contratante não consiga adjudicar o contrato
tidos em: ___ [indicar a moeda]) __
neste período, então deverá solicitar aos concorrentes a
 Fonte dada
Taxa
de Câmbio:
o Banco de São Tomé
prorrogação
validade
das[indicar
suas propostas.
e Príncipe ou outra fonte]

IAC 26.1 › Garantia provisória: o órgão contratante deve exigir a
 Data da Taxa de Câmbio: [indicar dia, mês e ano]”
garantia
provisória. Entretanto a garantia provisória
Esta cláusula
é aplicada nos
concursos
internacionais.
É a conpode
ser apresentada
sob
as seguintes
formas:
versão das diferentes moedas numa só para efeitos de comparação e avaliação.

I Garantia bancária;
II Cheque visado;

IAC 39.4 ›  Outros fatores que poderão ser adotados para comparação
e avaliação
propostas
III
Seguro das
garantia;
e são:

7

8

IV Declaração de Garantia de Proposta. Esta deve ser
emitida pelo próprio concorrente, da qual conste
 O factor de correção deve corresponder à vantagem económica obtida pela Administração na antecipação
expressamente que o concorrente está ciente de
ou atraso.
Somente são aceites a inclusão
de fatores/critérios
compatíveis
com o previsto no das
número
2 do Artigo 42
que,
no caso de
incumprimento
obrigações,
do Regulamento de Licitações e Contratações.
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concorrente
está sujeito
à declaração de impea)oVariações
nas Condições
de Pagamentos
dimento
de participação em licitações e contrataI Os Concorrentes deverão apresentar o Preço de suas
ções
públicas,
de acordoque
com
o previsto na
alínea
propostas
considerando
o pagamento
será
efec) da
Subcláusula
7.1 e 47.3
Documento
de
tuado
em conformidade
comdeste
o estabelecido
na Subcláusula 10.1 das Condições Especiais do Contrato (SecLicitação.
ção V). As propostas serão avaliadas com base nesse
preço-base.

D – Apresentação e Abertura das Propostas

IAC 29.1

II A
 os Concorrentes é permitida a apresentação de proposta com alteração nas condições de pagamento,
desde que ___ [indicar os parâmetros aceitáveis] ___. As
propostas
que não atendam aos parâmetros permitiENTREGA
das Propostas:
dos serão desclassificadas pelo Órgão Contratante.

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

Indicar os parâmetros aceitáveis: desde que as datas

Hora: ___
___ [indicarsejam
horário
completo]
de: pagamento
superiores
as indicadas na Subcláusula 10.1 das Condições Especiais do Contrato (Sec-

Endereço:
ção V).

Nome:
nome do sector,
reIII[indicar
O
 Órgãoo Contratante
levará acrescentando
em consideração aalteferência rações
à Unidade
de Licitação]
no cronograma
de pagamentos, para fins de
avaliação
propostas, completo,
aplicando um
de corEndereço:
[indicardas
o endereço
ruafator
e número
reção de _ [indicar os parâmetros] _, sob a forma de _
da sala/porta,
e o andar, conforme aplicável] 9

IAC 32.1

[acréscimo ou desconto] _ no preço proposto. Indicar
Província:
o nome
da Província,
Povoaos[indicar
parâmetros
aceitáveis:
5 ou 10%,Distrito,
sob a forma
de
ção, Município,
conforme
aplicável]
desconto
no preço proposto.
É de salientar que isso é
realizado só para efeitos de comparação e avaliação
Abertura das Propostas:
das propostas, de forma a beneficiar o concorrente
que
aligeirou
órgão contratante
termos de praData: ___
/___
/______ o[indicar
dia, mês eem
ano]
zo de pagamento.

Hora: ___ : ___ [indicar horário completo]
b) Prazo de Execução

Endereço:
I A
 Empreitada objeto do Concurso deverá ser entregue
prazo máximo
Nome: no
[indicar
o nomeespecificado
do sector} na Secção VII (Projeto e

Especificações Técnicas). Caso o Concorrente apresen-

Endereço:
[indicar
o endereço
completo,
ruaem
e númete um
prazo de
execução que
não esteja
conforro da sala/porta,
e
o
andar,
conforme
aplicável,
acresmidade com os limites máximos permitidos, sua
procentando
a
referência
à
Unidade
de
Licitação]
posta será considerada como não adequada e será
desclassificada
pelo Órgão
Contratante.
Província:
[indicar o nome
da Província,
Distrito, Posto,
Povoação, conforme seja aplicável]
9
O factor de correção deve corresponder à vantagem ou desvantagem econômica obtida pelo Órgão contratante na antecipação ou atraso.
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IAC 29.1 › Entrega
das
propostas:éApermitida
data, a hora
e o endereço
II Aos
Concorrentes
a apresentação
de aqui
variante
no prazo
decumpridos
execução especificado
na Secção
expressos
devem
ser
escrupulosamente,
VII, da
desde
o prazo não
proposto
seja inferior
ao prazo
sob pena
suaque
proposta
ser recebida
pelo
órgão
máximo permitido.
contratante.
III P
 ara fins de avaliação das propostas, nas propos-

A data,inferior
a horaaoe prazo
o endereço
IAC 32.1 › Abertura
tasdas
compropostas:
prazo de execução
máxiaqui expressos
escrupulosamenmo será devem
aplicadoser
umcumpridos
fator de correção,
sob a forma
de desconto
preço proposto
à base
de [indicardas
o
te, sob pena
de nãonoassistir
a abertura
de algumas
parâmetro
aplicável]. 10
propostas
e consequentemente
não saber o que terá
Indicar
o parâmetro
aplicável:
ou 10%.
Isso quer
dizer que
passado
durante
o período
em5 que
esteve
ausente.
as propostas que tiverem um prazo inferior ao estipulado,
lhes serão aplicados este desconto, depois é que se podeE – Avaliação eráComparação
das Propostas
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
IAC 36.2 “Os preços cotados nas diferentes moedas serão conde comparação. O montante da proposta mantém válido
vertidos
em: ___ [indicar a moeda]) __
para efeitos de contrato, caso a mesma vença o concurso.

 Fonte da Taxa de Câmbio: [indicar o Banco de São
c) Outro
Critério específico
Tomé
e Príncipe
ou outra indicado
fonte] nos Dados de Base
do Concurso 11

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

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

Somente aplicável no caso de estar previsto na Cláusula
alínea, se o
contratanteapresentar
assim o achar,
pode
15.1 aNesta
possibilidade
deÓrgão
o concorrente
cotação
definir outro
fator para comparação e avaliação das proem moeda
estrangeira.
postas. Se não achar, esta alínea deve ser retirada dos da-

Se não
for o caso, devem ser eliminadas TODAS as infordos de base do concurso.
mações, indicando apenas “Não Aplicável”.

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

IAC 39.4 A avaliação das propostas levará em consideração os se[Indicar
a alternativa aplicável e eliminar a alternativa
guintes
fatores:
não compatível, e elimine as demais:

Nota 1

 Por Item Único

[Indicar
a seguir os critérios e a metodologia de cálculo a
 Por Itens
ser adotada para cada concurso. A metodologia abaixo
10
O
 factor de correção deve
corresponder à vantagemOs
económica
obtidaque
pelo Órgão
antecipação
é exemplificativa.
fatores
nãoContratante
sejam na
adotados
ou atraso.
para o concurso específico devem ser eliminados.]
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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Por Lote Único
a) Variações
nas Condições de Pagamentos
 Por Lotes.]

I Os Concorrentes deverão apresentar o Preço de suas

Nesta
cláusula, o
Órgão contratante
deverá
definir comoserá
será
propostas
considerando
que
o pagamento
feito
a avaliação
das
propostas e adjudicação
do contrato. Exisefetuado
em
conformidade
com o estabelecido
na
Subcláusula
10.1 das
Condições
Especiais
do Contem
quatro hipóteses.
E só pode
se escolher
uma hipótese.

trato (Secção V). As propostas serão avaliadas com
base nesse preço-base.

II Aos
é permitida a apresentação de
F – Adjudicação
doConcorrentes
Contrato

proposta com alteração nas condições de pagamento, desde que ___ [indicar os parâmetros aceiPara além
o resultado
do contáveis]
___. da
As notificação
propostasescrita,
que não
atendam
aos
curso
poderá
será
divulgado
de
acordo
com
o
separâmetros permitidos serão desclassificadas pelo
guinte:
Órgão
Contratante.

IAC 42.1

a página oficial
da Internet,
de acesso liIII O[Indicar
Órgão Contratante
levará
em consideração
al-

vre, ondeno
será
divulgado o de
resultado.]
terações
cronograma
pagamentos, para
fins de avaliação das propostas, aplicando um
[Selecionar a alternativa aplicável e eliminar a alfator de correção de __ [indicar os parâmetros] __,
ternativa não compatível.]
sob a forma de __ [acréscimo ou desconto] __ no
preço
proposto.
Alternativa
1 6

IAC 44.1

Valor da Garantia Definitiva:

b) Prazo de Execução

____ % (____ por cento)

I A Empreitada objeto do Concurso deverá ser en-

[Indicar em percentual. O percentual máximo adtregue
no prazo máximo especificado na Secção
mitido
é de
10%.]
VII (Projeto
e Especificações
Técnicas). Caso o ConOU apresente um prazo de execução que não
corrente
esteja em conformidade com os limites máximos
Alternativa 2
permitidos, sua proposta será considerada como
Garantia Definitiva
Não é requerida. pelo Órgão
nãoA adequada
e será desclassificada
IAC 45.1 (a) Contratante.
 Reclamação:
II Aos Autoridade
Concorrentes
é permitida a apresentação de
Competente:
variante no prazo de execução especificado na
[indicar
o nomeque
da função]
Secção
VII, desde
o prazo proposto seja infeprazoHierárquico:
máximo permitido.
IAC 45.1 (b) rior
 ao
Recurso
Autoridade Competente:
O factor de correção deve corresponder
à vantagem
ou desvantagem
econômica obtida pela
[indicar
o nome da
função]
Administração na antecipação ou atraso.

6
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IAC 42.1 › O
 III
resultado
do concurso
poderá das
ser divulgado
também
no
Para fins
de avaliação
propostas,
nas prosite dopostas
Ministério
dasprazo
Finanças.
com
de execução inferior ao prazo

aplicado
um fator
de
correção,
IAC44.1 › N
 esta máximo
cláusula, oserá
Órgão
Contratante
deverá
definir
o tiposob
de
a
forma
de
desconto
no
preço
proposto
à
base
garantia definitiva e a percentagem da mesma em relação
7
dedo[indicar
o Aparâmetro
ao valor
contrato.
alternativa 2aplicável].
deve ser eliminada.
Garantia
definitiva
é obrigatória,
isto para
o Órgão
c)A Outro
Critério
específico
indicado
nosproteger
Dados de
Base
8
contratante
de possíveis
anomalias que poderão surgir na
do Concurso

execução do contrato, por parte do Empreiteiro. Ela é devolviIndicar o critério específico e o método de avaliada ao Empreiteiro após a entrega definitiva da obra.

ção, os quais devem ser detalhados de forma objetiva nos
Dados
degarantia
Base do
Concurso.
Existem
três
tipos de
definitiva:
· Garantia
IAC 39.9 A avaliação
e bancária
adjudicação será feita por ______.
·

Cheque visado
[Indicar
a alternativa aplicável e eliminar a alternativa
·
Seguro
garantia.
não compatível,
e elimine as demais:
montante
deve ser no máximo 10% do valor do contrato.
OPor
Item Único

NB

 Por Itens

Muitos sectores aplicam a cativação de 10% do valor de cada pagamento
Porpara
Loteevitar
Único
ao Empreiteiro,isto
despesas bancárias adicionais aos referidos
Empreiteiros. Este
valor
cativo é devolvido ao Empreiteiro após a entrega
 Por
Lotes.]
definitiva da obra. Esta modalidade também é permitida, embora exija do
sector financeiro do órgão contratante uma maior atenção ao realizar cada
IAC 36.2 › “Os preços cotados nas diferentes moedas serão
pagamento.

convertidos em: ___ [indicar a moeda]) __

da Taxa
de Câmbio:
[indicar
o Banco
de
IAC 45.1(a) ›Fonte
A reclamação
é dirigida
normalmente
ao Diretor
da DAF,
São
Tomé
e Príncipe
ou
embora
também
poderá
seoutra
à outrafonte]
entidade dependendo do sector. A reclamação é feita normalmente no prazo
 Data da Taxa de Câmbio: [indicar dia, mês e ano]”
de três dias úteis contados a partir da receção da notificaEsta
cláusula
é aplicada
nos concursos
ção.
A reclamação
tem efeitos
suspensivosinternacionais.
no processo do
concurso.
É areferido
conversão
das diferentes moedas numa só para
efeitos de comparação e avaliação.

IAC 45.1(b) ›  O recurso hierárquico é dirigido normalmente ao Ministro de tutela, embora também poderá ser à outra en7
O factor de correção devetidade
corresponder
à vantagemdo
económica
pela Administração
dependendo
sector. obtida
O recurso
hierárquicona
antecipação ou atraso.
é feito normalmente no prazo de três dias úteis con8
Somente são aceites a inclusão de fatores/critérios compatíveis com o previsto no número 2 do
tados
da receção
da comunicação da decisão sobre a
Artigo 42 do Regulamento
de Licitações
e Contratações.
reclamação.
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IACO39.4
› em
Outros
que
serda
adotados
para
com3.3.5.2
que ter
contafatores
na Secção
III –poderão
Formulários
Proposta no
Caderno
de Encargos
ao elaborar
a proposta
paração
e avaliação
das propostas são:
a) Variações nas Condições de Pagamentos

NB

Existem nove formulários a observar no âmbito do concurso público e concurso público internacional.
Só que nem
todos os
formulárioso serão
deverão
apresentar
Preçoobde
I Os Concorrentes
servados em todos os
concursos.
Depende
do que estiver
nos
suas
propostas
considerando
que estipulado
o pagamento
dados de base do concurso,
do tipo de
participação
(individual
conserá efetuado
em
conformidade
comouo em
estabesórcio) e do próprio empreiteiro.

lecido na Subcláusula 10.1 das Condições Especiais do Contrato (Secção V). As propostas se▶ Formulário 1 › Informações do Concorrente
rão avaliadas com base nesse preço-base.

Este formulário é usado quando o empreiteiro concorre individualIIum
Aos
Concorrentes
é permitida a apresentação
mente para
determinado
concurso.

de proposta com alteração nas condições de
pagamento, desde que ___ [indicar os parâmeaceitáveis]
___.
As propostas
que em
não
atenEste formuláriotros
só em
usado em se
o concorrente
concorre
consóraos parâmetros permitidos serão desclascio com outrosdam
empreiteiros.
sificadas pelo Órgão Contratante.
▶ Formulário 3 › Modelo de Proposta de Preços
Indicar os parâmetros aceitáveis: desde que as daEste formulário é de utilização obrigatória por todos os concorrentes.
tas de pagamento sejam superiores as indicadas na
▶ FormulárioSubcláusula
4 › Lista de Preço
10.1 das Condições Especiais do Contrato (Secção V).
Lista de preços também é de utilização obrigatória por todos os concor▶ Formulário 2 › Informações dos Membros do Consórcio ou Associação

rentes. A lista
preços
temContratante
três formulários:
Mapa de
(em
IIIdeO
Órgão
levará
emquantidades
consideração
caso de contratação
por série no
de preços),
Cronograma
atividades e
alterações
cronograma
de das
pagamentos,
físico-financeiro (em caso de contratação por preço global). Estes forpara fins de avaliação das propostas, aplicando
mulários devem ser preenchidos pelos concorrentes conforme a forma
um fator de correção de _ [indicar os parâmede contratação.

tros] _, sob a forma de _ [acréscimo ou descon-

▶ Formulário 5 › to]
Modelo
Garantia
Provisória
(Garantia
Bancária)
9
Indicar
os parâmetros
_ node
preço
proposto.

ou 10%,
sob a
forma deassim
desconto
Este formulário aceitáveis:
é obrigatório 5
quando
o Órgão
contratante
o depreço
cidir nos dados no
de base
doproposto.
concurso. É de salientar que isso é rea-

lizado só para efeitos de comparação e avaliação das propostas, de forma a beneficiar o conque
aligeirou
o órgão
contratante
em
Este formulário corrente
é obrigatório
quando
o Órgão
contratante
assim o decidir nos dados termos
de base do
deconcurso.
prazo de pagamento.

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

▶ Formulário 7 › Modelo de Declaração de Garantia de Proposta
9

O factor de correção deve corresponder à vantagem ou desvantagem econômica obtida pelo
Este formulário
é obrigatório
Órgão contratante
na antecipação
ou atraso. quando o Órgão contratante assim o de-

cidir nos dados de base do concurso.
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b) Prazo
de Execução
▶ Formulário
8 › Modelo
de Garantia Definitiva (Garantia Bancária)
Este formulário
obrigatório, embora
dadeverá
assinatura
objetono
domomento
Concurso
ser do
enI A éEmpreitada
contrato o empreiteiro poderá negociar com o órgão contratante a
tregue no prazo máximo especificado na Seccativação de 10% em cada pagamento, em substituição da garantia
ção VII (Projeto e Especificações Técnicas). Caso
bancária.

o Concorrente apresente um prazo de execução

▶ Formulário 9 › Termo de Garantia Bancária para Pagamento
que
não esteja em conformidade com os limites
Adiantado (Garantia Bancária)

máximos permitidos, sua proposta será consi-

Este modelo só é obrigatório quando o empreiteiro solicita no moderadadocomo
não
será desclassimento da assinatura
contrato
umadequada
pagamentoesuperior
à 10% do
ficada
pelo
Órgão
Contratante.
montante total do contrato.
Os formulários
seguem
em anexo (anexo
10).
Concorrentes
é permitida
a apresentação
II Aos

de variante no prazo de execução especificado
na Secção VII, desde que o prazo proposto seja
PARTE 2 › CONTRATO
inferior ao prazo máximo permitido.
IIIGerais
Para do
fins
de avaliação
Secção IV – Condições
Contrato
(CGC) das propostas, nas propostas com
prazo de
execução inferior ao praSecção V – Condições Especiais
do Contrato
(CEC)

zo máximo será aplicado um fator de correção,
sob a forma de desconto no preço proposto à
10
base Gerais
de [indicar
o parâmetro
3.3.5.3. Secção IV – Condições
do Contrato
(CGC) aplicável].
Secção VI – Modelo de Termo de Contrato

parâmetro
aplicável:
5 ou
10%. Issotodas
queras
diAs Condições Indicar
Gerais dooContrato
(anexo
11). Aqui se
encontram
cláusulas referentes
ao as
Contrato.
O Órgão
poderá
adicionar
zer que
propostas
quecontratante
tiverem um
prazo
inferior
as cláusulas que
pertinente
às serão
Condições
Especiais
do Contrato.
ao achar
estipulado,
lhes
aplicados
este
desconto,
depois é que se poderá comparar com outras pro-

3.3.5.4. Secção V – Condições
Especiais
do Contrato (CEC)
postas que
não apresentaram
um prazo inferior ao

de forma
a 12)
obterem
alguma
As condiçõesestipulado.
Especiais doIsso
Contrato
(anexo
suplementam
asvantaCondições Gerais gem
do Contrato.
Em caso
de divergência,
as Condições
aqui
pelo facto
de terem
apresentado
um prazo
de
contidas prevalecerão
as Condições
execuçãosobre
inferior.
Mas issoGerais
só se do
fazContrato.
para efeitos de
comparação. O montante da proposta mantém

O Órgão contratante
poderá
adicionar
cláusulas
dascaso
condições
geraisvendo
válido
para
efeitosasde
contrato,
a mesma
contrato que achar pertinente às Condições Especiais do Contrato. Isto para
ça o concurso.
que o contrato seja mais consistente.

NB

3.3.5.5. Secção VI – Modelo de Termo de Contrato
10

Contrato
(anexo
13) é oeconómica
instrumento
jurídico
que
é assiO factor O
de Termo
correçãodo
deve
corresponder
à vantagem
obtida
pelo Órgão
Contratante
nado pelas
Partes Contratantes e que contém os direitos e obrigações
na antecipação
ou atraso.
de cada uma para cumprimento do objeto do contrato. Entretanto, ele
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c) Outro
Critério específico
indicado
nos Dados
de
não é válido
sem as Condições
Gerais do Contrato
e as Condições
Espe11
ciais do Contrato,
estas complementam o Termo do Contrato.
Baseporque
do Concurso
Indicar o critério específico e o método de avaliação, os quais devem ser detalhados de forma obPARTE 3 › DESCRIÇÃO
OBRAS
jetiva nos DAS
Dados
de Base do Concurso.
Nesta alínea, se o Órgão contratante assim o achar,
pode definir outro fator para comparação e avaliadas
propostas.
Se não
achar, de
esta
alínea deve
ser
Esta secção ção
é das
mais
importantes
do caderno
encargos.
Porque
é de granderetirada
importância
os desenhos,
plantas,
projetos e memódosque
dados
de base do
concurso.

