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em áreas e

 O júri do

fundament

decrescent

 No relatóri

exclusão da

AUDIÊNCIA

 A decisão d

do disposto

21 

ualidade do 

e para ambos

ara a qual to

das propost

orteada em 1

MENTOS E SU

concurso p

apresentada

cimentos pre

das mesmas

cimentos pre

rma eletrónic

S PROPOSTAS 

as serão ana

67.º do CCP. 

concurso pod

especializada

o concurso 

ado sobre 

e, de acordo

o preliminar

as propostas

A PRÉVIA 

de adjudicaç

o nos artigos

empate su

s os lotes ser

dos os intere

as empatada

1.º lugar. 

PRIMENTO DE

pode pedir 

s, que cons

estados pelos

s, desde que

estados deve

ca, devendo t

alisadas pelo

derá recorre

s, nos termo

elaborará u

o mérito 

o com metod

, o júri do c

s, nos termos

ção será prec

s 147.º do CC

 

 
 

ubsistir, apó

rá efetuado 

essados serã

as será fixad

E PROPOSTA E

aos concor

idere necess

s concorrent

e observadas

em ser junto

todos os con

o júri do con

r a peritos o

os do n.º 6 d

um Relatóri

das propo

ologia de av

concurso dev

s do artigo 1

cedida de au

CP. 

ós a aplicaç

na sequência

ão convocad

da pela ordem

E CANDIDATU

rentes quais

sários para e

es sobre as 

s as regras f

os ao process

ncorrentes se

ncurso, a des

ou consultor

o artigo 68.º

io Prelimina

ostas avaliad

aliação fixad

verá também

46.º do CCP

udiência prév

ção do fato

a de sorteio,

os, e da qua

m de extraçã

URAS 

squer esclar

efeito da aná

respetivas p

fixadas no n

so de concur

er notificados

signar, de ac

es, para a e

º do CCP. 

ar de avalia

das, ordena

a para o efe

m propor, fun

. 

via dos conc

or de desem

, a realizar e

al será lavrad

ão. Será adju

recimentos 

álise e avali

propostas faz

.º 2 do art.º

rso e dispon

s desse facto

cordo com o

emissão de p

ação das p

ando-as po

eito. 

ndamentada

correntes, no

 

8

mpate, o 

m sessão 

da ata. A 

udicada a 

sobre as 

ação das 

zem parte 

º 70.º do 

nibilizados 

o. 

o disposto 

pareceres 

propostas 

r ordem 

mente, a 

os termos 
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 Os concorr

pronunciare

 A notificaçã

todos os as

RELATÓRIO

 Cumprindo

fundament

direito de 

preliminar, 

ocorrência 

 No caso p

resulte um

do concurs

do CCP. 

DOCUMENT

 O adjudicat

a contar da

23.1.1. De

23.1.2. Do

alín

23.1.3. Ce

line

23.1.4. Do

con

 O prazo p

habilitação 

 Todos os 

acompanha

ou origem, 

21 

rentes têm 5

em por escri

ão fornece o

spetos releva

O FINAL 

 o disposto 

ado, no qua

audiência pr

podendo ain

de qualquer 

previsto na p

a alteração 

so procede a 

TOS DE HABILI

tário deve ap

a notificação 

eclaração em

ocumentos c

neas b), d), 

ertidão do Re

e da Certidão

ocumento co

nforme a Lei

para a supre

é de 5 dias 

documentos

ados de trad

não estejam

5 (cinco) dias

to sobre o m

os elementos

antes para a 

no artigo a

al pondera a

révia, mante

nda propor a

dos motivos

parte final d

da ordenaçã

nova audiên

ITAÇÃO  

presentar, at

da decisão d

itida conform

omprovativo

e) e h) do ar

egisto Comer

o Permanent

omprovativo 

 n.º 89/2017

essão de ev

úteis. 

s de habilita

ução legaliza

m redigidos e

 

 
 

s úteis após

mesmo. 

s necessários

decisão, nas

anterior, o jú

as observaçõ

endo ou mod

a exclusão de

s previstos no

do ponto an

ão das propo

ncia prévia, n

través da pla

de adjudicaç

me modelo co

os de que n

rtigo 55.º do

rcial atualiza

te de Registo

do Registo

7, de 21 de a

ventuais irre

ação deverã

ados se os r

em Língua Po

a notificaçã

s para que os

s matérias de

úri do concu

ões dos conc

dificando o t

e qualquer p

o n.º 2 do ar

nterior, bem 

ostas constan

nos termos p

ataforma elet

ão, os seguin

onstante do 

ão se encon

o CCP;  

da, ou o cód

o. 

o Central d

agosto e Port

egularidades 

ão ser redig

espetivos or

ortuguesa. 

ão do relatór

s interessado

e facto e de D

urso elabora

correntes efe

teor e as co

roposta se v

rtigo 146.º d

como quan

nte do relató

previstos no 

trónica e no 

ntes docume

anexo II ao 

ntra nas situ

digo de aces

do Beneficiá

taria 233/20

detetadas 

gidos em Lín

iginais, pela 

rio prelimina

os fiquem a 

Direito. 

ará um relat

etuadas ao a

onclusões do 

verificar, nest

do CCP. 

ndo do relat

ório prelimin

n.º 2 do art

prazo de 5 d

entos de hab

presente Pro

uações prev

sso para con

ário Efetivo 

18 de 21 de 

nos docum

ngua Portug

sua própria 

 

9

r para se 

conhecer 

tório final 

abrigo do 

relatório 

ta fase, a 

ório final 

nar, o júri 

igo 148.º 

dias úteis 

bilitação: 

ograma; 

vistas nas 

nsulta on-

(RCBE), 

agosto. 

entos de 

guesa ou 

natureza 
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 A adjudicaç

documento

PREVALÊNC

ormas do p

cio(s) com e

CAUÇÃO 

 Para garan

obrigações 

do valor co

 O adjudicat

e pela form

 Mediante g
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do Municíp

 Todas as 

adjudicatár

 A entidade

independen

legais, cont

 Caso o a

mesmo n

adjudicatá

FORO COMP

resolução d

petência do 

o. 
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ção caduca s

os de habilita

CIA 

presente Pro

las desconfo

ntir a celebr

legais e con

ontratual. 

tário deve p

ma prevista n

garantia banc

to em dinhe

io de Palmel

despesas d

rio. 

e adjudican

ntemente da

tratuais ou p

djudicatári

não pode 

ária, ou sej

PETENTE 

de todos os 

Tribunal Adm

se, por facto 

ação no devid

ograma de c

ormes. 

ração do co

ntratuais, o(s

restar cauçã

o art.º 90.º

caria ou segu

iro ou títulos

a. 

derivadas d

nte pode c

a decisão