3.3.5.6. Secção VII – Projeto e Especificações Técnicas

rias descritivas das obras sejam bem definidas e elaboradas, porque

IACcom
39.9base
› Anestes
avaliação
e adjudicação
será feita irão
por executar
______. as
elementos
é que os empreiteiros

obras, logo se estes elementos não estiverem bem definidos e elabora[Indicar a alternativa aplicável e eliminar a alternados, surgirá a necessidade de adendas ao contrato para retificação das
não compatível,
e elimine as demais:
omissõestiva
constantes
nestes elementos.
As Especificações
Técnicas
compreendem as Plantas, Projetos, Dese Por Item
Único
nhos e Memórias Descritivas.

 Por Itens

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

como será
feito adevem
avaliação
das propostas
e adjudicaAs Especificações
Técnicas
ser elaboradas
pelo Órgão
Condo contrato.
Existem
quatro hipóteses.
E só pode
tratante, ção
observando
os padrões
determinados
pelo Ministério
das
Infraestruturas
e das Obras
As informações devem ser sufise escolher
uma Públicas.
hipótese.
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 reputados necessários, pelo menos o seguinte:
 Memória ou nota descritiva, bem como os cálculos justificativos;
 F
 olhas de medições, discriminadas e referenciadas e respetivos
11
mapas
de quantidades
de trabalhos,
a quantidade
Somente são aceites
a inclusão
de fatores/critérios
compatíveiscontendo
com o previsto
no número 2 e
do
Artigo 42 do Regulamento
de Licitações
qualidade
destes; e Contratações.
 Programa de trabalhos.
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› Peças desenhadas
F –2.º
Adjudicação
do Contrato
Das peças desenhadas devem constar, além de outros elementos reputados necessários:

IAC 42.1
além
da notificação escrita, o resultado do concurso
 A Para
planta
de localização;
divulgado
acordo com
o seguinte: à defi Aspoderá
plantas,será
alçados,
cortes de
e pormenores
indispensáveis
nição
das Obras;
[Indicar
a página oficial da Internet, de acesso livre,
 Osonde
estudos
geológicos
ou ogeotécnicos
será
divulgado
resultado.](se existirem), ou características geológicas do terreno.

IAC 44.1 [Selecionar a alternativa aplicável e eliminar a alternativa
não compatível.]
As peças
desenhadas
devem conter todas as plantas, mapas e desenhos
necessários
Alternativa
1 a execução das Obras e serão fornecidos completos aos Concorrentes para que, de uma maneira clara, entenda aGarantia
Definitiva:
damValor
o objeto
que se quer
contratar e, possam com segurança
elaborar
suas propostas
____ as
% (____
por cento)e cotarem seus preços no Mapa de
Quantidades.

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

3.º › Materiais

OU

Os materiais a serem empregues terão a qualidade, dimensões,
Alternativa
2
forma
e demais características
designadas no respetivo projeto,
comAasGarantia
tolerâncias
regulamentares.
Definitiva
Não é requerida.
Os materiais e equipamentos a serem empregues não deverão

IAC 45.1  Reclamação:
conter exigência de marca, de procedência ou de outro qualquer
(a)
Autoridade Competente:

fator restritivo ou indutivo. Dentro de um determinado limite, deverão ser
adotados
os padrões
internacionalmente reconhecidos.
[indicar
o nome
da função]
É recomendável que as especificações explicitem que serão acei-

IAC 45.1  Recurso Hierárquico:
tes, materiais, equipamentos e mão-de-obra que satisfaçam a ou(b)
Autoridade Competente:
tros padrões oficiais e que assegurem qualidade substancialmente igual[indicar
ou superior
à dos padrões
especificados.
o nome
da função]
É proibida a indicação de:
 Produtos de fabrico ou proveniência determinada

IAC 42.1 › O resultado do concurso poderá ser divulgado também
 Produtos de proveniência de processos especiais
no site do Ministério das Finanças.
 Marcas comerciais ou industriais

IAC44.1 ›DNesta
cláusula, o Órgão Contratante deverá definir o
e patentes ou modelos
tipo de garantia definitiva e a percentagem da mesma
 De origem ou produção determinada
em relação ao valor do contrato. A alternativa 2 deve ser
Quando
não for possível a descrição, a especificação deve ser
eliminada.
acompanhada da indicação “ou equivalente”.
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A Garantia definitiva
é obrigatória,
isto paraa proteger
As especificações
devem exigir
que todos os materiais
serem incorporados
às contratante
obras sejam novos,
sem uso, dos
tipos maisque
atuais
e
o Órgão
de possíveis
anomalias
poquederão
incorporem
todos
avanços tecnológicos,
a menos
que seja
surgir
na os
execução
do contrato,
por parte
do
para casos muito especiais, onde se exigirá justificação das técniEmpreiteiro. Ela é devolvida ao Empreiteiro após a
cas a utilizar.
entrega definitiva da obra.

Quando for o caso, as especificações devem especificar os ensaios
necessários.
Existem
três tipos de garantia definitiva:

· Garantia
bancária
4.º › Normas
adicionais
especiais
· Cheque
visado
Devem
ser indicadas
as normas pertinentes ao Meio Ambiente,
Segurança
do Trabalho
e Saúde Pública a serem observadas pelo
· Seguro
garantia.
Concorrente, em conformidade com a orientação do Ministério
das O
Infraestruturas
das Obras
Públicas.
montante edeve
ser no
máximo 10% do valor do
contrato.

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

O Órgão Contratante deverá incluir nesta Secção o Mapa de QuanMuitos sectores
aplicam a cativação de 10% do valor de cada patidades e a Lista de Itens, (sem preços) e os Modelos de Cronogragamento
ao Empreiteiro, isto para evitar despesas bancárias adimas de Atividades e Físico-financeiro.
cionais aos referidos Empreiteiros. Este valor cativo é devolvido
O Mapa de Quantidades, contendo a previsão dos serviços que
ao Empreiteiro
após a entrega definitiva da obra. Esta modalidaserão executados sem constar o valor dos preços unitários. Na
de também
é permitida,
embora
exija
sector financeiro
do órelaboração
do Modelo
do Mapa
dedo
Quantidades
deve ser tomado em consideração
o que
se segue:
gão contratante
uma maior
atenção
ao realizar cada pagamento.
 D
 eve fornecer informações suficientes a respeito das quantidades de serviços a serem executadas, para permitir a elaboração
IAC 45.1(a)eficiente
› A reclamação
é dirigida normalmente ao Diretor da
e precisa das propostas;

DAF, embora também poderá se à outra entidade

 D
 eve conter itens com detalhes suficientes para que haja disdependendo do sector. A reclamação é feita normaltinção entre as diversas classes de serviços (no caso de Série de
mente
no prazo
dede
três
diasGlobal),
úteis contados
a partir
Preços)
ou fases
(no caso
Preço
ou entre Obras
da
da receção
notificação.
A reclamação
efeitos
mesma
natureza da
executadas
em diferentes
locais tem
ou sob
outras circunstâncias,
que
possam do
gerar
diversas
considerações
suspensivos no
processo
referido
concurso.
de custos.

IAC 45.1(b) › O recurso hierárquico é dirigido normalmente ao
No caso de contratação por Preço Global, o Mapa de QuantidaMinistro
de tutela,
também
poderá
ser à
des deve
ser substituído
peloembora
modelo de
Cronogramas
de Atividades eoutra
Físicoentidade
Financeiro.dependendo do sector. O recurso
hierárquico é feito normalmente no prazo de três
dias úteis contados da receção da comunicação
3.3.5.7. Anúncio
da decisão sobre a reclamação.
O modelo de anúncio ou aviso de concurso segue em anexo (anexo 14).
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3.3.5.2
O que
ter em conta
na Secção
III Formulários
3.3.6.
Modelo
de documento
de licitação
para concursos
de pequena
dimensão
da Proposta no Caderno de Encargos ao elaborar
a proposta

NB

O modelo de documento de licitação para concursos de pequena dimensão nove
é maisformulários
simples em relação
ao documento
de licitação
de conExistem
a observar
no âmbito
do concurso
curso público
e as exigências
menores.
público
e concurso
públicosão
internacional.
Só que nem todos os

formulários serão observados em todos os concursos. Depen-

3.3.6.1.
do documento
denos
licitação
de Composição
do que estiver
estipulado
dados de base do concurso,

do O
tipo
de participação
(individual
oude
em
consórcio)
e do prócaderno
de encargos ou
documento
licitação
é composto
por
priopartes
empreiteiro.
fixas e móveis.
▶ Formulário 1

Parte Fixa /
Móvel
Informações do Concorrente: este formulário é usado
quando
Carta Convite
Móvel
o empreiteiro concorre
individualmente para um
determinado
Secção

concurso.
1

Conteúdo

Especificações Técnicas

2
▶ Formulário
2 Instruções aos Concorrentes

Móvel
Fixa

3
Modelo de Proposta de Preços
Informações
dos
Membros do Consórcio ou Associação: este
3A
–
Modeloem
de se
Proposta
Fixa
formulário só em usado
o concorrente concorre
em con3B – Modelo
de Orçamento
Móvel
sórcio com outros
empreiteiros.
4
▶ Formulário
3 Modelo de Contrato

4A – Termo de Contrato

Móvel

Modelo de Proposta de Preços: este formulário é de utilização
4B – Condições Gerais do Contrato
Fixa
obrigatória por todos os concorrentes
▶ Formulário
Em nenhuma4circunstância as Partes Fixas poderão ser alteradas dire-

tamente. Quando for necessário introduzir modificações, acréscimos

NB

Lista
de Preço: lista de preços também é de utilização obrigatória
ou supressões, estas devem ser feitas nas Partes Móveis. Ou seja, as Parpor
concorrentes.
A lista
preços
tem
três formulários:
tes todos
Móveisos
poderão
ser alteradas
emde
função
dos
interesses
do Órgão
Mapa
de
quantidades
(em
caso
de
contratação
por
série
de preContratante.
ços), Cronograma das atividades e físico-financeiro (em caso de
contratação
preçode
global).
Estes
formulários
devem ser
preenÉ obrigatório
ler opor
caderno
encargos,
ou
seja, o Documento
de Licitachidos
pelos
a forma
de ocontratação.
ção do
princípio
aoconcorrentes
fim, de forma aconforme
melhor entender
tudo
que está definido
no mesmo. 5
▶ Formulário

Modelo de Garantia Provisória (Garantia Bancária): este formulário é obrigatório quando o Órgão contratante assim o decidir
Estadados
carta convite
(anexo
15) deverá ser elaborada pelo Órgão contranos
de base
do concurso.

3.3.6.2. Carta convite para apresentação de propostas

tante e enviada aos concorrentes para apresentarem as suas propostas.
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▶ Formulário
6 técnicas
3.3.6.3.
Especificações
Modelo
Garantia Provisória
(Seguro
Garantia):
formuO Órgãode
Contratante
deverá introduzir
nesta
Secção aseste
Especificalário
obrigatório
çõeséda
Empreitadaquando
de Obras.o Órgão contratante assim o decidir
dados de devem
base do
concurso
Asnos
Especificações
incluir
Cronograma de Atividades e Cronograma Físico Financeiro, de forma simplificada.
▶ Formulário
7

As especificações devem conter instruções e informações claras de como
Modelo
Declaração
de Garantia
Proposta:
formuláexecutarde
a Obra,
com linguagem
simples,de
contendo
umaeste
estimativa
das
rio
é
obrigatório
quando
o
Órgão
contratante
assim
o
decidir
quantidades de materiais e serviços e, se houver, algum desenho ou planta. Adados
lista dede
materiais
e serviços
deve estar sob a forma de Mapa, com
nos
base do
concurso.
colunas indicativas das quantidades para facilitar a inclusão de preços uni▶ Formulário 8
tários pelos concorrentes.

Modelo
de Garantia
Definitiva
Bancária):
este forAs Especificações
Técnicas
devem ser(Garantia
elaboradas pelo
Órgão Contratante, observando
os padrõesembora
determinados
pelo Ministério
das Infraestrumulário
é obrigatório,
no momento
da assinatura
do
turas e das
Obras Públicas.poderá
As informações
devem
para
contrato
o empreiteiro
negociar
comsero suficientes
órgão contradefinir
obra, incluindo
a sua
localização,
a natureza eem
o volume
dos
tante
a acativação
de 10%
em
cada pagamento,
substituitrabalhos, a caracterização do terreno, o traçado geral e os pormenores
ção da garantia bancária.
construtivos.

▶ Formulário 9

É proibida a indicação de:

Termo
de Garantia Bancária para Pagamento Adiantado (Ga Produtos de fabrico ou proveniência determinada
rantia Bancária): este modelo só é obrigatório quando o em Produtos de proveniência de processos especiais
preiteiro solicita no momento da assinatura do contrato um
 Marcas comerciais ou industriais
pagamento superior à 10% do montante total do contrato.
 De patentes ou modelos

 De origem
ou produção
Os formulários
seguem
em determinada
anexo (anexo 10).
Quando não for possível a descrição, a especificação deve ser acompanhada 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.
57
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3.3.6.6.
Modelo
orçamento
PARTE
2 –de
CONTRATO
O modelo de orçamento deve ser elaborado pelos concorrentes e faz
Secção
Condições
Gerais do Contrato (CGC)
parte IV
da –
proposta
de preços.

Secção V – Condições Especiais do Contrato (CEC)

3.3.6.7. Termo do contrato

Secção VI – Modelo de Termo de Contrato

Este modelo (anexo 13) é elaborado pelo órgão contratante e enviado ao
concorrente vencedor para efeitos de assinatura do contrato.

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

3.3.6.8. Condições gerais do contrato

As Condições Gerais do Contrato (anexo 11). Aqui se encontram
As condições gerais do contrato complementam os termos do contrato.
todas as cláusulas referentes ao Contrato. O Órgão contratante
poderá adicionar as cláusulas que achar pertinente às Condições
do Contrato.
3.4.Especiais
Documentos
administrativos (Artigo 51 do RLCP)
 Documentos
de Licitação
3.3.5.4. Secção
V – Condições Especiais do Contrato (CEC)
1 ▶ Denomina-se Documentos de Licitação ao conjunto de documentos

As condições
Especiais do Contrato (anexo 12) suplementam as
que conterão as especificações técnicas, os requisitos de qualificação
Condições
do Contrato.
Em caso
de divergência,
as Cone todas asGerais
informações
que disciplinam
o procedimento
de licitação
e
dições
aqui contidas
prevalecerão sobre as Condições Gerais do
a respetiva
contratação.
Contrato.
2 ▶ Dos Documentos de Licitação devem constar:

NB

a) Identificação do Órgão Contratante;

O Órgão contratante poderá adicionar as cláusulas das condib) Identificação do Concurso;
ções gerais do contrato que achar pertinente às Condições EspeO
 bjeto
da contratação
sua o
especificação;
ciaisc)do
Contrato.
Isto para eque
contrato seja mais consistente.
d) As fases do Concurso;

e) E
 ndereço e data limite para solicitação dos esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação de todas as normas e
elementos que integram os Documentos de Licitação;

3.3.5.5. Secção VI – Modelo de Termo de Contrato

O Termo do Contrato (anexo 13) é o instrumento jurídico que é
f) Exigências de entrega de amostras, se for o caso;
assinado pelas Partes Contratantes e que contém os direitos e
g) Exigências de qualificação do concorrente;
obrigações
de cada uma para cumprimento do objeto do conh) Entretanto,
Modo de apresentação
das
propostas,
indicação dosGerais
elementrato.
ele não é
válido
semcom
as Condições
do
tos e documentos que devem acompanhá-la;
Contrato e as Condições Especiais do Contrato, porque estas
i) A moeda emoque
deve do
ser expresso
o preço e as condições de pacomplementam
Termo
Contrato.
gamento;
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j) Local,
dia e horário para
entrega
das propostas e documentos de quaPARTE
3 – DESCRIÇÃO
DAS
OBRAS
lificação e para abertura das propostas;

k) P
 razo de validade das propostas, durante o qual o concorrente fica
3.3.5.6. obrigado
Secção VII
– Projeto
e Especificações Técnicas
a manter
a proposta;
l) Possibilidade de apresentação de propostas com variantes, quando

Esta secção
é das mais importantes do caderno de encargos. Porfor o caso;
que é de grande importância que os desenhos, plantas, projetos
m) As garantias que sejam exigidas;
e memórias descritivas das obras sejam bem definidas e elabon) Critérios para avaliação e decisão de propostas;
radas, porque com base nestes elementos é que os empreiteio) P
 enalidades aplicáveis;
ros irão
executar as obras, logo se estes elementos não estiverem
Indicaçãoedas
práticas antiéticas
e respetivas
penalidades;
bemp)definidos
elaborados,
surgirá
a necessidade
de adendas
q) O direito
deretificação
impugnação;
ao contrato
para
das omissões constantes nestes elementos.
r) M
 inuta do de contrato;
s) E
 specificações
técnicas;compreendem as Plantas, Projetos,
As Especificações
Técnicas
t) Formulários;
e
Desenhos
e Memórias
Descritivas.
u) Outros elementos que o Órgão Contratante considere indispensá-

O texto deverá ser preciso e claro de forma que os Concorrentes
veis ou importantes.
possam preparar suas propostas em conformidade com as exigên3 ▶ do
Os Órgão
modelos
de Documentos
derestringir
Licitação (gerais
ou específicos),
cias
Contratante,
sem
ou condicionar
suas que
prointegram
o
RLCP
e
os
que
venham
a
ser
emitidos,
são
de
uso
obripostas. Dentro do contexto, as especificações devem ser redigidas
gatório.
de forma a permitir a mais ampla competição e, ao mesmo tempo,
acrescentar uma definição clara das Obras a serem contratadas.
3.5.AsGarantias
de submissão
doelaboradas
RLCP)
Especificações
Técnicas(Artigo
devem61ser
pelo Órgão
Contratante, observando os padrões determinados pelo Minis tério
Garantia
dasProvisória
Infraestruturas e das Obras Públicas. As informações
devem ser suficientes para definir a obra, incluindo a sua locali1 ▶ Os Documentos de Licitação podem exigir, como condição de aceitazação, a natureza e o volume dos trabalhos, a caracterização do
bilidade da proposta, a prestação de garantia provisória, a ser prestada
terreno,
traçado
geral epara
os pormenores
construtivos.
comooparte
da proposta,
assegurar a sua
manutenção.
3 ▶ A garantia provisória deve ser válida pelo período especificado nos

Esta Documentos
secção é composta
pelos seguintes pontos:
de Licitação, o qual compreenderá o prazo de validade
das propostas acrescido de mais trinta dias.

1.º › Peças escritas

3 ▶ Caso os Documentos de Licitação exijam a apresentação da garantia
provisória,
a falta
de apresentação
da mesma,
desclassifiDas peças
escritas
devem constar,
alémdetermina
de outrosaelementos
cação
da respetiva
proposta,pelo
não menos
sendo passível
do saneamento estareputados
necessários,
o seguinte:
belecido no Artigo 65 do RLCP.
6159
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 Memória
ouprovisória
nota descritiva,
bem como
os cálculos
jus4 ▶ O valor
da garantia
será estabelecido
em moeda
corrente
e não tificativos;
será superior a dois e meio por cento do valor da contratação estimado pelo Órgão Contratante.
 Folhas de medições, discriminadas e referenciadas e
5 ▶ São aceites,
pelo Órgão
Contratante,
as seguintesde
modalidades
de congarespetivos
mapas
de quantidades
trabalhos,
rantia:
tendo a quantidade e qualidade destes;
a) Garantia bancária;

 Programa de trabalhos.

b) Cheque visado; e
c) S
 eguro garantia.

2.º › Peças desenhadas

6 ▶ Além das definidas neste artigo, o Órgão Contratante poderá aceitar
Das modalidades
peças desenhadas
devem
constar,
além
de outros
outras
de garantia,
desde que
previstas
nos Documentoselementos
de Licitação.reputados necessários:
7 ▶ O
 s Documentos
de Concurso
permitirão a apresentação de garantia
 A planta de
localização;
provisória, por meio de Carta Garantia ou declaração de garantia emiti As
plantas,
alçados,
e pormenores
indispensáda pelo
próprio
concorrente,
dacortes
qual conste
expressamente
que o conveis
à ciente
definição
das
Obras;
corrente
está
de que,
no caso
de incumprimento das obrigações,
estará sujeito às penalidades estabelecidas no Artigo 176 do RLCP.

 Os estudos geológicos ou geotécnicos (se existirem),
8 ▶ O concorrente
pode combinar
as modalidades
de garantia previstas
ou características
geológicas
do terreno.
no número 5, desde que somem o valor previamente exigido.

As peças desenhadas devem conter todas as plantas, mapas e desenhos necessários a execução das Obras e serão
3.6. Pedidos de esclarecimentos e participação no site visit
fornecidos completos aos Concorrentes para que, de uma
(artigo 53 do RLCP e ponto 2 do artigo 28)
maneira clara, entendam o objeto a que se quer contratar
e, possam com segurança elaborar as suas propostas e co Esclarecimentos sobre os Documentos de Licitação
tarem seus preços no Mapa de Quantidades.
1 ▶ O Órgão Contratante responderá por escrito a qualquer pedido de esclarecimento sobre os Documentos de Licitação, desde que tais solici3.º › Materiais
tações sejam recebidas por escrito pelo menos dez dias antes da data
final
recepçãoadas
propostas.
Osde
materiais
serem
empregues terão a qualidade, dimen-

forma
demais características
no respeti2 ▶ Asões,
prestação
deeesclarecimentos
não afectadesignadas
o prazo estipulado
nos
vo
projeto,
com
as
tolerâncias
regulamentares.
Documentos de Licitação para apresentação de documentos de qualificação e elaboração de proposta.

Os materiais e equipamentos a serem empregues não deve3 ▶ Por
iniciativa
interessados
ou do próprio
Órgão Contratante
rão
conterdos
exigência
de marca,
de procedência
ou de pode
outro
este,
por
meio
de
esclarecimentos,
apenas
afastar
possíveis
dúvidas
qualquer fator restritivo ou indutivo. Dentro de um determisobre os Documentos de Licitação.
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nado
limite,
deverão
adotados
os padrões
internacional4 ▶ O
Órgão
Contratante
nãoser
alterará
as disposições
dos Documentos
de
Licitação
nem procederá à inclusão de novas regras, salvo nos termos
mente reconhecidos.
do disposto no artigo 54 do RLCP.

É recomendável que as especificações explicitem que serão aceites, materiais, equipamentos e mão-de-obra que
tado, nos termos dos números anteriores, a todos os interessados que
satisfaçam a outros padrões oficiais e que assegurem quatenham adquirido os Documentos de Licitação e aos que venham a
lidade substancialmente igual ou superior à dos padrões
adquiri-los.
especificados.

5 ▶ O Órgão Contratante comunicará os esclarecimentos que tiver pres-

NB

O artigo 54 do RLCP diz o seguinte:

É proibida a indicação de:

1 ▶ Após a publicação do Anúncio de Licitação, a alteração dos Documen-

 Produtos de fabrico ou proveniência determinada

tos de Licitação será divulgada a todos os interessados que tenham
adquirido
os Documentos
de Licitação,de
com
prorrogação
do prazo, se
 Produtos
de proveniência
processos
especiais
necessário.

 Marcas comerciais ou industriais

2 ▶ A alteração relacionada com o objeto ou outras condições substanciais

 aDe
patentes
modelos
obriga
publicação
deou
anúncio
de alteração e afixação de editais pela
mesma
forma
de divulgação
do Anúncio
de Licitação.
 De
origem
ou produção
determinada

Quando
descrição,
 Participação
nonão
site for
visitpossível
(ponto 2 ado
artigo 28) a especificação deve
ser acompanhada da indicação “ou equivalente”.

1 ▶ Na licitação para contratação de empreitada de obras públicas, se a vi-

Asao
especificações
exigirpelo
queÓrgão
todosContratante,
os materiais
a sesita
local da obra fordevem
recomendada
o Anúnrem
incorporados
àsdias
obras
sejam novos, sem uso, dos tipos
cio
indicará
os respetivos
e horários.

mais atuais e que incorporem todos os avanços tecnológicos, a menos que seja para casos muito especiais, onde se
3.7. Estimativa de quantidades e proposta de desconto
exigirá justificação das técnicas a utilizar.
Quandoem
forque
o caso,
as especificações
especificar
os
1 ▶ No momento
o Contrato
é adjudicado, o devem
órgão contratante
pode
solicitar
ao adjudicatário
o aumento ou a diminuição da quantidade de
ensaios
necessários.
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
4.º
› Normas
adicionais
especiais
licitação e nos Documentos da Licitação.

Devem ser indicadas as normas pertinentes ao Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Saúde Pública a serem obexcluindo quaisquer descontos oferecidos.
servadas pelo Concorrente, em conformidade com a orien3 ▶ O
 concorrente deverá citar todos os descontos incondicionais ou condiciotação do Ministério das Infraestruturas e das Obras Públicas.

2 ▶ O preço a apresentar na proposta de preços, será o preço total da proposta,

nais e indicar o método para sua aplicação, na sua proposta de preços.
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› Mapa
de quantidades
e lista de
de preferência?
preços unitários
3.8.5.º
C
 omo
se beneficiar
da margem
(Artigo
43 doContratante
RLCP)
O Órgão
deverá incluir nesta Secção o Mapa de

Quantidades e a Lista de Itens, (sem preços) e os Modelos
 Margem
preferência doméstica
dede
Cronogramas
de Atividades e Físico-financeiro.
1 ▶ No Concurso Público Internacional o Órgão Contratante poderá esO Mapa de Quantidades, contendo a previsão dos serviços
tabelecer margens de preferência, de acordo com o seguinte:

que serão executados sem constar o valor dos preços uni-

a) 7
 ,5 % (sete e meio por cento) do valor do contrato, sem impostos,
tários. Na elaboração do Modelo do Mapa de Quantidades
para empreitadas, para o concorrente nacional, para fins de compadeve
tomado
em consideração
o que se segue:
raçãoser
com
o concorrente
estrangeiro;

0%Deve
(dez por
cento) doinformações
valor do contrato,
sem impostos,
para bensdas
e
b) 1
fornecer
suficientes
a respeito
serviços
nacionais de
para
fins de comparação
com os bens
e serviquantidades
serviços
a serem executadas,
para
perços estrangeiros.

mitir a elaboração eficiente e precisa das propostas;

2 ▶ Para efeitos de aplicação da margem de preferência fixada na alínea a)
 Deveanterior
conteré indispensável
itens com detalhes
suficientes
para que
do número
a comprovação
da nacionalidade
do concorrente,
em conformidade
com os requisitos
haja distinção
entre as diversas
classesestabelecidos
de serviços no
(no
Artigo caso
20 do de
RLCP.
Série de Preços) ou fases (no caso de Preço

3 ▶ Para efeitos
de aplicação
da Obras
margem
demesma
preferência
fixada naexecutaalínea b)
Global),
ou entre
da
natureza
do número
anterior
é indispensável
prova
incorporação
de fatores
das em
diferentes
locaisaou
sobdeoutras
circunstâncias,
nacionais correspondentes a pelo menos trinta por cento do preço à
que possam gerar diversas considerações de custos.
porta da fábrica do produto acabado, podendo, o Ministro que superintende
a áreade
das
Finanças ajustar
percentagem
referida.
No caso
contratação
poraPreço
Global,acima
o Mapa
de Quan4 ▶ Atidades
nacionalidade
do concorrente
será
levada de
emCronogramas
consideração
deve ser
substituídonão
pelo
modelo
para
os fins de aplicação
daFinanceiro.
margem de preferência estabelecida na
de Atividades
e Físico
alínea b) do número um do presente artigo.

3.3.5.7. Anúncio
3.9. Caso de contratos por lotes e caso de contratos adjudicados
artigode
(IAC
39.10 do
de licitação)
Opor
modelo
anúncio
oudocumento
aviso de concurso
segue em anexo
(anexo 14).
1 ▶ A avaliação e consequentemente o contrato, podem ser feitos por item
único, por itens ou por lotes.

3.3.6. Modelo de documento de licitação para concursos
Ex. Construção de um hospital. Sabemos que um hospital é composto por
NB
deedifícios.
pequena
vários
Ex:dimensão
administração, cozinha, bloco operatório, enfermarias,
edifícios de consultas externas, etc. Quando é por item único quer dizer que

O modelo
deedifícios
documento
de licitação
deitens,
pequena
todos esses
são considerados
umpara
item. concursos
Quando é por
quer
dizer que é
cada
edifício
é avaliado
separadamente
e quandode
é por
lotes, podimensão
mais
simples
em relação
ao documento
licitação
de
demos criar
4 Lotes.
Lote
1 – Administração
e cozinha, Lote 2 – Enfermarias,
concurso
público
e as
exigências
são menores.
Lote 3 – Blocos operatórios e Lote 4 – edifícios de consulta externa.
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3.3.6.1.
Composição
do documento
deelicitação
3.10.
O caso
de contratos
permanentes
mercados de clientes
O caderno de encargos ou documento de licitação é composto

1 ▶ N
 o Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe casos de conpor
partes fixas e móveis.
tratos permanentes e mercados de clientes.

Secção
Conteúdo
3.11. Contratos
com subcontratação
(CGC, 36)
Carta Convite

Parte Fixa
/Móvel
Móvel

1 ▶ A Contratada pode subcontratar parte das obras, mas não pode assinar o
1 sem que
Especificações
MóvelA subcontrato
haja aprovação,Técnicas
por escrito, do Órgão Contratante.
contratação
nãoInstruções
altera as obrigações
da Contratada.
2
aos Concorrentes
Fixa
2 ▶ A
 subcontratação
é permitida,
emborade
o subcontratado
não responde pe3
Modelo
de Proposta
Preços
rante ao órgão contratante. A responsabilidade total e completa das obras
3A – Modelo de Proposta
Fixa
é da empresa contratada.

3B – Modelo de Orçamento

Móvel

4
Modelo de Contrato
3.12. Acordos-quadro
4A – Termo de Contrato

Móvel

1 ▶ No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe acordos4B – Condições Gerais do Contrato
Fixa
-quadro.

Em nenhuma circunstância as Partes Fixas poderão ser alteradas
diretamente.
Quando for necessário introduzir modificações,
3.13.
Oferta
espontânea
acréscimos ou supressões, estas devem ser feitas nas Partes MóOu seja, as de
Partes
Móveis
poderãoPública
ser alteradas
em
função
1 ▶ veis.
 No Regulamento
Licitação
e Contratação
não existe
oferta
esdos
interesses do Órgão Contratante.
pontânea.
NB

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 contratante e enviada aos concorrentes para apresentarem as suas
propostas.
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Ê 04. CAPÍTULO
Como são fixados os preços de mercado?

4.1.
Preço
incluindo
4.1.
P
 reço
incluindotodos
todosososimpostos
impostos(impostos
(impostosincluídos)
incluídos)
ee
preço
excluindo
impostos
(impostos
excluídos)
preço excluindo impostos (impostos excluídos)
(IAC,
1515
do
(IAC,
doDocumento
Documentode
delicitação)
licitação)
1 ▶ Os preços apresentados na Proposta de Preços, no Orçamento e na Lista de
1 ▶ Os preços apresentados na Proposta de Preços, no OrçamenPreços Unitários, deverão incluir os impostos e demais obrigações fiscais e
to e na Lista de Preços Unitários, deverão incluir os impostos e
outros encargos incidentes para cumprimento do objeto do Contrato.

demais obrigações fiscais e outros encargos incidentes para

2 ▶ O
 s preços cotados pelo Concorrente serão fixos durante a execução do Concumprimento do objeto do Contrato.
trato e não estarão sujeitos a nenhum reajustamento, exceto se especificado
modo cotados
nos Dados
de Base
do Concurso.
Uma
proposta
submetida
2de
▶ outro
Os preços
pelo
Concorrente
serão
fixos
durante
a execomcução
preço reajustável
seráetratada
como não
adequada
e será desclassifido Contrato
não estarão
sujeitos
a nenhum
reajuscada, conforme as IAC, Cláusula 38. Se, entretanto, de acordo com a Dados
tamento, exceto se especificado de outro modo nos Dados
de Base do Concurso, os preços cotados estiverem sujeitos a reajustamento
de Base
do Concurso.
proposta
submetida
durante
a execução
do contrato,Uma
uma proposta
submetida
com com
preçospreço
fixos
reajustável
será
tratada
como
não
adequada
e
será
desclassinão será desclassificada, mas o reajustamento de preços será considerado
como
zero. conforme as IAC, Cláusula 38. Se, entretanto, de acordo
ficada,

com adescontos
Dados deoferecidos
Base do pelo
Concurso,
os preços
cotados
estive3 ▶ Eventuais
Concorrente
deverão
ser indicados
sujeitos
a execução do contraem rem
separado,
comaareajustamento
metodologia de durante
cálculo aplicável.
to, uma proposta submetida com preços fixos não será desclassificada,
o reajustamento
de preços será considerado
4.2. P
 reço
global, mas
preço
fixo e preços unitários
(Artigo
do RLCP)
como 98
zero.
3 ▶ Eventuais descontos oferecidos pelo Concorrente deverão
ser indicados em separado, com a metodologia de cálculo
O
1 ▶ aplicável.
 s contratos serão celebrados por preço global, por preço unitário ou por

 Pagamento

série de preços, conforme seja previsto nos Documentos de Licitação.
2 ▶ S
 omente 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 no mesmo
valor.
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4.2. 3Preço
global, preço
fixo e preços
unitários
▶ O reembolso
do adiantamento
previsto
no número anterior efectuar-se-á 98
deduzindo
no valor de cada um dos pagamentos posteriores
(Artigo
do RLCP)
uma percentagem igual à parcela do adiantamento concedido.

 Pagamento
4.3. M
 ercado a preço fixo e mercado a preço revisável
55 e 56
do RLCP)
1 (Artigos
▶ Os contratos
serão
celebrados por preço global, por preço unitário ou por série de preços, conforme seja previsto nos Docu Preços
mentos de Licitação.
1 ▶▶OSomente
s preços serão
apresentados
em moeda corrente
nacional,
excepto
2
é permitido
o pagamento
de parcela
de adiantanos
casos quando
excepcionais
previstos
nos
Documentos de
mento,
previsto
nos
Documentos
deLicitação.
Licitação, até o
limite
de trintadepor
centoindicarão
do valoras
doexigências
Contrato,
e mediante
2 ▶ O
s Documentos
Licitação
relativas
à cota- a
apresentação
dequais
garantia
mesmo
ção
dos preços, os
serão no
definidos
emvalor.
consonância com o tipo
de contrato a ser celebrado.

3 ▶ O reembolso do adiantamento previsto no número anterior
3 ▶ O
s preços incluirão
todos os impostos,
fiscais,
e ouefectuar-se-á
deduzindo
no valor obrigações
de cada um
dos taxas
pagamentros encargos incidentes sobre a empreitada de obras públicas, fornetos posteriores uma percentagem igual à parcela do adiantacimento de bens, ou execução de serviços.
mento concedido.

 Revisão dos preços

1 ▶  Os preços contratuais poderão ser objecto de reajuste, desde que esta

4.3. Mercado
preço
fixo e mercado
a preçode
revisável
condiçãoaesteja
estabelecida
nos Documentos
Licitação ou no Con(Artigos
55
e
56
do
RLCP)
trato, para o efeito indicando os critérios, 5dicadores oficiais aplicáveis,
preferencialmente expressos por fórmula matemática.
2▶O
 s procedimentos a serem adoptados na revisão, incluindo a periodici Preços

dade, os índices ou indicadores oficiais aplicáveis serão definidos pelo
queserão
superintende
a área dasem
Finanças,
emcorrente
despacho nacional,
conjunto
1 ▶ Ministro
Os preços
apresentados
moeda
com
o Ministro
que superintende
a área
da Indústria
e Comércio e, no
excepto
nos casos
excepcionais
previstos
nos Documentos
de
caso de empreitadas de obras públicas, em despacho conjunto com o
Licitação.
Ministro que superintende a área das Infra-estruturas e Obras Públicas.

2
Os
Documentos
de
Licitação
indicarão
as exigências
relativas
3 ▶▶  O
reajuste
dos preços
reflectirá
a variação
dos principais
componentes
à cotação
preços,
os quaismatéria-prima,
serão definidos
em consonânde
custo, taisdos
como
mão-de-obra,
materiais
e equipacia
com
o
tipo
de
contrato
a
ser
celebrado.
mentos. Quando a moeda de pagamento for de país diferente do país
da fonte de insumo ou do índice correspondente, um factor de correc-

3 ▶ Os preços incluirão todos os impostos, obrigações fiscais, tação será aplicado na fórmula de modo a evitar-se reajustes incorrectos.
xas e outros encargos incidentes sobre a empreitada de obras
4 ▶ O
reajuste de
preços não será
considerado
para finsde
deserviços.
avaliação e
públicas,
fornecimento
de bens,
ou execução
comparação das propostas.
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4.4.
Revisão
preços
Ofertados
considerada
anormalmente baixa
preços contratuais
poderão
ser objecto
denão
reajuste,
1 ▶ 1N▶o Os
Regulamento
de Licitação
e Contratação
Pública
existe desde
oferta
que
esta
condição
esteja
estabelecida
nos
Documentos
de
considerada anormalmente baixa.
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 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 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 fórmula de modo a evitar-se reajustes incorrectos.
4 ▶ O reajuste de preços não será considerado para fins de avaliação e comparação das propostas.

4.4. Oferta considerada anormalmente baixa
1 ▶ No Regulamento de Licitação e Contratação Pública não existe
oferta considerada anormalmente baixa.
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Ê 05. CAPÍTULO
Como preparar os documentos da proposta e como entrega-la e o que fazer em caso de modificação, retirada, aditivo?

5.1.
Conceito
de
5.1.
Conceito
dedia
diaem
emconcursos
concursospúblicos
públicos
(documento
(documentode
delicitação)
licitação)
1 ▶   O conceito de dia nos concursos públicos, é dia laboral. Não se toma em

1 ▶ Oconsideração
conceito desábado,
dia nos
concursos
públicos,
diahouver
laboral.
Não se
domingo,
feriado
e dias eméque
tolerância
toma
em consideração sábado, domingo, feriado e dias em que
de ponto.
houver tolerância de ponto.
5.2. Idioma da oferta/proposta (Artigo 45 do RLCP)
 Idioma
5.2.
Idioma da oferta/proposta (Artigo 45 do RLCP)
1 ▶  Os Anúncios e os Documentos de Licitação serão emitidos no idioma
português e em um idioma de uso no comércio internacional, sendo
 Idioma
que, para efeitos de interpretação, prevalecerá o idioma especificado
nos Documentos de Licitação.

1 ▶ Os Anúncios e os Documentos de Licitação serão emitidos
2▶A
 o concorrente estrangeiro é permitida a apresentação de proposta em
no
idioma
português
e em
umdeidioma
uso no
comércio
idioma
nacional
ou em um
idioma
uso no de
comércio
internacional
internacional,
que, para
efeitos de interpretação, preespecificado nossendo
Documentos
de Licitação.
idioma
especificado
nosque
Documentos
deaLicitação.
3 ▶ valecerá
O
 contratooserá
celebrado
no idioma em
for apresentada
proposta.

2 ▶ Ao concorrente estrangeiro é permitida a apresentação de pro5.3. C
 onteúdo
envelopes
de licitação,
IAC,
posta emdos
idioma
nacional(documento
ou em um idioma
de uso no
comérCláusula
13: documentos
integrantes
da proposta)
cio internacional
especificado
nos Documentos
de Licitação.
3 ▶ O contrato será celebrado no idioma em que for apresentada
a 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 Especificações Técnicas;
b) P
 lano de pagamentos alternativo, se permitido nos Dados de Base do
Concurso;
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Guia-Prático-Contratação_STP_Paginação_A4_24-ABR.indd 71

24/05/21 10:31

5.3. c)
Conteúdo
dos envelopes
(documento
de26,licitação,
Garantia Provisória,
de acordo
com a Cláusula
se exigida;IAC,
Cláusula
13: documentos
integrantes
da proposta)
d)
Documento
confirmando a autorização
do signatário
da proposta para
assumir obrigações em nome do Concorrente, de acordo com a Cláusula 27;

1 ▶ A proposta preparada pelo Concorrente deverá conter:

e) P
 roposta Técnica, de acordo com a Cláusula 17 demonstrando que a proa) posta
A Proposta
Preços, o Orçamento
e a Lista
de Preços Unitáestá emde
conformidade
com os Documentos
de Licitação;

rios, em conformidade com o Mapa de Quantidades constante

f) D
 ocumentação comprovando, de acordo com as IAC, Cláusula 18, que o
das Especificações
Técnicas;
Concorrente
é elegível e
que tem qualificação suficiente para executar
o Contrato;

b) Plano de pagamentos alternativo, se permitido nos Dados de
g) D
ocumentos
que os concorrentes julguem úteis, para melhor esclareciBase
do Concurso;
mento de sua proposta;

c) Garantia Provisória, de acordo com a Cláusula 26, se exigida;
h) Qualquer outro documento solicitado nos Dados de Base do Concurso.

d) Documento confirmando a autorização do signatário da proposta para
assumir obrigações
em nome
Concorrente, de
5.4. S
 elagem,
marcação,
encaminhamento
dedo
envelopes
acordo
com
a Cláusulade
27;licitação)
(IAC,
27 do
documento
e) Proposta Técnica, de acordo com a Cláusula 17 demonstrando
1 ▶  O Concorrente
deverá
apresentar
um original com
de todos
os documentos
que a proposta
está
em conformidade
os Documentos
de
integrantes da proposta e marcar claramente como “ORIGINAL”. AdicioLicitação;
nalmente, o Concorrente deve apresentar duas cópias, e claramente marcá-las
como “CÓPIA”. comprovando,
No caso de discrepância
entrecom
o original
e asCláusula
cópias,
f)
Documentação
de acordo
as IAC,
o original prevalecerá.

18, que o Concorrente é elegível e que tem qualificação suficien2 ▶  O te
original
e todas asocópias
da proposta deverão ser escritas em tinta
para executar
Contrato;
que não possa ser apagada e deverão ser assinados por pessoa (s) devi-

g)
Documentos
quea os
concorrentes
úteis, para
melhor
damente
autorizadas
assinar
em nome julguem
do Concorrente,
devendo,
se
sua proposta;
for esclarecimento
o caso, ser juntadode
documento
confirmando a autorização do signatário da proposta.

h) Qualquer outro documento solicitado nos Dados de Base do
3 ▶  As Concurso.
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.

5.4. Selagem, marcação, encaminhamento de envelopes
5.5.(IAC,
D
 iferentes
partes da oferta/proposta
27 do documento
de licitação)
(IAC, 13 do documento de licitação)
1 ▶ O Concorrente deverá apresentar um original de todos os do1 ▶  A proposta preparada pelo Concorrente deverá conter:
cumentos integrantes da proposta e marcar claramente como
a) A Proposta de Preços e a Tabela de Preços, devidamente preenchida;
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“ORIGINAL”.
Adicionalmente,
o Concorrente deve apresentar duas
b) Garantia Provisória,
se exigida;
cópias,
e claramente
marcá-las
como “CÓPIA”.
No caso
discrec) Documento
confirmando
a autorização
do signatário
dade
proposta
pância
o original
e as
cópias,
o original
prevalecerá.
paraentre
assumir
obrigações
em
nome do
Concorrente;
d) original
Documentação
comprovando,
que
os Bens a deverão
serem fornecidos
pelo Con2▶ O
e todas
as cópias da
proposta
ser escritas
em
corrente
estãopossa
em conformidade
com os
Documentos
Licitação; por
tinta
que não
ser apagada
e deverão
serdeassinados
e) Indicação
do país de origem
dos Bens ofertados;
pessoa
(s) devidamente
autorizadas
a assinar em nome do Concorrente,
devendo,
se for o caso,
sero juntado
documento
f) D
 ocumentação
comprovando,
que
Concorrente
é elegível confire que
tem qualificação
suficiente
para executar
o Contrato;
mando
a autorização
do signatário
da proposta.
g) propostas
Qualquer outro
documento
solicitado
nosdeverão
Dados deser
Base
do Concurso.
3 ▶ As
originais
e as suas
cópias
apresentadas
devidamente encadernadas e numeradas. O Órgão contratante
5.6.não
Envio
de uma
amostra (documento
de licitação)
assumirá
a responsabilidade
pelo extravio
de documentos e
propostas decorrentes de má apresentação.
1 ▶  Se forem solicitadas, os Concorrentes deverão apresentar amostras dos
Bens, as quais serão submetidas aos testes e análises, em laboratórios aceites pelo Órgão Contratante, sendo garantido ao Concorrente o direito de
5.5. Diferentes
partes da
oferta/proposta
indicar representantes
para
acompanhamento dos testes e análises. É de
(IAC,
13 do
de licitação)
salientar
quedocumento
as amostras poderão
ser aprovadas ou reprovadas.

1▶
A A
proposta
preparada
pelo Concorrente deverá conter:
5.7.
ssinatura
da oferta/proposta
27 do documento
licitação)
a)(IAC,
A Proposta
de Preços e ade
Tabela
de Preços, devidamente preenchida;

1 ▶  O original e todas as cópias da proposta deverão ser escritas em tinta que
b)
Garantia
se exigida;
não
possa ser Provisória,
apagada e deverão
ser assinados por pessoa (s) devidamente
autorizadas a assinar em nome do Concorrente, devendo, se for o caso, ser
c) Documento confirmando a autorização do signatário da projuntado documento confirmando a autorização do signatário da proposta.

posta para assumir obrigações em nome do Concorrente;

2 ▶  Quaisquer entrelinhas, rasuras, ou sobrescritos somente serão válidos se
d)forem
Documentação
comprovando,
que signatárias
os Bens a da
serem
fornecidos
rubricadas pela
pessoa ou pessoas
proposta.

pelo Concorrente estão em conformidade com os Documentos
Licitação;
5.8. E
 de
nvio
de sua oferta/proposta
28 dodo
documento
de licitação)
e) (IAC,
Indicação
país de origem
dos Bens ofertados;

comprovando,
o Concorrente
é em
elegível
1 ▶f)
O
 sDocumentação
Concorrentes podem
apresentar suasque
propostas
por correio ou
mão.
e que
qualificação
suficiente
para
executar o Contrato;
Não
serãotem
aceites
propostas enviadas
por meio
eletrónico.
2 ▶g)
 OsQualquer
Concorrentes
devem
colocar o original
e cada
uma
das cópias,
em inoutro
documento
solicitado
nos
Dados
de Base
do
vólucros
opacos,
fechados,
marcados
como
“ORIGINAL”
e
“COPIA”.
Estes
Concurso.
invólucros devem indicar claramente, na parte externa:
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5.6. a)
Envio
de uma
amostra
(documento de licitação)
O nome
e endereço
do Concorrente;
b) O nome do Órgão Contratante; e
c) forem
O número
do concurso
o respetivo objeto.
1 ▶ Se
solicitadas,
os eConcorrentes
deverão apresentar amostras dos Bens, as quais serão submetidas aos testes e análises, em
3 ▶  Se o invólucro externo não estiver fechado e endereçado conforme relaboratórios
aceites pelo Órgão Contratante, sendo garantido ao
querido, o Órgão Contratante não assumirá responsabilidade alguma
Concorrente
o direito
deprematura
indicar representantes
para acompanhapelo extravio ou
abertura
da proposta.
mento dos testes e análises. É de salientar que as amostras podeser aprovadas
ou reprovadas.
5.9.rão
R
 etirada,
substituição
e modificação da oferta/proposta

(IAC, 31 do documento de licitação)

5.7.
Assinatura
oferta/proposta
1 ▶  O
Concorrenteda
poderá
retirar, substituir ou modificar a sua proposta após
a
apresentação,
desde que uma
(IAC,
27 do documento
de comunicação
licitação) 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 estaroriginal
devidamente
assinada
pelo representante
autorizado
conter
uma au1▶ O
e todas
as cópias
da proposta
deverãoeser
escritas
em
torização
expressa
para
modificação,
retirada
ou
substituição
da
proposta.
tinta que não possa ser apagada e deverão ser assinados por pesA comunicação deve estar acompanhada das respetivas substituições ou
soa
(s) devidamente autorizadas a assinar em nome do Concormodificações da proposta, quando for o caso.

rente, devendo, se for o caso, ser juntado documento confirman-

2 ▶ do
 As a
comunicações
no ponto
devem ter o formato devido,
autorizaçãoreferidas
do signatário
daanterior
proposta.
serem assinadas e entregues e identificadas de acordo com o que está
estipulado noentrelinhas,
concurso e, adicionalmente,
os respetivos envelopes
devem
2 ▶ Quaisquer
rasuras, ou sobrescritos
somente
serão
estar claramente
indicados
com ‘RETIRADA,
“SUBSTITUIÇÃO”
“MODIFIválidos
se forem
rubricadas
pela pessoa
ou pessoasou
signatárias
CAÇÃO”.
da
proposta.
3▶N
 enhuma 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
5.8. Envio
de sua
oferta/proposta
de qualquer
extensão
de prazo, se houver.

(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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Ê 06. CAPÍTULO
Quais são os diferentes estágios da submissão e como
seguir sua oferta/proposta?

6.1.
Participação
6.1.
Participaçãoem
emsessões
sessõesde
deabertura
aberturade
deoferta/proposta
oferta/proposta
(Artigo
6363do
(Artigo
doRLCP)
RLCP)
 Acto público de abertura das propostas

 Acto público de abertura das propostas
1 ▶   A
 abertura das propostas é feita pela Comissão de Licitação, logo
abertura
das propostas
feitarecepção
pela Comissão
de Licitação,
1▶ A
após
o encerramento
do prazoépara
das propostas,
em acto
público
e nele
podem participar
osprazo
concorrentes
e demais das
interessados
logo
após
o encerramento
do
para recepção
proposque em
o desejarem.
tas,
acto público e nele podem participar os concorrentes

interessados
que
o desejarem.
2 ▶ e
O
 demais
acto público
do Concurso
inicia-se
com a identificação do concurso
e leitura da lista de concorrentes, elaborada de acordo com a ordem de
2▶ O
acto público do Concurso inicia-se com a identificação do
recepção dos invólucros.
concurso e leitura da lista de concorrentes, elaborada de acor-

3 ▶ do
C
 umpridas
as formalidades
previstas
números antecedentes, são
com a ordem
de recepção
dosnos
invólucros.
abertos os invólucros contendo os documentos de qualificação e as
3 ▶ Cumpridas
formalidades
previstas
nos números
antecepropostas, os as
quais
serão rubricados
pelos membros
da Comissão
de
dentes,
Licitação.são abertos os invólucros contendo os documentos

e as
quais serão
rubricados
pe4 ▶ de
No qualificação
acto da abertura
daspropostas,
propostas, aos
Comissão
de Licitação
anuncialos
Comissão os
depreços
Licitação.
rá omembros
nome dos da
concorrentes,
cotados, e, quando exigido
nos Documentos de Licitação, (a) a existência ou não de garantia pro4 ▶ No
acto da abertura das propostas, a Comissão de Licitação
visória; (b) a presença de proposta com variante; e (c) a declaração de
anunciará o nome dos concorrentes, os preços cotados, e,
descontos oferecidos.

quando exigido nos Documentos de Licitação, (a) a existên-

5 ▶ cia
Os atos
da sessão
de abertura
das propostas
serão registados
em ata,
ou não
de garantia
provisória;
(b) a presença
de proposta
lavrada e assinada na própria sessão, pelos membros da Comissão de
com variante; e (c) a declaração de descontos oferecidos.
Licitação presentes e pelos representantes dos concorrentes que estejamatos
presentes
no ato.de abertura das propostas serão registados
5 ▶ Os
da sessão

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.
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6.2.
6.2.Atitude
A
 titudedurante
duranteooprocesso
processode
deavaliação
avaliação
(IAC,
(IAC,cláusula
cláusula33
33do
dodocumento
documentode
delicitação)
licitação)
A
 pós a sessão de abertura, as informações relacionadas com a avaliação das
a sessão de abertura, as informações relacionadas com a ava11▶▶ Após
propostas e as recomendações de adjudicação do contrato serão tratadas
liação
das propostas e as recomendações de adjudicação do conde forma reservada, e não serão reveladas aos Concorrentes ou a qualquer
trato
reservada, e
serãoaté
reveladas
aos
outraserão
pessoatratadas
que não de
sejaforma
parte oficialmente
danão
avaliação,
que a deciConcorrentes
ou a aqualquer
outra pessoa
não seja parte ofisão seja comunicada
todos os Concorrentes
por que
escrito.
da avaliação,
até que no
a decisão
seja
comunicada
a Contodos
2 ▶ cialmente
Qualquer tentativa
do Concorrente
sentido de
influenciar
o Órgão
os
Concorrentes
porrelativas
escrito.à análise, avaliação, comparação e qualificatratante
nas decisões
ção das propostas ou decisão de adjudicação do Contrato, poderá resultar

2 ▶ Qualquer
tentativa
no sentido de influenciar o Órna desclassificação
dedo
suaConcorrente
proposta.
gão Contratante nas decisões relativas à análise, avaliação, com3 ▶ Apesar do ponto anterior, desde a abertura das propostas até a adjudiparação
qualificação
das propostas
ou
decom
adjudicação
cação do e
contrato,
se o Concorrente
desejar
sedecisão
comunicar
o Órgão
do
Contrato,sobre
poderá
resultar
na desclassificação
de deverá
sua proposta.
Contratante,
assuntos
relacionados
com o concurso,
fazê-lo
por escrito.

3 ▶ Apesar do ponto anterior, desde a abertura das propostas até a
adjudicação do contrato, se o Concorrente desejar se comuni6.3. D
 ireito à informação sobre o resultado do concurso
car
com
o Órgão42
Contratante,
sobrede
assuntos
relacionados com
(IAC,
cláusula
do documento
licitação)
o concurso, deverá fazê-lo por escrito.
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.

6.3. Direito à informação sobre o resultado do concurso
2 ▶ (IAC,
F
 indo o
prazo de impugnação,
o Órgão Contratante
adjudicará o concurcláusula
42 do documento
de licitação)
so, informando a decisão à todos os Concorrentes, por escrito.

16.4.
▶ OS
Contratante
notificará o resultado do concurso à todos
Órgão
anções
contra os candidatos
os(IAC,
Concorrentes,
pordo
escrito
e por meio
de divulgação em página
cláusula 47
documento
de licitação)
oficial da Internet, conforme especificado nos Dados de Base do
1 ▶ Concurso.
No
 caso de verificação de práticas corruptas ou fraudulentas, o Órgão Con-

tratante, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação apli2 ▶ Findo
o prazo
de aos
impugnação,
Contratante
cável, poderá
aplicar
ConcorrentesoasÓrgão
seguintes
penalidades:adjudicará

o
informando
a decisão
à todos
os Concorrentes,
por
a) concurso,
D
 esclassificação
da proposta
se confirmar
que o Adjudicatário
esteve enescrito.
volvido em práticas corruptas ou fraudulentas no concurso para o Contrato em questão;
b) Impedimento de contratar com o Estado, pelo período de 1 (um) ano; e
8678
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6.4. Sanções
os candidatos
c) Em casocontra
de reincidência,
impedimento de contratar com o Estado pelo
período
de 5 (cinco)
anos.
(IAC,
cláusula
47 do
documento de licitação)
2 ▶ N
 o caso de Consórcio as penalidades serão imputáveis a cada empresa que
o integra.
1 ▶ No
caso de verificação de práticas corruptas ou fraudulentas, o Ór3 ▶ gão
No caso
de incumprimento
das condições
estabelecidas
no Documento
Contratante,
sem prejuízo
das demais
penalidades
previstas
de
Licitação,
o
Concorrente
está
sujeito
à
declaração
de
impedimento
de
na legislação aplicável, poderá aplicar aos Concorrentes as seguincontratar
com o Estado, pelo período de 1 (um) ano, e, em caso de reincites
penalidades:
dência, impedimento de contratar com o Estado pelo período de 5 (cinco)
anos.
a)
Desclassificação da proposta se confirmar que o Adjudicatário

esteve envolvido em práticas corruptas ou fraudulentas no concurso 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 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 reincidência, impedimento de contratar com
o Estado pelo período de 5 (cinco) anos.
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Ê 07. CAPÍTULO
Caso de mercados de serviços intelectuais (consultoria)?

7.1.
Procedimento
7.1.
Procedimentode
delicitação
licitação(artigos
(artigos128-134
128-134do
doRLCP)
RLCP)
 Regime Geral

 Regime Geral
1 ▶ O
 regime geral para contratação de pessoas coletivas para execução
1 ▶ O
geral
para contratação
de pessoas
coletivas
para
deregime
serviços de
consultoria
é a seleção baseada
na avaliação
conjugada
da qualidade
propostade
técnica
e do preço
concorexecução
deda
serviços
consultoria
é a oferecido
seleção pelo
baseada
na
rente.
avaliação conjugada da qualidade da proposta técnica e do
2 ▶ preço
 os Documentos
N
Licitação
será fixado o peso relativo atribuído à
oferecidode
pelo
concorrente.
qualidade e ao preço, tendo em vista a natureza e a complexidade do
2 ▶ Nos
Documentos
de Licitação
fixado aotrinta
pesopontos
relativo
serviço,
cabendo ao preço
um peso será
não superior
de atrium
total deàcem.
buído
qualidade e ao preço, tendo em vista a natureza e a

dofinanceira
serviço, cabendo
ao preço será
um obtida
peso não
su3 ▶ complexidade
A
 nota da proposta
de cada concorrente
a partir
da relação
entrepontos
o menorde
preço
as cem.
propostas apresentadas e o
perior
a trinta
umdentre
total de
preço apresentado em cada proposta.

3 ▶ A nota da proposta financeira de cada concorrente será obtida
4 ▶ As propostas serão classificadas de acordo com a conjugação das noa partir da relação entre o menor preço dentre as propostas
tas atribuídas às propostas técnica e financeira, com observância
apresentadas
e o no
preço
apresentado
em cada proposta.
dos pesos referidos
ponto
2.
 consultor
O
queserão
obtiver
a maior nota de
no total,
conjugando
as notas de
45▶▶ As
propostas
classificadas
acordo
com a conjugação
técnica
e deatribuídas
preço, e aplicação
dos pesostécnica
referidoseno
número 2, com
será
das
notas
às propostas
financeira,
convidado para a subsequente negociação do contrato.
observância
dos pesos referidos no ponto 2.
6 ▶ A
 avaliação das propostas técnica e financeira serão registadas em rela-

5▶ O
consultor
quedevidamente
obtiver a maior
nota
no total,
conjugando
as
tórios
detalhados,
assinados
pelos
membros
da Comissão
notas
de técnica e de preço, e aplicação dos pesos referidos no
de Licitação.
2, será
convidado
para aserá
subsequente
do
7 ▶ número
O
 resultado
do processo
de seleção
comunicadonegociação
a todos os concontrato.
correntes que tenham apresentado proposta, por escrito.
6 ▶ A avaliação das propostas técnica e financeira serão registadas
em relatórios detalhados, devidamente assinados pelos mem1 ▶ bros
 empre
S
se mostre
daque
Comissão
deconveniente
Licitação. ao interesse público e estejam pre-

 Regime Excecional

sentes os requisitos fixados no RLCP, o Órgão Contratante poderá, fun-
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7 ▶ damentando,
O resultadoadoptar
do processo
seleção para
serácontratação
comunicado
a too regimede
excepcional
de serviços
consultoria.
dosdeos
concorrentes que tenham apresentado proposta, por
2 ▶ A
 escrito.
decisão que declara que estão presentes os requisitos de contratação em regime excepcional e que determina a aplicação deste regime
para contratação
de serviços de consultoria será fundamentada por es Regime
Excecional
crito pela Autoridade Competente.
s modalidades
demostre
selecçãoconveniente
em regime excepcional
são baseadas:
que se
ao interesse
público e es13 ▶▶ ASempre
a)
Na qualidade;
tejam
presentes os requisitos fixados no RLCP, o Órgão Contratante
poderá,
fundamentando, adoptar o regime excepciob)
Em preço
máximo;
nal
para
contratação
de serviços de consultoria.
c)
Em
menor
preço;
Nas qualificações
do consultor;
e
2 ▶ d)
A decisão
que declara
que estão
presentes os requisitos de
contratação
em regime excepcional e que determina a aplicae)
Ajuste directo.
ção deste regime para contratação de serviços de consultoria
4 ▶ A
 s seleções em regime excecional regem-se, subsidiariamente, pelas
será fundamentada por escrito pela Autoridade Competente.
normas do Regime Geral de contratação de consultores.

3 ▶ As modalidades de selecção em regime excepcional são ba-

 Seleção
baseada na qualidade
seadas:

1 ▶ A
a)seleção
baseada na qualidade é a modalidade de seleção de serviNa qualidade;
ços de consultoria na qual a avaliação tem como base a qualidade da
b) Em preço
proposta
técnica.máximo;
2 ▶ A
 c)seleção
baseadapreço;
na qualidade é aplicável nas seguintes situações:
Em menor
a)
de natureza complexa
e de alta
d)Serviços
Nas qualificações
do consultor;
e especialização, para os
quais é difícil definir termos de referência precisos e requer infore)mações
Ajustedos
directo.
consultores e se espera a apresentação de propostas
inovadoras;

em regime excecional regem-se, subsidiariamente,
4 ▶ b)AsSseleções
erviços de alto impacto e cujo objetivo é a contratação dos mepelas
normas
do Regime Geral de contratação de consultores.
lhores
especialistas;
c) Serviços que possam ser executados de formas substancialmente

 Seleção
baseada
na propostas
qualidade
diferentes,
cujas
não sejam comparáveis.

Documentos
de Licitação
estabelecerão
que os consultores
inte13 ▶▶ OAs seleção
baseada
na qualidade
é a modalidade
de seleção
grantes da lista curta apresentem as propostas técnico-financeira,
de serviços de consultoria na qual a avaliação tem como base
simultaneamente, em envelopes separados.
a qualidade da proposta técnica.

4 ▶ Após a determinação da melhor proposta técnica, e observadas as fornona
RLCP,
o consultor
que tenha nas
submetido
a me-siA seleçãoprevistas
baseada
qualidade
é aplicável
seguintes
2 ▶ malidades
lhor
proposta técnica aceitável, em conformidade com os Documentos
tuações:
de Licitação, será convidado para a abertura da proposta financeira.
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Serviçosasde
naturezadocomplexa
e de alta
especialização,
5 ▶ a)
Observadas
disposições
RLCP, a proposta
financeira
estará sujeitapara
às negociações
os quais é pertinentes.
difícil definir termos de referência precisos
e requer
informações
dos consultores
e se com
espera
a apre6 ▶ A avaliação
das
propostas técnicas
e as negociações
o consultor
selecionado,
registadas em
relatórios detalhados, devidamente
sentaçãoserão
de propostas
inovadoras;
assinados pelos membros da Comissão de Licitação.

b) Serviços de alto impacto e cujo objetivo é a contratação

7 ▶ O
 resultado do processo de seleção será comunicado por escrito a todos
dos melhores
especialistas;
os concorrentes
que tenham
apresentado proposta.

c) Serviços que possam ser executados de formas substancialmente diferentes, cujas propostas não sejam comparáveis.baseada em preço máximo é a modalidade de seleção de
1 ▶ A
 seleção

 Seleção baseada em preço máximo

serviços de consultoria na qual a avaliação tem como base a melhor
proposta
técnica, observados
os limites
do preço máximo
estabele3 ▶ Os
Documentos
de Licitação
estabelecerão
que os consultocidos
nos Documentos
de Licitação.
res
integrantes
da lista
curta apresentem as propostas téc2 ▶ nico-financeira,
Esta modalidade ésimultaneamente,
aplicável quando os serviços
não foremseparados.
complexos,
em envelopes
o preço máximo puder ser estabelecido e o valor estimado for igual ou
4 ▶ inferior
Após aadeterminação
dadomelhor
proposta
técnica,
e observaquinze por cento
montante
estabelecido
na alínea
a) do
número
2 do Artigo 71.º previstas
do RLCP. no RLCP, o consultor que tenha
das as formalidades

a melhor
proposta
técnica
em
confor3 ▶ N
submetido
a seleção baseada
em preço
máximo
o Órgãoaceitável,
Contratante
deve
assegurar-se
que os
o montante
estimado
suficiente para
dos
midadedecom
Documentos
deé Licitação,
seráexecução
convidado
serviços previstos nos Termos de Referência.
para a abertura da proposta financeira.

4 ▶ Os Documentos de Licitação indicarão a pontuação mínima exigida

5 ▶ Observadas
disposições
RLCP,convidando
a proposta
financeira
para a propostaas
técnica
e o preçodo
máximo,
os consultores
estará
sujeita
às negociações
pertinentes.
integrantes
da lista
curta à apresentação
de suas melhores propostas
técnica e financeira, em envelopes separados, dentro dos limites do

6▶ A
avaliação
das propostas técnicas e as negociações com o
preço
máximo.
consultor selecionado, serão registadas em relatórios detalha5 ▶ Após a avaliação das propostas técnicas e a divulgação do resultado,
dos,
devidamente
assinados
pelos
membros
dasessão
Comissão
de
e observadas
as disposições
do RLCP,
serão
abertos em
pública
Licitação.
os envelopes contendo as propostas financeiras dos concorrentes que
tenham obtido a pontuação mínima estabelecida nos Documentos

7▶ O
do processo
de
seleção será comunicado por escrideresultado
Licitação para
a proposta
técnica.
to a todos os concorrentes que tenham apresentado proposta.

6 ▶ As propostas financeiras que ultrapassarem o preço máximo serão
desclassificadas. O consultor que tenha submetido a melhor proposta técnica,
dentro
do preço
preço máximo
estabelecido nos Documentos de
 Seleção
baseada
em
máximo
Licitação será selecionado e convidado a negociar o contrato.

 seleção
avaliaçãobaseada
das propostas
técnica
e financeira
serão registadas
em
17▶▶ A
em preço
máximo
é a modalidade
de selerelatórios
detalhados,
devidamentena
assinados
membros
Coção
de serviços
de consultoria
qual a pelos
avaliação
temda
como
missão de Licitação.
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base
a melhor
proposta
técnica,
observadospor
osescrito
limites
do
8 ▶ O
resultado
do processo
de seleção
será comunicado
à todos
os concorrentes
que tenham apresentado
proposta. de Licitação.
preço
máximo estabelecidos
nos Documentos
2 ▶ Esta
modalidade
é aplicável
quando os serviços não forem
 Seleção
baseada
em menor
preço
complexos, o preço máximo puder ser estabelecido e o valor

1 ▶ A
 seleção baseada em menor preço é a modalidade de seleção de serestimado for igual ou inferior a quinze por cento do montante
viços de consultoria na qual a avaliação tem como base a proposta de
estabelecido
na alínea
a) do técnicas
númeroque
2 do
Artigo 71.º
do RLCP.
menor
preço, entre
as propostas
obtiveram
a pontuação
mínima estabelecida nos Documentos de Licitação.

3 ▶ Na seleção baseada em preço máximo o Órgão Contratante
2 ▶ E
 deve
sta modalidade
é aplicável
paraocontratação
serviços com
padrões
assegurar-se
de que
montantede
estimado
é suficiente
existentes ou rotinas estabelecidas.
para execução dos serviços previstos nos Termos de Referência.
3 ▶ O
 s Documentos de Licitação estabelecerão que os concorrentes inte4 ▶ grantes
Os Documentos
Licitaçãoproposta
indicarão
a pontuação
da lista curta de
apresentarão
técnica
e financeira,mínima
simultaneamente,
emaenvelopes
exigida para
propostaseparados.
técnica e o preço máximo, convidan-

do
os consultores
integrantes
datécnica
lista curta
à apresentação
4 ▶ O
s critérios
de avaliação
e a pontuação
mínima
exigida, constantes
dosmelhores
Documentos
de Licitação,
devem
assegurar aem
qualidade
de suas
propostas
técnica
e financeira,
envelomínima
necessáriadentro
para a execução
dosdo
serviços.
pes separados,
dos limites
preço máximo.
5 ▶ Após a avaliação das propostas técnicas e observadas as disposições

Após
a avaliação
das os
propostas
técnicas
e a divulgação
re5 ▶ do
RLCP,
serão abertos
envelopes
das propostas
financeirasdo
dos
sultado, e observadas
disposições
do RLCP,
abertos
concorrentes
que tenhamas
obtido
a pontuação
mínimaserão
estabelecida
nos
de Licitação.
emDocumentos
sessão pública
os envelopes contendo as propostas financeiras
dos concorrentes
que tenham
obtido
a pontuação
mí6 ▶ O
concorrente
que tenha submetido
a proposta
de menor
preço será
selecionado
e convidado
a celebrar
o contrato.
nima estabelecida
nos
Documentos
de Licitação para a protécnica.
7 ▶ A
posta
avaliação
das propostas técnica e financeira serão registadas em
relatórios detalhados, devidamente assinados pelos membros da Co-

6 ▶ missão
As propostas
financeiras que ultrapassarem o preço máximo
de Licitação.
serão desclassificadas. O consultor que tenha submetido a
8 ▶ O
 resultado do processo de seleção será comunicado por escrito a todos
melhor
proposta
técnica,apresentado
dentro doproposta.
preço máximo estabeleos
concorrentes
que tenham
cido nos Documentos de Licitação será selecionado e convi Seleção
baseada
nas qualificações
dado
a negociar
o contrato.do consultor
1 ▶▶ A
 Aseleção
baseada
nas qualificações
consultor é serão
a modalidade
7
avaliação
das propostas
técnicadoe financeira
registade
contratação
na
qual
a
avaliação
tem
como
base
a
comparação
da
das em relatórios detalhados, devidamente assinados pelos
qualificação de pelo menos três consultores.
membros da Comissão de Licitação.
2 ▶ Esta modalidade é aplicável para contratação de pequenos serviços de

8 ▶ consultoria,
O resultado
do processo
de seleção
será comunicado
por
esquando
não se justificar
a preparação
e avaliação de
propostas
e cujo valor estimado
for igual ou
inferior a dez por
crito àcompetitivas
todos os concorrentes
que tenham
apresentado
procento
do
montante
estabelecido
na
alínea
a)
do
número
2
do
Artigo
71
posta.
do RLCP.

9284
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 Seleção
baseada
em menor
preço os Termos de Referência, solicitar
3 ▶  O Órgão
Contratante
deverá preparar
manifestações de interesse, se for o caso, requerendo as informações
relativas
à experiência
e competência
dos consultores
que sejam
rele1 ▶ A
seleção
baseada em
menor preço
é a modalidade
de selevantes
a execução
do serviço, elaborar
uma
lista curta etem
selecionar
ção
depara
serviços
de consultoria
na qual
a avaliação
como
o
consultor
com
qualificação
e
referências
adequadas.
base a proposta de menor preço, entre as propostas técnicas

obtiveram
a pontuação
mínima
estabelecida
nostécnica
Docu4 ▶ que
O consultor
selecionado
será convidado
a apresentar
proposta
e financeira
negociar o contrato.
mentos
deeLicitação.

A avaliação
das propostas
e as negociações
serão registadas
em rela25▶▶ Esta
modalidade
é aplicável
para contratação
de serviços
com
tório
detalhado,
devidamente
assinado
pelos
membros
da
Comissão
padrões existentes ou rotinas estabelecidas.
de Licitação.

3 ▶ Os Documentos de Licitação estabelecerão que os concorren6 ▶ O
 resultado do processo de seleção será comunicado por escrito a todos
tes
integrantes da lista curta apresentarão proposta técnica e
os concorrentes que tenham manifestado interesse ou apresentado a
financeira,
simultaneamente, em envelopes separados.
proposta.
4 ▶ Os critérios de avaliação e a pontuação técnica mínima exi-

 Ajuste
Direto
gida,
constantes dos Documentos de Licitação, devem asse-

a qualidade
mínima
necessária
para a execução
dos
1 ▶ O
gurar
Ajuste
Direto é aplicável
somente
em circunstâncias
excecionais
e
serviços.
condições de vantagem em relação ao procedimento competitivo.

52▶▶ Após
a avaliação
das propostas
técnicas
e observadas
as disSão consideradas
situações
de vantagem
em relação
ao procedimento
competitivo:
posições
do RLCP, serão abertos os envelopes das propostas
financeiras
dos
concorrentes
que
tenham
obtido
pontuaa)
Serviços cujo
preço
estimado seja
inferior
a 5% (cinco
poracento)
do
çãovalor
mínima
estabelecida
nos
Documentos
de
Licitação.
previsto nos termos da alínea a) do n.º 2 do Artigo 71 do RLCP;
 xistência de apenas
E
um consultor
qualificado
ou com experiência
6 ▶ b)
O concorrente
que tenha
submetido
a proposta
de menor
relevante
a execuçãoedo
serviço; e a celebrar o contrato.
preço
será para
selecionado
convidado
Serviços que
envolvam
continuação
trabalhos anteriores
já exe7 ▶ c)
A avaliação
das
propostas
técnicade
e financeira
serão registacutados pelo mesmo consultor.
das
em relatórios detalhados, devidamente assinados pelos
3 ▶ membros
O Ajuste Direto
será devidamente
fundamentado e autorizado pela
da Comissão
de Licitação.
Autoridade Competente.

8 ▶ O resultado do processo de seleção será comunicado por escrito a todos os concorrentes que tenham apresentado proposta.
7.2. Preparação para envio das propostas
(artigos
124 e 125
doqualificações
RLCP)
 Seleção
baseada
nas
do consultor
▶ A seleçãodebaseada
 1Documentos
Licitaçãonas qualificações do consultor é a moda-

lidade de contratação na qual a avaliação tem como base a

1 ▶ comparação
 s Documentosda
O
dequalificação
Licitação para seleção
demenos
consultores
dirigidos
de pelo
trêsserão
consultores.
aos consultores integrantes da lista curta, e deles constará o seguinte:

93
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2 ▶ a)Esta
modalidade
aplicável
para
contratação
de pequenos
C
 arta
de Solicitaçãoéde
Propostas,
que indicará
a intenção
da contratação dos
a data,quando
hora, local
de se
receção
e abertura
das proserviços
deserviços,
consultoria,
não
justificar
a preparação
postas, bemde
como
o nome dos
consultores integrantes
da lista
curta;
e avaliação
propostas
competitivas
e cujo valor
estimado
b)
aos Consultores,
quecento
conterá
elementos necessários
forInformação
igual ou inferior
a dez por
doosmontante
estabelecià
elaboração
das
suas
propostas,
o
critério
de
seleção
e
do na alínea a) do número 2 do Artigo 71 do RLCP. respetivos
fatores, bem como a nota mínima para seleção quando aplicável;

3 ▶ O Órgão Contratante deverá preparar os Termos de Referência,
c) Termos de Referência; e
solicitar manifestações de interesse, se for o caso, requerendo
d) Minuta do Contrato.
as informações relativas à experiência e competência dos con2 ▶ O
s modelos
desejam
Documentos
de Licitação,
fazem parte
integransultores
que
relevantes
para a que
execução
do serviço,
elate
do RLCP,
decurta
uso obrigatório.
borar
umasão
lista
e selecionar o consultor com qualificação
e referências adequadas.

 Prazo

4 ▶ O consultor selecionado será convidado a apresentar propos1 ▶ Ota
s Documentos
de Licitação
para seleção
de consultores fixarão
técnica e financeira
e negociar
o contrato.
prazo razoável e suficiente para que os consultores elaborem as suas

5 ▶ propostas
A avaliação
das propostas
e de
as acordo
negociações
serão registadas
técnicas
e financeiras,
com a natureza
e compleem relatório
detalhado,
devidamente
assinado
pelos
memxidade
dos serviços,
o qual não
será inferior a trinta
dias nem
superior
abros
noventa
dias.
da Comissão
de Licitação.
2 ▶ O Órgão Contratante responderá por escrito a qualquer pedido de es6
▶ O resultado do processo de seleção será comunicado por escriclarecimento sobre os Documentos de Licitação, desde que tais solicito a todos os concorrentes que tenham manifestado interesse
tações sejam recebidas por escrito pelo menos dez dias antes da data
ou apresentado
proposta.
final
de receção dasapropostas.
3 ▶ O Órgão Contratante comunicará os esclarecimentos que tiver pres Ajuste
Direto
tado,
nos termos dos números anteriores, a todos os consultores integrantes da lista curta.

1 ▶ O Ajuste Direto é aplicável somente em circunstâncias excecionais e condições de vantagem em relação ao procedimento
7.3. Submissão das propostas (artigo 126 do RLCP)
competitivo.
2 ▶ São
situações
de vantagem
 Forma
deconsideradas
apresentação e
abertura das
propostas em relação ao procedimento competitivo:

1 ▶ O
 s Documentos de Licitação estabelecerão que os consultores integrana) da
Serviços
cujo
preço estimado
seja
inferior
5% (cinco
por
tes
lista curta
apresentem
as propostas
técnicas
e as a
propostas
financento)
do valor previsto
nos termos
da alínea a) do n.º 2 do
ceiras,
simultaneamente,
em envelopes
separados.

Artigo 71técnicas
do RLCP;
2▶A
 s propostas
serão abertas pela Comissão imediatamente
após o encerramento do prazo para a sua apresentação.

b) Existência de apenas um consultor qualificado ou com ex-

3 ▶ A abertura
da proposta
financeira
somente será
realizadaeapós a diperiência
relevante
para a execução
do serviço;
vulgação do resultado da avaliação das propostas técnicas. No ato de
94
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c)
Serviços
envolvam
continuação
de trabalhos
anterioabertura
das que
propostas
financeiras
serão anunciados
em voz
alta a
nota
técnica
atribuída a cada
e o respetivo preço.
res
já executados
peloconcorrente
mesmo consultor.
S
 omente serão abertas as propostas financeiras dos concorrentes que
34▶▶ O
Ajuste Direto será devidamente fundamentado e autoritenham sido classificados na avaliação das propostas técnicas e que
zado
pela Autoridade Competente.
atinjam a pontuação mínima estabelecida nos Documentos de Licitação.

7.2.
Preparação
para envio
das 137
propostas
7.4.
Tipos de contrato
(artigo
do RLCP)
(artigos 124 e 125 do RLCP)
 Tipos de Contrato

 Documentos
1 ▶ O
 s serviçosde
de Licitação
consultoria obedecem os seguintes regimes de contratação:

OsP
Documentos de Licitação para seleção de consultores se1 ▶ a)
 or preço global: aplicável quando a finalidade ou descrição dos serrãoviços
dirigidos
aos consultores
integrantes
da lista
curta,
e deles
está vinculada
à entrega de
produto definido
e cujo
pagamenconstará
o seguinte:
to é fixado,
com base no cumprimento de etapas ou entrega do produto.

a) Carta de Solicitação de Propostas, que indicará a intenção
b) Baseado no tempo: aplicável quando a finalidade ou descrição dos
da contratação dos serviços, a data, hora, local de receção
serviços não está vinculada à entrega de produto definido e cujo
e abertura das propostas, bem como o nome dos consulpagamento é fixado com base em preço por unidade de tempo
tores integrantes da lista curta;
estabelecido.
Informação
aos Consultores,
quedepende
conterá de
os prévia
elementos
ne2 ▶  b)
A utilização
de outros
tipos de contrato
autorização cessários
da COSSIL.à elaboração das suas propostas, o critério de se-

leção e respetivos
bem como
a nota
mínima
para
3 ▶  A contratação
de serviçosfatores,
de consultoria
dispensa
a exigência
de apreseleção
quandodefinitiva
aplicável;
sentação
de garantia
para fins de celebração do contrato.
4 ▶  c)
A supervisão
do cumprimento
Termos de
Referência; das
e obrigações contratuais será feita por
gestor indicado no contrato ou nos termos de referência, ou formald)
Minuta
do Contrato.
mente
designado
para o efeito pelo Órgão Contratante.

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
95
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Ê 08. CAPÍTULO
O que fazer se o contrato for adjudicado?

8.1.
Constituição
8.1.
C
 onstituiçãode
degarantia
garantiade
deboa
boaexecução
execução
(artigo
99
do
RLCP)
(artigo 99 do RLCP)
Garantia definitiva
 Garantia
definitiva
1 ▶ R
 essalvados os casos de dispensa estabelecidos no ponto 7, a Contra-

1 ▶ Ressalvados
os casos de dispensa estabelecidos no ponto 7,
tada prestará garantia definitiva para assegurar o adequado cumpriamento
Contratada
prestará
garantia
definitivanos
para
assegurar
do contrato,
no montante
especificado
Documentos
deo
adequado
Licitação. cumprimento 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 aténão
trintaexcederá
dias após a
Recepção
Defini2▶ O
valor da
garantia definitiva
dez
por cento
do
tiva.
preço do contrato, e permanecerá válida até trinta dias após
Definitiva.
3 ▶ a
 Recepção
O
s Documentos
de Licitação podem estabelecer a possibilidade de apresentação da garantia definitiva por meio de retenção dos respectivos pa-

3 ▶ Os Documentos de Licitação podem estabelecer a possibilidagamentos, permitida a posterior substituição por garantia bancária ou
de
de apresentação
da garantia definitiva por meio de retenseguro
garantia.
ção dos respectivos pagamentos, permitida a posterior substi4 ▶  A apresentação da garantia definitiva, quando exigida, é condição prétuição por garantia bancária ou seguro garantia.
via de celebração do contrato.

4 ▶ A apresentação da garantia definitiva, quando exigida, é con5▶O
 Órgão Contratante poderá recorrer à garantia definitiva para ressarcidição
de celebração
do
contrato.
mento prévia
das penalidades
aplicadas
contratualmente.
poderá
recorrer
à garantia
para
56▶▶ O
A Órgão
garantiaContratante
definitiva será
restituída
à Contratada
apósdefinitiva
o cumprimenressarcimento
das
penalidades
to das obrigações
contratuais,
sendoaplicadas
permitida contratualmente.
a devolução parcial da
mesma após a recepção provisória.

6 ▶ A garantia definitiva será restituída à Contratada após o cum7 ▶  primento
A apresentação
garantia definitiva
pode sersendo
dispensada
nos casos
de
dasde
obrigações
contratuais,
permitida
a defornecimento
de bens
para pronta
entrega
e que nãoprovisória.
restem obrigações
volução
parcial
da mesma
após
a recepção
subsidiárias a cumprir.

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.
99
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8.2.
8.2.Assinatura
Assinaturado
docontrato
contrato(artigos
(artigos95-98
95-98do
doRLCP)
RLCP)
 Requisitos Formais

 Requisitos Formais
1 ▶ O
 s contratos, previstos neste diploma, serão reduzidos a escrito e obe1 ▶ decem
Os contratos,
previstos
neste
diploma,
serão
a escriaos modelos
constantes
dos
Documentos
dereduzidos
Licitação que
são
parte
doaos
RLCP.
to e integrante
obedecem
modelos constantes dos Documentos de

são partedecorrentes
integrantede
doAjuste
RLCP.Directo, os termos
2 ▶ RLicitação
essalvadosque
os contratos
do Contrato a ser celebrado com o adjudicatário não serão objecto de
2 ▶ negociação,
Ressalvados
os contratos
decorrentes
denoAjuste
Directo,
admitindo-se
apenas
a incorporação,
instrumento
finalos
termos
dodos
Contrato
celebrado
com o adjudicatário não
do
Contrato,
termos a
daser
proposta
adjudicada.
de negociação,
admitindo-se
apenas
a incorpo3▶O
 serão
Órgãoobjecto
Contratante
poderá substituir
o instrumento
contratual
por
ração,
no
instrumento
final
do
Contrato,
dos
termos
da
prooutro instrumento apropriado, nos casos de fornecimento de bens
e
prestação
de serviços, com entrega imediata e integral dos bens e serposta adjudicada.
viços, desde que não resultem obrigações futuras, ressalvadas somente
3 ▶ asOobrigações
Órgão Contratante
instrumento
contrade garantia poderá
inerentessubstituir
aos bens eoserviços
contratados.
tual por outro instrumento apropriado, nos casos de forneci-

4 ▶ Para os efeitos do número antecedente, considera-se entrega imediata
mento
bens e oprestação
de serviços,
com
entrega no
imediata
dos
bensde
e serviços,
cumprimento
integral das
obrigações
prazo
e integral
dos bens
máximo
de trinta
dias. e serviços, desde que não resultem obriga-

ções futuras, ressalvadas somente as obrigações de garantia
 Cláusulas
essenciais
inerentes
aos bens e serviços contratados.
14▶▶OPara
s contratos
devem
designadamente:
os efeitos
domencionar,
número antecedente,
considera-se entre-

imediata dos
e contratantes;
serviços, o cumprimento integral das
a)gaIdentificação
dasbens
partes
obrigações
prazo devidamente
máximo de trinta
dias.
b)
Objecto dono
contrato,
individualizado;
c) Prazo de execução da empreitada, fornecimento de bens ou prestaçãoessenciais
de serviços, com indicação das datas dos respectivos início
 Cláusulas
e termo;

1 ▶ d)
OsValor
contratos
devem mencionar, designadamente:
do contrato;
e)
prazos e demais
cláusulas
sobre modalidades de pagaa) Forma,
Identificação
das partes
contratantes;
mento;

b) Objecto do contrato, devidamente individualizado;

f) O
 s critérios, os indicadores, a data-base e a periodicidade do reapreços, da
quando
aplicável; fornecimento de bens
c)justamento
Prazo de dos
execução
empreitada,
g) Gou
arantias
relativasde
à execução
docom
contrato,
quando exigidas;
prestação
serviços,
indicação
das datas dos

início eem
termo;
h) Prespectivos
enalidades aplicáveis
caso de incumprimento;
i)d)O Valor
foro judicial
ou outro, para a solução de qualquer litígio emerdo contrato;
gente do contrato, seja na sua interpretação, ou na sua execução;
100
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e) AForma,
e demais
sobre modalidades de
j)
inclusãoprazos
obrigatória
de umacláusulas
cláusula anti-corrupção;
k) Apagamento;
indicação da verba orçamental; e
l)
utras
condições
que as partes considerem
essenciais
à boa exef) OOs
critérios,
os indicadores,
a data-base
e a periodicidade
cução
do contrato.
do reajustamento
dos preços, quando aplicável;
poderelativas
prever a adopção
de arbitragem
independente
para
2 ▶ O
g)contrato
Garantias
à execução
do contrato,
quando exigisolução de conflitos resultantes da interpretação e execução do contradas;
to, a ser realizada em São Tomé e Príncipe e em língua portuguesa, com
observância
da legislação
específica
matéria.
h) Penalidades
aplicáveis
em sobre
caso ade
incumprimento;
3 ▶ Constituem parte integrante do contrato, os Documentos de Licitação,
O foro judicial
ou outro,
paraeademais
solução
de qualquer
litígio
ai)proposta
da Contratada,
projectos
elementos
patentes
da
emergente
do
contrato,
seja
na
sua
interpretação,
ou
na
licitação.

sua execução;

 Prazos

j) A inclusão obrigatória de uma cláusula anti-corrupção;

1 ▶ Os Contratos para fornecimento de bens e prestação de serviços de
k) A indicação
verba
orçamental;
e
consumo
corrente da
serão
limitados
a uma duração
máxima de um ano,
prorrogável uma única vez, por igual período, desde que mantidas as
l) Outras condições que as partes considerem essenciais à
condições contratuais iniciais.

boa execução do contrato.

 Pagamento

2 ▶ O contrato pode prever a adopção de arbitragem indepen1 ▶ O
s contratos
serão celebrados
por resultantes
preço global,da
por
preço unitárioe
dente
para solução
de conflitos
interpretação
ou por série de preços, conforme seja previsto nos Documentos de
execução do contrato, a ser realizada em São Tomé e Príncipe
Licitação.
e em língua portuguesa, com observância da legislação espe2 ▶ Os pagamentos serão efectuados no prazo fixado nos Documentos de
cífica sobre a matéria.
Licitação, que não pode ser superior a trinta dias.

33 ▶
parte integrante
do contrato,
osde
Documentos
de
▶  SConstituem
omente é permitido
o pagamento
de parcela
adiantamento,
Licitação,
a proposta
da Contratada,
projectos
e demais
elequando
previsto
nos Documentos
de Licitação,
até o limite
de trinta
por
cento patentes
do valor doda
Contrato,
e mediante a apresentação de garantia
mentos
licitação.
de avanço no mesmo valor.

4 ▶ O reembolso do adiantamento previsto no número anterior efectuar Prazos

-se-á deduzindo no valor de cada um dos pagamentos posteriores
uma percentagem igual à parcela do adiantamento concedido.

1 ▶ Os Contratos para fornecimento de bens e prestação de serviços de consumo corrente serão limitados a uma duração
 Garantia definitiva
máxima de um ano, prorrogável uma única vez, por igual pe1 ▶ A
apresentação
da garantia
definitiva,
quando exigida,
é condição
préríodo,
desde que
mantidas
as condições
contratuais
iniciais.
via de celebração do contrato.
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8.3.Pagamento
Direito de registro e carimbo
Os11/2019-Lei
contratos
serão ecelebrados
preçode
global,
preço
1 ▶ 1A
 ▶
lei n.º
Orgânica
de Processos por
do Tribunal
Contas,por
determiou prévia
por série
de preços,
conforme
seja
previsto
nos
nou unitário
a fiscalização
de contratos:
de obras
públicas
de valor
superior
à 100.000,
00 STN; dede
fornecimento
Documentos
Licitação.de bens de valor superior à 75.000,00
STN e de consultoria de valor superior à 50.000,00 STN. Assim, pela mesma
Tribunal
de Contasserão
cobra 3%
de emolumentos
pelo
visto sobre
cada
2lei,▶oOs
pagamentos
efectuados
no prazo
fixado
nos Docucontrato.
Entretanto,
este valor
foinão
suspenso
mentos
de Licitação,
que
podepelo
ser Governo.
superior a trinta dias.
8.4.3Pagamento
taxa regulatória
e outros
impostos
▶ Somente éda
permitido
o pagamento
de parcela
de adiantamento, quando previsto nos Documentos de Licitação, até o
1 ▶ A
 s empresas
que
não têm
organizada,
pagam
15% sobre o a
limite de
trinta
por contabilidade
cento do valor
do Contrato,
e mediante
lucro. E grande parte destas empresas, são pequenas e médias.
apresentação de garantia de avanço no mesmo valor.
2 ▶ Os emolumentos são cobrados sobre o montante total do contrato. Cabe
4
▶ O reembolso
do adiantamento
previstonono
número
anterior
a Direção
dos Impostos
cobrar os emolumentos,
primeiro
pagamento que
normalmentededuzindo
é de 30% do
contrato.
Osdos
emolumentos
efectuar-se-á
novalor
valordode
cada um
pagamensão calculados através de uma fórmula, que é aproximadamente igual à
tos posteriores uma percentagem igual à parcela do adianta8,9% do valor total do contrato.

mento concedido.

3 ▶ P
 ara além disso, as empresas pagam sobre cada fatura apresentada os
seguintes valores:

 Garantia
a) Três pordefinitiva
cento (3%) para fiscalização;

b) Dois por cento (2%) para estudos e projetos, quando constam no orça-

1 ▶ A apresentação da garantia definitiva, quando exigida, é conmento do contrato;
dição prévia de celebração 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.

8.3. Direito de registro e carimbo

4 ▶ O COSSIL, que é a autoridade de Regulação dos Contratos Públicos, não
cobra nada às empresas.

1 ▶ A lei n.º 11/2019-Lei Orgânica e de Processos do Tribunal de Contas,
8.5.determinou
A
 tualizaçãoa do
contratoprévia
com preços
fixos de obras públicas
fiscalização
de contratos:
(artigo
110 do RLCP)
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
 Modificação
50.000,00 STN. Assim, pela mesma lei, o Tribunal de Contas cobra
3%
emolumentos
contrato.
Entretanto,
1 ▶ de
O
 s contratos
regidospelo
pelo visto
RLCP sobre
apenascada
podem
ser modificados
ou
fundamentação
e por adenda, quando haja neestealterados,
valor foimediante
suspenso
pelo Governo.
cessidade de alteração de:
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8.4. Pagamento
daespecificações
taxa regulatória
e outros
impostos
a) P
 rojeto ou
para melhor
adequação
ao objeto da contratação;

b) Valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição

1 ▶ As empresas que não têm contabilidade organizada, pagam 15%
quantitativa decorrente da adequação ao objeto da contratação;
sobre o lucro. E grande parte destas empresas, são pequenas e
c) Regime de execução da empreitada ou prestação de serviço ou
médias.
do modo de fornecimento de bens, em face da inexequibilidade
dos termos originários
da contratação;
2 ▶ Os emolumentos
são cobrados
sobre o montante total do contra-

to. Cabe
a Direção
Impostos
no prid) Condições
dedos
pagamento,
emcobrar
virtudeos
de emolumentos,
circunstâncias supervenientes, mantendo-se
o valor inicial.é de 30% do valor do conmeiro pagamento
que normalmente
trato. Os emolumentos são calculados através de uma fórmula,
2 ▶ Os contratos podem ser objeto de modificação, por mútuo acordo
que entre
é aproximadamente
igual
à 8,9% doou
valor
total do
contrato.
as partes, para incluir
os acréscimos
supressões
que
se fize-

nasdisso,
empreitadas,
bens e serviços,
25% (vinte
cinco por
cento)
3 ▶ Pararem
além
as empresas
pagamaté
sobre
cadaefatura
apresendo valor inicial do contrato, devendo ser objeto de orçamentação nos
tada os seguintes valores:
termos previstos no RLCP.

a)
por centoou(3%)
para fiscalização;
3 ▶Três
Os acréscimos
supressões
superiores ao limite estabelecido no nú-

mero anterior dependem da autorização por despacho do Ministro

b) Dois por cento (2%) para estudos e projetos, quando constam
que superintende a área das Finanças.
no orçamento do contrato;
c) RZero
vírgula
três por /cento
(0,3%)
8.6.
evisão
de contrato
revisão
de para
preçoselo de assistência; e
110 dotrês
RLCP)
d) (artigo
Zero vírgula
por cento (0,3%) para selo fiscal.
Modificação
4
▶ O
COSSIL, que é a autoridade de Regulação dos Contratos Públicos,
cobra
nada pelo
às empresas.
1 ▶ O
 s não
contratos
regidos
RLCP apenas podem ser modificados ou
alterados, mediante fundamentação e por adenda, quando haja necessidade de alteração de:

8.5. Atualização
do contrato com preços fixos
a) Projeto ou especificações para melhor adequação ao objeto da
(artigocontratação;
110 do RLCP)

b) 
Valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa decorrente da adequação ao objeto da contratação;
 Modificação
c) Regime de execução da empreitada ou prestação de serviço ou
modo de regidos
fornecimento
bens,
em facepodem
da inexequibilidade
1 ▶ Osdo
contratos
pelo de
RLCP
apenas
ser modifidos termos
originários
da contratação;
cados
ou alterados,
mediante
fundamentação e por adenda,
d)
Condições
pagamento, de
em alteração
virtude de circunstâncias
supervequando
hajade
necessidade
de:
nientes, mantendo-se o valor inicial.

a) Projeto ou especificações para melhor adequação ao obje2 ▶ O
 s contratos
podem ser objeto de modificação, por mútuo acordo
to da contratação;
entre as partes, para incluir os acréscimos ou supressões que se fize-
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b) Valor
contratual
eme serviços,
decorrência
de
acréscimo
oucento)
dimirem
nas empreitadas,
bens
até 25%
(vinte
e cinco por
do valor
inicial
do contrato, devendo
ser objeto
de orçamentação
nos
nuição
quantitativa
decorrente
da adequação
ao objeto
termos
no RLCP.
da previstos
contratação;

3 ▶ Os acréscimos ou supressões superiores ao limite estabelecido no núc) Regime
de execução
da empreitada
ou prestação
deque
sermero
anterior dependem
da autorização
por despacho
do Ministro
viço ou do
modo
de fornecimento de bens, em face da
superintende
a área
das Finanças.

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 supressões 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 estabelecido no número 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 necessidade 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;
104
94
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Ê 09. CAPÍTULO
Como executar seu contrato?

9.1.
Seguros
e eadiantamento
9.1.
Seguros
adiantamentoou
ouavanço
avanço(artigo
(artigo98
98do
doRLCP)
RLCP)
1 ▶ N
 a lei 8/2009 não comtempla seguros. Entretanto para o bom desenro-

1 ▶ Na lei 8/2009 não comtempla seguros. Entretanto para o bom
lar das atividades de construção civil no terreno, é sempre aconselhável
desenrolar
das atividades de construção civil no terreno, é semque as empresas façam seguros de acidentes de trabalho, seguros por
pre
aconselhável
que
empresas
façam etc.
seguros de acidentes
falecimento,
seguros
de as
riscos
contra terceiros,
de trabalho, seguros por falecimento, seguros de riscos contra
2 ▶  Concernente ao avanço ou adiantamento:
terceiros, etc.
a) S
 omente é permitido o pagamento de parcela de adiantamento, quando previsto nos
de Licitação, até o limite de trinta por cen2 ▶ Concernente
ao Documentos
avanço ou adiantamento:
to do valor do Contrato, e mediante a apresentação de garantia no mesa) Somente
mo valor. é permitido o pagamento de parcela de adianta-

mento, quando previsto nos Documentos de Licitação, até

b) O reembolso do adiantamento efectuar-se-á deduzindo no valor de
ocada
limite
de trinta por cento do valor do Contrato, e mediante
um dos pagamentos posteriores uma percentagem igual à paracela
apresentação
de garantia
do adiantamento
concedido.no mesmo valor.

b) O reembolso do adiantamento efectuar-se-á deduzindo no
valor de cada
um dos
pagamentos
posteriores uma percenta9.2. C
 ontagem
(cálculo)
do
prazo de execução
gem igual
à parcela
(artigo
102 do
RLCP) do adiantamento concedido.
1 ▶ O
 prazo contratual será contado a partir da data da consignação, exceto se
outro prazo estiver
especificado
nos
Documentos
9.2. Contagem
(cálculo)
do prazo
de
execuçãode Licitação.

102 do
2 ▶(artigo
 Consignação
da RLCP)
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
1 ▶ Odo
prazo
contratual
contado
a que
partir
da proceder-se
data da consignação,
projeto
que sejamserá
necessárias
para
possa
à execução.

exceto se outro prazo estiver especificado nos Documentos de
Licitação.
9.3.
Contagem regressiva (artigo 102 do RLCP)

2 ▶ Consignação da empreitada é o ato pelo qual o representante
1 ▶do
O
 prazo
contratual
será contado
da data daos
consignação,
exceto
se
Órgão
Contratante
facultaa partir
à Contratada
locais onde
hajam
outro prazo estiver especificado nos Documentos de Licitação.
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ser executados(seguimento)
os trabalhos, bem
como as peças escritas ou
9.4.de
M
 onitoramento
de execução
desenhadas
do projeto que sejam necessárias
(artigo 103 complementares
do RLCP)
para que possa proceder-se à execução.
1 ▶ A
 execução de qualquer empreitada de obra pública será fiscalizada por
fiscais designados pelo Órgão Contratante, e atenderá aos princípios de
9.3. Contagem
regressiva
(artigo 102 do RLCP)
isenção, independência
e imparcialidade.
2▶A
 contratação de fiscais será feita com base nos procedimentos especificados no RLCP para contratação de serviços de consultoria.

1 ▶ O prazo contratual será contado a partir da data da consignação,
3 ▶  exceto
Incumbese
à fiscalização
vigiar
e verificar
o exato cumprimento
do projeto de
e
outro prazo
estiver
especificado
nos Documentos
suas alterações, do contrato, dos Documentos de Licitação e do plano de
Licitação.
trabalhos.

4 ▶  Quando a fiscalização for constituída por dois ou mais fiscais, um deles
será designado para(seguimento)
chefiar.
9.4. Monitoramento
de execução

(artigo 103 do RLCP)

9.5. P
 agamento final e multas por atraso
112 de
do qualquer
RLCP e documento
1 ▶ A(artigo
execução
empreitadade
de licitação)
obra pública será fiscali-

zada por fiscais designados pelo Órgão Contratante, e atenderá

1 ▶ aos
A
 liquidação
finalde
faz-se
com a independência
entrega provisória e
das
obras executadas em
princípios
isenção,
imparcialidade.
100%. Entretanto a garantia definitiva (10%) só será devolvida à contratada
contratação
de fiscais
será
feita com base nos procedimentos es2▶ A
após
a receção definitiva
das
obras.

no RLCP para
contratação
de serviçospor
deatraso
consultoria.
2 ▶ pecificados
No caso de incumprimento
das
disposições contratuais,
na execução das obrigações,
o Órgão
Contratante
poderá
aplicar
multas de mora
3 ▶ Incumbe
à fiscalização
vigiar
e verificar
o exato
cumprimento
do
e indemnizatórias, no montante especificado no Contrato.
projeto e suas alterações, do contrato, dos Documentos de Licita3 ▶ ção
A
 Contratada
pagará
ao Órgão Contratante uma multa no montante de
e do plano
de trabalhos.
0,10% (zero virgula dez por cento) ou outro valor que esteja especificado

4 ▶ Quando
a fiscalização
constituída
por
dois
ouexceder
mais àfiscais,
nas Condições
Especiais do for
Contrato,
por dia de
atraso
que
Data
um
deles
será
designado
para
chefiar.
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.

9.5. Pagamento final e multas por atraso
(artigo 112 do RLCP e documento de licitação)
9.6. P
 enalidade em caso de inadimplência ou incumprimento
(artigo 112 do RLCP)
1 ▶ A liquidação final faz-se com a entrega provisória das obras exe1 ▶ cutadas
N
 o caso deem
incumprimento
das disposições
contratuais,
por atraso
100%. Entretanto
a garantia
definitiva
(10%)na
sóexeserá
cução
das
obrigações,
o
Órgão
Contratante
poderá
aplicar
multas
de
mora
devolvida à contratada após a receção definitiva das obras.
e indeminizatórias, no montante especificado no Contrato.
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2 2▶▶No
caso de
incumprimento
das disposições
contratuais,
atraO Órgão
Contratante
poderá recorrer
à garantia definitiva
parapor
ressarcimento
das penalidades
aplicadas contratualmente.
so
na execução
das obrigações,
o Órgão Contratante poderá aplicar multas de mora e indemnizatórias, no montante especificado
Contrato.
9.7.no
Juros
de mora (documento de licitação, CGC 16.4)
3 ▶ A Contratada pagará ao Órgão Contratante uma multa no mon1 ▶ N
 o caso de atraso de pagamento, a Contratada terá direito a uma comtante de 0,10% (zero virgula dez por cento) ou outro valor que espensação por pagamento atrasado. A compensação por atraso será calteja
especificado nas Condições Especiais do Contrato, por dia de
culada a partir da data em que o pagamento deveria ter sido feito, até a
atraso
que
à Data
de Término
Previsto,
limite de
data em
queexceder
o pagamento
é efetuado,
de acordo
com a até
taxaoespecifica20%
(vinte
por cento),
ou outro
valor que esteja especificado nas
da nas
Condições
Especiais
do Contrato.
Condições Especiais do Contrato, sem prejuízo da aplicação de
9.8.
A
 denda
ou modificação
contratos
outras
penalidades
previstasaos
no Contrato.
(artigo 110 do RLCP)
 Penalidade
Modificação em caso de inadimplência ou incumprimento
9.6.
(artigo 112 do RLCP)

1 ▶  Os contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modificados ou
alterados, mediante fundamentação e por adenda, quando haja necessidade de alteração de:

1 ▶ No caso de incumprimento das disposições contratuais, por atraa) execução
Projeto ou especificações
paraomelhor
ao objeto
da conso na
das obrigações,
Órgãoadequação
Contratante
poderá
aplitratação;
car multas
de mora e indeminizatórias, no montante especificab) V
alor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
do no
Contrato.
quantitativa decorrente da adequação ao objeto da contratação;

2 ▶ O Órgão Contratante poderá recorrer à garantia definitiva para
c) Regime de execução da empreitada ou prestação de serviço ou do
ressarcimento
das penalidades aplicadas contratualmente.
modo de fornecimento de bens, em face da inexequibilidade dos
termos originários da contratação;
d) Condições de pagamento, em virtude de circunstâncias superve-

9.7. Juros nientes,
de mora
(documento de licitação, CGC 16.4)
mantendo-se o valor inicial.

2 ▶ Os contratos podem ser objeto de modificação, por mútuo acordo

1 ▶ No caso
atraso para
de pagamento,
a Contratada
terá direito
a uma
entrede
as partes,
incluir os acréscimos
ou supressões
que se
fizecompensação
por pagamento
atrasado.
compensação
por
rem nas empreitadas,
bens e serviços,
até 25% A
(vinte
e cinco por cento)
do valor
do contrato,
devendo
serem
objeto
deoorçamentação
atraso
será inicial
calculada
a partir
da data
que
pagamentonos
determos
previstos
RLCP.
veria
ter sido
feito,no
até
a data em que o pagamento é efetuado,
3 ▶ acordo
Os acréscimos
supressões
superiores
aoCondições
limite estabelecido
no núde
com aou
taxa
especificada
nas
Especiais
do
mero
anterior
dependem
da
autorização
por
despacho
do
Ministro
que
Contrato.
superintende a área das Finanças.
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9.8.
(artigo
110 do RLCP)
9.9.Adenda
Receçãoou
demodificação
um contratoaos
de contratos
fornecimento
e Receção
de um contrato de obras (artigo 108 e 109 do RLCP)
 Modificação

 Receção de bens ou serviços

11 ▶▶ A
contratos
regidos
pelo RLCP
apenas
podem pelo
ser modifi Os
receção
será feita
por pessoa
ou comissão
designada
Órgão
cados ou alterados,
mediante
fundamentação
e pordos
adenda,
Contratante
que procederá
à verificação
da conformidade
bens
fornecidos
ou serviços
prestados
com
o previstode:
no Contrato, lavrandoquando haja
necessidade
de
alteração
-se os respectivos autos de recepção provisória e definitiva, podendo
a) dispensada
Projeto ouaespecificações
para
adequação
ao obser
recepção provisória
semelhor
não persistirem
obrigações
jeto da contratação;
a cumprir.

b) Valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa decorrente da adequação ao objeto
da virtude
contratação;
1 ▶ Se, por
de deficiências constatadas os bens ou serviços não

 Deficiências no fornecimento ou prestação

estiverem em condições de serem aceites, a pessoa ou a comissão dec) Regime de execução da empreitada ou prestação de sersignada para a sua recepção comunicará de imediato o Órgão Conviço aou
do modo
de fornecimento
de bens,
em face da
tratante
respectiva
rejeição
e a obrigatoriedade
da consequente
inexequibilidade
dos termos originários da contratação;
substituição
pela contratada.

d) Condições de pagamento, em virtude de circunstâncias
9.10. Aceitação
provisória mantendo-se
e aceitação final
supervenientes,
o valor inicial.
(artigos 104, 105, 106 e 107 do RLCP)
2 ▶ Os contratos podem ser objeto de modificação, por mútuo
 Receção
provisória
acordo
entre as partes, para incluir os acréscimos ou supressões que se fizerem nas empreitadas, bens e serviços, até 25%
1 ▶ L
 ogo que a empreitada esteja concluída, a fiscalização notificará o
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, devendo
Órgão Contratante para proceder à vistoria para efeitos de recepção
ser objeto de orçamentação nos termos previstos no RLCP.
provisória.
2 ▶▶ AOs
vistoria
será efectuada
sob testemunho
do ao
fiscal
da Contratada
3
acréscimos
ou supressões
superiores
limite
estabeleciedo
dono
Órgão
Contratante,
lavrando-se
para
efeito o respectivo
auto,
número
anterior
dependem
daoautorização
por despaconfirmado
pela fiscalização
e assinado pelas
trêsdas
partes.
cho do Ministro
que superintende
a área
Finanças.
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 trabalhos ou o prazo previsto de utilização da obra o justifiquem.
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9.9. Receção
de um contrato
de fornecimento
e que
Receção
de um
2 ▶ A responsabilidade
do empreiteiro
só existe desde
as deficiências
ou vícios
lhe sejam
e que, se resultarem do
contrato
deencontrados
obras (artigo
108 eimputáveis
109 do RLCP)
uso para o qual as obras haviam sido destinadas, não constituam
depreciação normal consequente desse uso.

 Receção de bens ou serviços
 Receção definitiva

1 ▶ A receção será feita por pessoa ou comissão designada pelo
1 ▶ Órgão
Findo o Contratante
prazo de garantia
noverificação
contrato, por
do
queestabelecido
procederá à
dainiciativa
conformiÓrgão Contratante ou a pedido do empreiteiro, proceder-se-á a nova
dade
dos bens fornecidos ou serviços prestados com o previsvistoria de todos os trabalhos da empreitada.
to no Contrato, lavrando-se os respectivos autos de recepção
2 ▶ provisória
Se pela vistoria
se verificar que
as obrasser
nãodispensada
apresentam deficiências,
e definitiva,
podendo
a recepção
deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez pelos quais deva
provisória se não persistirem obrigações a cumprir.

responsabilizar-se o empreiteiro, será promovida a recepção definitiva,
por meio da emissão de auto, assinado pelo Órgão Contratante, pela
fiscalização
e pelo
empreiteiro. ou prestação
 Deficiências
no
fornecimento

3 ▶ São aplicáveis à vistoria e ao auto de recepção definitiva os preceitos
correspondentes
da recepção
provisória.
1 ▶ Se,
por virtude de
deficiências
constatadas os bens ou servi-

ços não estiverem em condições de serem aceites, a pessoa
 Deficiências
de execução
ou a comissão
designada para a sua recepção comunicará de
imediato o Órgão Contratante a respectiva rejeição e a obri1 ▶ Se, por virtude das deficiências encontradas, que sejam resultado de
gatoriedade
da consequente
substituição
pela contratada.
infracção às obrigações
contratuais
e legais do empreiteiro,
se verificar que a obra não está em condições de ser recebida, o empreiteiro
será notificado pelo Órgão Contratante para, no mais curto período,
proceder provisória
à correção das
se apresentem.
9.10. Aceitação
e deficiências
aceitaçãoque
final

104, 105,não
106
e 107
do RLCP)
2(artigos
▶ S
 e o empreiteiro
agir
de acordo
com o disposto no número anterior,
o Órgão Contratante pode promover, à custa do empreiteiro, a realização das obras necessárias à remoção das deficiências. Para o efeito,
 Receção
provisória
o Órgão Contratante poderá deduzir estes custos dos valores que são
devidos ao empreiteiro ou recorrer à garantia definitiva.

1 ▶ Logo que a empreitada esteja concluída, a fiscalização notifi3 ▶ A
 recepção da obra, provisória ou definitiva, somente será realizada decará o Órgão Contratante para proceder à vistoria para efeitos
pois da regularização das situações referidas nos números anteriores.
de recepção provisória.
4 ▶ Após a execução das correcções necessárias, proceder-se-á a nova vis-

2▶ A
vistoria
toria
para oserá
efeitoefectuada
de recepção.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.
111
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▶diamento
Do auto referido
no número
constará o registo de
9.11.3 A
e encerramento
doanterior
contrato
todas 110
as anomalias
detectadas, os prazos e responsabilidade
(artigos
e 111 do RLCP)
pela sua correcção.
 Modificação

 Prazo de garantia

1 ▶ O
 s contratos regidos pelo RLCP apenas podem ser modificados ou
alterados, mediante fundamentação e por adenda, quando haja ne1 ▶ O prazo de garantia é de cinco anos, podendo os Documencessidade de alteração de:

tos de Licitação estabelecer prazo inferior, desde que a natu-

a) Projeto ou especificações para melhor adequação ao objeto da
reza dos trabalhos ou o prazo previsto de utilização da obra o
contratação;

justifiquem.

b) Valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
2 ▶ A responsabilidade
do empreiteiro
sóao
existe
desde
que as dequantitativa decorrente
da adequação
objeto
da contratação;

ficiências
ouexecução
vícios encontrados
imputáveis
e que,
R
da empreitadalhe
ou sejam
prestação
de serviço ou
do
c)
 egime de
semodo
resultarem
do uso de
para
o em
qual
asda
obras
haviam sido
desde fornecimento
bens,
face
inexequibilidade
dos tertinadas,
não constituam
depreciação normal consequente
mos originários
da contratação;

desse
uso. de pagamento, em virtude de circunstâncias superved)
Condições
nientes, mantendo-se o valor inicial.

 Receção definitiva

2 ▶  Os contratos podem ser objeto de modificação, por mútuo acordo
entre as partes, para incluir os acréscimos ou supressões que se fize1 ▶ Findo o prazo de garantia estabelecido no contrato, por iniciarem nas empreitadas, bens e serviços, até 25% (vinte e cinco por cento)
tiva do Órgão Contratante ou a pedido do empreiteiro, procedo valor inicial do contrato, devendo ser objeto de orçamentação nos
der-se-á
a nova
termos
previstos
novistoria
RLCP. de todos os trabalhos da empreitada.

3 ▶▶  O
s acréscimos
ou supressões
ao limite
no definú2
Se
pela vistoria
se verificarsuperiores
que as obras
nãoestabelecido
apresentam
mero
anterior
dependem da
autorização
por ou
despacho
dode
Ministro
ciências,
deteriorações,
indícios
de ruína
de falta
solidez
que
superintende
a área
das Finanças.
pelos
quais deva
responsabilizar-se
o empreiteiro, será promovida a recepção definitiva, por meio da emissão de auto,
 Extinção
assinado pelo Órgão Contratante, pela fiscalização e pelo
empreiteiro.
1 ▶ O
corre a extinção dos contratos:

3 ▶ a)São
aplicáveis
à vistoria edas
ao obrigações
auto de recepção
definitiva eos
Pelo
integral cumprimento
do Órgão Contratante
da Contratada;
preceitos
correspondentes da recepção provisória.
b) Por mútuo acordo entre o Órgão Contratante e a Contratada; e

 Deficiências
de execução
c) Por rescisão
unilateral fundamentada em incumprimento de obrigações contratuais.

1 ▶ Se, por virtude das deficiências encontradas, que sejam re2 ▶  Asultado
extinçãode
do infracção
contrato por
acordo ou
por rescisão
àsmútuo
obrigações
contratuais
e unilateral
legais do
é obrigatoriamente feita por escrito.
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empreiteiro, se
que a obra
não estáintelectuais
em condições de
9.12. R
 ecebimento
deverificar
um contrato
de serviços
ser recebida,de
o licitação)
empreiteiro será notificado pelo Órgão Con(documento
tratante para, no mais curto período, proceder à correção das
deficiências
que se apresentem.
1 ▶ A
 supervisão
do cumprimento
das obrigações contratuais será feita por
indicado no contrato concretamente nas condições especiais do
empreiteiro não agir de acordo com o disposto no núme2gestor
▶ Se o
contrato (CGC, 17.1), ou formalmente designado para o efeito pelo Órgão
ro anterior, o Órgão Contratante pode promover, à custa do
Contratante.
empreiteiro, a realização das obras necessárias à remoção das
2 ▶  O Gestor de Contrato, exceto quando houver especificação em contrário,
deficiências. Para o efeito, o Órgão Contratante poderá dedudecidirá assuntos contratuais entre o Órgão Contratante e a Contratada,
zir estes custos dos valores que são devidos ao empreiteiro ou
atuando como representante do Órgão Contratante. O gestor do contrato
recorrer àpela
garantia
definitiva.
é responsável
coordenação
das atividades relevantes do contrato, da
e aprovação
dos relatórios
e outros
produtossomente
em nome do
órgão
3aceitação
▶ A recepção
da obra,
provisória
ou definitiva,
será
reacontratante,
bem
como
a
receção
e
aprovação
das
faturas
que
deverão
lizada depois da regularização das situações referidas nos dar
núlugar ao pagamento.
meros anteriores.

3 ▶  Muitas vezes, é feito um atelier em que as partes interessadas partici4pam
▶ Após
execução
das correcções
necessárias, proceder-se-á
para a
validação
e aportes
(contribuições/subsídios)
aos outputs doa
nova vistoria para o efeito de recepção.
consultor.

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 necessidade 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;
113
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Ê 10. CAPÍTULO
Quais recomendações sobre boas e más práticas?

10.1.
Más
práticas
10.1.
Más
práticas(174-176
(174-176do
doRLCP)
RLCP)
Práticas antiéticas
 Práticas
antiéticas
1 ▶ O
 Órgão Contratante e os Concorrentes devem observar os mais eleva1 ▶ O
Órgão
Contratante
e oso procedimento
Concorrentes
observar
os
dos
padrões
de ética durante
dedevem
contratação
e execumais
padrões
durante
o procedimento de
ção doelevados
contrato, nos
termosde
da ética
legislação
em vigor.

e execução
do contrato,
nos termos
dano
legisla2 ▶  contratação
No cumprimento
destes princípios,
consideram-se
para efeitos
RLCP
ção
em
vigor.
as seguintes definições:

a) “cumprimento
Prática corrupta”destes
significa
oferecer, dar,
receber ou solicitar
2 ▶ No
princípios,
consideram-se
para algo
efeipara
ato de um funcionário público no protosde
novalor
RLCP
as influenciar
seguintesodefinições:
cedimento de licitação e contratação ou na execução de contrato;

a) “Prática corrupta” significa oferecer, dar, receber ou solicib) “Prática fraudulenta” significa a deturpação ou omissão dos factar algo de valor para influenciar o ato de um funcionário
tos, a fim de influenciar o procedimento de licitação e contratação
público
no procedimento
e contratação
ou na
ou a execução
de um contratode
emlicitação
prejuízo do
Órgão Contratante;
execução de contrato;
c) “ Prática de colusão” significa a prática conivente entre Concorrentes,
ou sem
o conhecimento
do Órgão
Contratante, realizada
para
b) com
“Prática
fraudulenta”
significa
a deturpação
ou omissão
estabelecer
preços de propostas
em níveis
não competitizção e contratação
ou a execução
deartificiais,
um contrato
em prevos
e privar
o Órgão
Contratante dos benefícios da competição livre
juízo
do Órgão
Contratante;
e aberta;

c) “Prática de colusão” significa a prática conivente entre
d) “Prática de coerção” significa ameaça ou tratamento ameaçaConcorrentes,
com
ou sem
o conhecimento
do Órgão
dor a pessoas ou seus
familiares
para
influenciar a sua participação
Contratante,
realizada
para estabelecer
preços
de proposno procedimento
de contratação
ou a execução
do contrato;
e
tas em níveis artificiais, não competitivos e privar o Órgão
e) “Prática de obstrução” significa:
Contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

 deliberada destruição, falsificação, alteração ou cancelamenI   a
d) “Prática
de coerção”
significa
ameaça
ou tratamento
to de evidências
materiais
relacionadas
com investigações
ou
apresentação
de falso ou
testemunho
em investigações
realizaameaçador
a pessoas
seus familiares
para influenciar
das,participação
com o objetivono
de procedimento
obstruir investigações
relacionadas com
a sua
de contratação
ou a
alegações
de
práticas
de
corrupção,
fraude,
coerção
ou
colusão;
execução do contrato; e
e/ou ameaça ou tratamento ameaçador a qualquer parte para
117
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e) “Prática
obstrução” de
significa:
impedir de
o conhecimento
matéria relevante para a investigação ou decorrente desta.

I a deliberada destruição, falsificação, alteração ou canceII   A
lamento
tos ou ações
materiais com
o intuito relacionadas
de impedir o exercício
de evidências
materiais
com indo direito de fiscalização pelos órgãos competentes.
vestigações ou apresentação de falso testemunho em
3 ▶ No casoinvestigações
de ocorrer umarealizadas,
ou mais práticas
número
com omencionadas
objetivo de no
obstruir
inanterior,vestigações
o Órgão Contratante
rejeitará
a Proposta
e declarará
o conrelacionadas
com
alegações
de práticas
de
corrente impedido nos termos do RLCP.
corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaça ou
tratamento ameaçador a qualquer parte para impedir o
 Atos praticados por agentes do Estado
conhecimento de matéria relevante para a investigação
ou decorrente
1 ▶ Independentemente
dedesta.
qualquer outro procedimento aplicável, são
passíveis de procedimento disciplinar, nos termos do Estatuto que reII Atos ou ações materiais com o intuito de impedir o
gula a Função Pública, os agentes ou funcionários, que participando
exercício do direito de fiscalização pelos órgãos comou tomando parte no procedimento de contratação, violem ou deixem
petentes.
de observar o preceituado no RLCP e nos Documentos de Licitação.

3 ▶ No caso de ocorrer uma ou mais práticas mencionadas no
 Atosnúmero
praticados
por concorrentes
anterior,
o Órgão Contratante rejeitará a Proposta e
declarará o concorrente impedido nos termos do RLCP.

1 ▶ São passíveis de penalidades os concorrentes, contratadas, concessionárias e consultores que, por si ou por intermédio de outrem, induzam ou
parapor
a prática
de atos
antiéticos.
 Atosconcorram
praticados
agentes
do
Estado
2 ▶ N
 o caso de práticas antiéticas, independentemente das penalidades esna legislação criminal
pertinente,
o visado
está sujeitoaplicáà de1 ▶ tabelecidas
Independentemente
de qualquer
outro
procedimento
claração
impedimento
de contratar com
o Estado, denos
acordo
com do
o
vel, sãode
passíveis
de procedimento
disciplinar,
termos
seguinte:
Estatuto que regula a Função Pública, os agentes ou funcio-

nários,
quede
participando
ou
tomando
noaté
procedimento
a)
Proibição
contratar com
o Estado,
peloparte
período
um ano; e

deEcontratação,
violem ouproibição
deixem de
o preceituado
b)
m caso de reincidência,
de observar
contratar com
o Estado
nopelo
RLCP
e
nos
Documentos
de
Licitação.
período de até cinco anos.
3 ▶ São igualmente suscetíveis de declaração de impedimento de con Atos
praticados por concorrentes

tratar com o Estado, nos termos das alíneas a) e b) do número anterior,
a Contratada, Concessionária ou Consultor que apresente falhas téc1 ▶ São passíveis de penalidades os concorrentes, contratadas, connicas ou sistemático incumprimento de obrigações contratuais, bem
cessionárias e consultores que, por si ou por intermédio de oucomo os concorrentes que se enquadrem na situação de incumpritrem, de
induzam
ou concorram
para
prática
mento
obrigações
referida no n.º
7 doaartigo
61.ºde
do atos
RLCP.antiéticos.

2
▶ C
caso àde
práticas
das penali4▶
No
ompete
COSSIL,
porantiéticas,
proposta doindependentemente
Órgão Contratante, instaurar,
condades
estabelecidas
na legislação
criminal pertinente,
o visado
duzir,
e decidir
sobre a proposta
de impedimento,
assegurando
ao visado o contraditório e a ampla defesa.
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está práticas
sujeito à declaração de impedimento de contratar com o
10.2. Boas
Estado, de acordo com o seguinte:
10.2.1. Ea)
vitar
requisitosde
decontratar
qualificações
desnecessários
Proibição
comexcessivos
o Estado,epelo
período até um

ano; e

→ Exemplos: certificações de qualidade, garantias financeiras, ou tipo
dimensão
mínima
das empresas.
b)ouEm
caso de
reincidência,
proibição de contratar com o

Estado pelo período de até cinco anos.

10.2.2. Alargar a participação

3 ▶ →São
igualmente
deempresas
declaração
denacionais
impedimento
Quanto
maior forsuscetíveis
o número de
tanto
como
de
contratar melhor
com o será
Estado,
nos termos das alíneas a) e b) do
estrangeiras,
a concorrência.
número anterior, a Contratada, Concessionária ou Consultor
10.2.3. Não
de concorrentes
potenciais
queexclusão
apresente
falhas técnicas
ou sistemático incumprimento
obrigações
contratuais,
bem como
os concorrentes
→de
Não
excluir concorrentes
potenciais
de procedimentos
futurosque
ou
da
lista
de
potenciais
concorrentes,
por
não
terem
apresentado
se enquadrem na situação de incumprimento de obrigações
uma proposta
determinado
referida
no n.ºem
7 do
artigo 61.ºprocedimento.
do RLCP.
4 ▶Ponderar
Compete
à COSSIL,
por proposta
do Órgão Contratante, ins10.2.4.
a divisão
de contratos
em lotes
decidir
sobre ase
proposta
impedimeno contrato e
em
lotes, quando
considerede
necessário
para
→taurar,
Dividir conduzir,
to,
assegurando
ao visado
o contraditório
e evitar
a ampla
promover
a participação
de empresas,
procurando
que defesa.
esta divisão facilite esquemas de repartição de mercado.
10.2.5. Reduzir os custos de preparação das propostas

10.2. Boas práticas

→ 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,
10.2.1. Evitar
requisitos de qualificações excessivos
ponderando o impacto na participação; mantendo registos atualizados
e desnecessários
de adjudicatários aprovados/certificados oficialmente; fixando prazos
adequados para preparação e apresentação de propostas (ex.: em fun→ Exemplos:
certificações
de qualidade,
ção da natureza,
volume e da complexidade
dasgarantias
matérias emfinanceicausa).

ras, ou tipo ou dimensão mínima das empresas.

10.2.6. Estabelecer requisitos claros e reduzir a previsibilidade
dos procedimentos

10.2.2. Alargar a participação

→ Estabelecer os requisitos e regras de procedimento de forma clara e
objetiva (ex: verificação independente das especificações do procedi→ Quanto maior for o número de empresas tanto nacionais
mento antes do seu lançamento).

como estrangeiras, melhor será a concorrência.

→ Definir especificações de desempenho e requisitos funcionais de
forma clara e objetiva.
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10.2.3. →
Não
exclusão
de concorrentes
potenciais
E
 vitar
a previsibilidade
dos procedimentos
em termos da sua frequência, dos valores e quantidades de contratos.

→ Não excluir concorrentes potenciais de procedimentos fu→ Ponderar a organização de procedimentos em conjunto com outras
turos ou da lista de potenciais concorrentes, por não terem
entidades adjudicantes.
apresentado uma proposta em determinado procedimento.
10.2.7. Sensibilizar os recursos humanos e promover o escrutínio
10.2.4. da
Ponderar
a divisão de contratos em lotes
informação
mplementar
programas
de formação
dos funcionários,
→→ IDividir
o contrato
em lotes,
quandocontínua
se considere
necessário
responsáveis
pelos
procedimentos
de
contratação.
para promover a participação de empresas, procurando evitar
→ R
ecolher,
formafacilite
sistemática
informação
referente à processos
de
que
estade
divisão
esquemas
de repartição
de mercado.
adjudicação passados (ex: produtos e/ou serviços adquiridos, proposta apresentada por cada concorrente).

10.2.5. Reduzir os custos de preparação das propostas

→ Rever periodicamente o histórico das propostas para determinados
e serviços.
Deve se reduzir
os custos de preparação das propostas simpli→ produtos

ficando
procedimentos
de contratação
longo no
do procetempo
→ C
ompararos
a lista
de empresas que
manifestaramao
interesse
(ex.: utilizando
tipo
de
formulário);
agregando
dimento
e a lista o
demesmo
empresas
que
submeteram
propostas,
paraproceidendimentos
de
contratação,
ponderando
o
impacto
na
participatificar desistências e subcontratações.
ção; mantendo registos atualizados de adjudicatários aprova-

→ Promover entrevista com empresas que deixaram de apresentar prodos/certificados
fixando
adequados para
postas
ou com um oficialmente;
padrão de propostas
nãoprazos
vencedoras.

preparação e apresentação de propostas (ex.: em função da

→ Promover um expediente de fácil acesso onde as empresas possam
natureza, volume e da complexidade das matérias em causa).
reportar as suas preocupações relacionadas com a concorrência nos
procedimentos de contratação, salvaguardando questões de con10.2.6. Estabelecer
requisitos claros e reduzir
fidencialidade.

a previsibilidade
dos procedimentos
→
Incentivar os funcionários
envolvidos nos procedimentos de contratação pública a denunciar suspeitas de conluio ao COSSIL.

→ Estabelecer os requisitos e regras de procedimento de forma
clara e objetiva (ex: verificação independente das especifica10.2.8. Estipular critérios de avaliação e de adjudicação que promovam
ções do procedimento antes do seu lançamento).
a concorrência
→→ C
Definir
especificações
de desempenho
e requisitos
funcioritérios não
relacionados com
o preço (ex.: qualidade
e serviço
pósnais
de
forma
clara
e
objetiva.
-venda) deverão ser especificados de forma clara e objetiva e a sua
devidamente dos
ponderada.
→ importância
Evitar a previsibilidade
procedimentos em termos da sua
→ N
ão valorizar de
forma
injustificada
registos de
frequência,
dos
valores
e quantidades
dedesempenho
contratos. prévio.
onderar o a
impacto
dos critérios
de avaliação na intensidade
de con→→ P
Ponderar
organização
de procedimentos
em conjunto
com
corrência
no
procedimento,
assim
como
na
participação
em
procedioutras entidades adjudicantes.
mentos futuros.
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10.2.7.
os recursosde
humanos
e promover
10.2.9.Sensibilizar
Mitigar as oportunidades
comunicação
entre concorrentes
o escrutínio da informação

→ Eventuais diálogos entre o órgão contratante e as empresas candida-

→ Implementar
programas
de formação
contínua
tas devem ser tidos
individualmente
com cada
empresa.dos funcioresponsáveis
pelos
procedimentos
deum
contratação.
→ nários,
Promover
o anonimato das
propostas
(ex.: utilizando
código para
cada concorrente).
→ Recolher,
de forma sistemática informação referente à prodecuidadosamente
adjudicação passados
(ex: produtos
e/ou serviços
→ cessos
Ponderar
o tipo de informação
a disponibilizar
às
candidatas noproposta
momentoapresentada
de abertura daspor
propostas
e na publicação
adquiridos,
cada concorrente).
dos resultados de adjudicação.

→ Rever periodicamente o histórico das propostas para deter→ minados
Em caso de
recurso à consultores
produtos
e serviços.externos, obter declaração de confidencialidade e manifestação por escrito de ausência de conflitos de

→ Comparar
interesse. a lista de empresas que manifestaram interesse no
procedimento e a lista de empresas que submeteram pro→ Exigir que concorrentes revelem se pretendem subcontratar outras
postas,
para identificar desistências e subcontratações.
empresas.
→→ Promover
entrevista
com
que deixaram
de
apresenAtribuir especial
atenção
as empresas
propostas conjuntas
(ex.: em
consórcio),
tar
ou com
padrão
propostas não vencedoras.
quepropostas
possam indiciar
umum
esquema
dede
conluio.
Informar sobre
consequências
violação
da Lei
n.º 8/2009
por prá→→ Promover
umasexpediente
deda
fácil
acesso
onde
as empresas
ticas concertadas
no as
anúncio/comunicação
do procedimento
de com
conpossam
reportar
suas preocupações
relacionadas
atratação.
concorrência nos procedimentos de contratação, salva→ guardando
C
 onsiderar a exigência
dede
uma
“Declaração de Independência da Proquestões
confidencialidade.
posta” nos documentos da proposta, onde seja expressa de forma escri-

→ Incentivar
os funcionários envolvidos nos procedimentos
ta e inequívoca, a ausência material de qualquer tipo de comunicação
de
contratação
a denunciar
suspeitas
de conluio
e/ou
de relação tidapública
entre a empresa
candidata
e as suas concorrentes
ao
na COSSIL.
apresentação da sua proposta. O “desconforto” dos concorrentes
com esta exigência constitui, em si, um indício de conluio.

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 concorrência no procedimento, assim como na participação em procedimentos futuros.
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Ê 11. CAPÍTULO
Como registrar uma apelação?

11.1.
Legitimidade,
11.1.
L
 egitimidade,forma
formae efundamentos
fundamentos
(artigos
159
e
160
do
RLCP)
(artigos 159 e 160 do RLCP)
 Legitimidade

 Legitimidade
1 ▶ Q
 ualquer interessado, tem o direito de fazer impugnação, para solicitar a
revogação ou
a modificação
deoatos
e decisões,
mediante
Reclamação
1 ▶ Qualquer
interessado,
tem
direito
de fazer
impugnação,
para
e
Recurso,
por
escrito,
livre
do
pagamento
de
quaisquer
taxas,
nos
tersolicitar a revogação ou a modificação de atos e decisões, memos do Capítulo V – Direito de Impugnação.

diante Reclamação e Recurso, por escrito, livre do pagamento
de e
quaisquer
taxas, nos termos do Capítulo V – Direito de Im Forma
Fundamentos
pugnação.

1 ▶ O
 pedido de impugnação deve ser apresentado por escrito e ter por
fundamento a violação dos princípios, regras e procedimentos estabe Forma
e Fundamentos
lecidos no RLCP.

É admitida a impugnação oral nos atos públicos desde que conste
1 2▶▶ O
pedido de impugnação deve ser apresentado por escrito e
na respetiva ata.
ter por fundamento a violação dos princípios, regras e procedimentos estabelecidos no RLCP.
11.2. Princípio e procedimentos (artigos 161 e 162 do RLCP)
2 ▶ É admitida a impugnação oral nos atos públicos desde que
conste na respetiva ata.
 Princípios
1 ▶ O
 procedimento administrativo deve ser célere, de modo a assegurar a economia e eficácia da decisão, sem prejuízo da segurança e dos
11.2. Princípio
e procedimentos (artigos 161 e 162 do RLCP)
direitos das partes.
2 ▶ O pedido de impugnação será objeto de apreciação pela autoridade

competente para dele tomar conhecimento, não podendo a decisão
 Princípios
ser tácita.

1 3▶▶ O
procedimento
administrativo
deve
célere,
modooa
A autoridade
competente
para conhecer
doser
pedido
devede
observar
princípio daajustiça
e da imparcialidade,
abstendo-se
tomar deassegurar
economia
e eficácia da decisão,
semdeprejuízo
da
cisões
que
visem
direta
ou
indiretamente
o
interesse
próprio,
bem
segurança e dos direitos das partes.
como as situações de conflito de interesse.
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2
▶ N
Oaspedido
dereferidas
impugnação
será
objeto
apreciação
pela
4▶
situações
no número
anterior,
osde
visados
devem, consoante
os casos,
declarar e argüir
o impedimento,
ou suspeiautoridade
competente
para
dele tomarescusa
conhecimento,
ção
termos a
das
normasser
detácita.
funcionamento da Administração
nãonos
podendo
decisão
Pública.

3 ▶ A autoridade competente para conhecer do pedido deve
observar o princípio da justiça e da imparcialidade, abstende tomar decisões
quecompetente
visem direta
ou
indiretamen1 ▶ F
do-se
eita a impugnação,
a autoridade
para
dela
decidir notificará
os concorrentes,
aos bem
quais é
facultado
o direito de de
apresentar
te o interesse
próprio,
como
as situações
conflito
alegações,
no
prazo
de
dois
dias
úteis.
de interesse.

 Procedimentos

2 ▶  A autoridade impugnada deve pronunciar-se sobre o assunto, juntar as

4 ▶ alegações
Nas situações
referidas
noe número
anterior,
visados
deque forem
recebidas
encaminhar
os autosos
para
a decisão
vem,
consoante
os casos,
e argüir
impedimento,
da
autoridade
competente
paradeclarar
conhecer do
pedido,osem
prejuízo da
faculdade
de suspeição
solicitar o parecer
prévio da
COSSIL.
escusa ou
nos termos
das
normas de funcionadaproferidas
Administração
Pública.
3 ▶ Amento
s decisões
serão fundamentadas
com as razões de facto
e de direito e serão comunicadas por escrito ao impugnante e aos
concorrentes.

 Procedimentos

4 ▶  Todos os documentos e atos devem ser juntos e devidamente numerados e farão parte do processo administrativo da licitação, sendo arqui1 ▶ vados
Feita para
a impugnação,
a autoridade competente para dela defiscalização.

cidir notificará os concorrentes, aos quais é facultado o direito
de apresentar alegações, no prazo de dois dias úteis.
11.3. E
 feitos da impugnação e da decisão
163 e 164
do RLCP)deve pronunciar-se sobre o assunto,
2(artigos
▶ A autoridade
impugnada
juntar as alegações que forem recebidas e encaminhar os au Efeitos
impugnação
tosda
para
a decisão da autoridade competente para conhecer
pedido, sem
da faculdade
solicitar
parecer
1 ▶ A
do
impugnação,
em prejuízo
qualquer das
suas formas,de
produz
efeitososuspenprévio
COSSIL.do concurso.
sivos
no da
andamento
3 ▶ As da
decisões
 Efeitos
decisão proferidas serão fundamentadas com as razões

de facto e de direito e serão comunicadas por escrito ao im-

1 ▶ O acolhimento do pedido implica revogação do ato ou da decisão
pugnante ee oaos
concorrentes.
impugnada
refazimento
dos atos decorrentes, aproveitando-se
os que não forem atingidos pela decisão.

4 ▶ Todos os documentos e atos devem ser juntos e devidamente
numerados e farão parte do processo administrativo da licita11.4. Recurso gracioso ou reclamação (165-167 do RLCP)
ção, sendo arquivados para fiscalização.
 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.
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11.3.
 Efeitos
Prazos da impugnação e da decisão
(artigos 163 e 164 do RLCP)

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
 Efeitos da impugnação
ocorrer por último.
2 ▶  A Reclamação será decidida no prazo de cinco dias úteis a contar da

1 ▶ A
impugnação,
em qualquer das suas formas, produz efeidata
da sua receção.
tos suspensivos no andamento do concurso.

 Competência

1 ▶ É competente
para decidir sobre a Reclamação, a autoridade que pra Efeitos
da decisão

ticou o ato, podendo esta remeter os autos para decisão da autoridade
máxima do Órgão Contratante, hipótese em que a decisão terá o efei1 ▶ O
acolhimento
do pedido implica revogação do ato ou da
to de
Recurso Hierárquico.

decisão impugnada e o refazimento dos atos decorrentes,

2 ▶  A remessa dos autos de que trata o número anterior carece da autoaproveitando-se
que não forem atingidos pela decisão.
rização expressa do os
reclamante.

11.5. Recurso Contencioso ou hierárquico (168-170 do RLCP)

11.4. Recurso gracioso ou reclamação (165-167 do RLCP)
 Fundamento

1 ▶ D
 as decisões proferidas em Reclamação e da decisão que declara o

 Fundamento
impedimento estabelecido no Artigo 176, cabe Recurso Hierárquico à

autoridade máxima do Órgão Contratante, nos termos da Secção III –
DoReclamação
recurso hierárquico.
1 ▶ A
deve ter como fundamento a violação efetiva

das disposições do RLCP e será feita perante a entidade ou
 Prazos
órgão que praticou o ato.

1 ▶ O Recurso Hierárquico será interposto no prazo de três dias úteis a
contar da data da notificação da decisão proferida em Reclamação.

 Prazos
2 ▶  O Recurso Hierárquico será decidido no prazo de cinco dias úteis a
contar da data da sua receção.

1 ▶ A Reclamação será dirigida à entidade ou órgão que praticou
o ato, no prazo de três dias úteis a contar da data da notifica1 ▶ ção
 competente
É
para
sobre ona
Recurso
Hierárquico,
a autoridade
do ato ou
da decidir
publicação
imprensa,
conforme
o caso,
máxima do Órgão Contratante, facultado a esta remeter os autos para
prevalecendo a data que ocorrer por último.

 Competência

decisão do Órgão de Recurso, hipótese em que a decisão terá o efeito
deReclamação
Recurso para Órgão
Recurso. no prazo de cinco dias úteis a
2▶ A
será de
decidida
2 ▶  contar
A remessa
autos
que
trata o número anterior carece da autodados
data
da de
sua
receção.
rização expressa do recorrente.
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Competência
11.6.
Recurso (artigos 171-173 do RLCP)
1 ▶ É competente para decidir sobre a Reclamação, a autoridade
 Cabimento

que praticou o ato, podendo esta remeter os autos para deas decisões
proferidas em
Recurso
Hierárquico,
cabe Recursohipótese
nos ter1 ▶ D
 cisão
da autoridade
máxima
do
Órgão Contratante,
mos da Secção IV – Do recurso.
em que a decisão terá o efeito de Recurso Hierárquico.

 Prazos

2 ▶ A remessa dos autos de que trata o número anterior carece
autorização
expressapor
doescrito
reclamante.
1 ▶ O
da
Recurso
será apresentado
e dirigido ao Órgão de Recurso no prazo de três dias úteis a contar da data da notificação da decisão proferida em Recurso Hierárquico.

▶  As impugnações
submetidas
ao Órgão de Recurso
deverão
ser por este
11.5. 2Recurso
Contencioso
ou hierárquico
(168-170
do RLCP)
decididas no prazo de dez dias úteis a contar da data da sua receção.

 Fundamento
Órgão de Recurso

1 ▶ O Órgão de Recurso é o órgão colegial, composto por três membros,

1 ▶ nomeados
Das decisões
em Reclamação
e ligados
da decisão
que deparaproferidas
o efeito, os quais
não devem ser
às Unidades
clara
o impedimento
de
Gestão
das Licitações.estabelecido no Artigo 176, cabe RecursoÓrgão
Hierárquico
à autoridade
Órgão Contratante,
2 ▶  O
de Recurso
atenderá aosmáxima
seguintesdo
princípios:
nos termos da Secção III – Do recurso hierárquico.

a) Ser integrado por membros de reconhecida idoneidade e conhecimento, escolhidos entre representantes do sector público, do sec Prazostor privado e da sociedade em geral, dos quais um será designado presidente;

1 ▶ b)
O Recurso
Hierárquico
será
interposto devendo
no prazo
de três aos
dias
Independência,
isenção e
imparcialidade,
aplicar-se
úteis
a membros
contar daosdata
da notificação
da decisão
em
seus
impedimentos
referidos
no Artigoproferida
14 do RLCP.
3 ▶ AReclamação.
s decisões tomadas pelo Órgão de Recurso terão carácter definitiâmbitoHierárquico
da administração
semno
prejuízo
2 ▶ vo
O no
Recurso
serápública,
decidido
prazodo
derecurso
cinco aos
dias
meios jurisdicionais, nos termos da legislação pertinente.
úteis a contar da data da sua receção.

4 ▶ Cabe à COSSIL, sem direito a voto, prestar assistência ao Órgão de Recurso, emitir parecer prévio sobre o assunto e proceder ao seguimento
 Competência
do cumprimento da decisão proferida.

o exercício das
suas
atribuições
de Recurso
poderáasolicicompetente
para
decidir
sobreo oÓrgão
Recurso
Hierárquico,
auto15 ▶▶ PÉara
tar o parecer de peritos, em matérias especializadas.
ridade 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.
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2▶
A remessa
dos autos(tribunal)
de que trata o número anterior carece
11.7.
Recurso
jurisdicional
da autorização expressa do recorrente.
1 ▶ S
 e as partes envolvidas não concordarem com a decisão do Órgão de Recurso, então elas poderão recorrer ao Tribunal de 1.ª instância para verem
satisfeitas as
suas pretensões.
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 notificação 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 aplicar-se aos seus membros os impedimentos referidos no
Artigo 14 do RLCP.
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Ê ABREVIATURAS
E SIGLAS
▶ ▶	
RLCP
Regulamento
de Licitação
e Contratações
RLCP ––Regulamento
de Licitação
e Contratações
PúblicasPúblicas
SAFE – Sistema de Administração Financeira do Estado
▶ ▶ SAFE
– Sistema de Administração Financeira do Estado

▶
▶
▶
▶

▶

COSSIL – Gabinete de Coordenação e Seguimento do Sistema de Licitações

▶

DAF – Direção Administrativa e Financeira

COSSIL – Gabinete de Coordenação e Seguimento do Sistema
▶ PME’s – Pequenas
e médias empresas ou pequenos e médios empresários
de Licitações
PME’s – Pequenas e médias empresas ou pequenos e médios
▶ CGC- Condições
gerais do contrato
empresários
▶
▶
▶

IAC – Instruções aos concorrentes

DAF – Direção Administrativa e Financeira
PL – Plano de licitações

CGC- Condições gerais do contrato
CEC – Condições especiais do contrato

▶ ▶ IAC
concorrentes
CPD––Instruções
Concurso deaos
pequena
dimensão
BTP
B
 atîments
et Travaux Publiques
▶ ▶ PL
– –Plano
de licitações
(Edifícios e Obras Públicas)

▶

▶

CEC – Condições especiais do contrato
OIT – Organização Internacional do Trabalho

▶ ▶ CPD
de pequena
dimensão
RBSA––Concurso
R
 egular Budget
Supplementary
Account
▶

(Conta Suplementar do Orçamento Regular)

▶

BTP – Batîments et Travaux Publiques
PANEF – Plano de Ação Nacional de Emprego e Formação
(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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Guia-Prático-Contratação_STP_Paginação_A4_24-ABR.indd 119

24/05/21 10:31

120
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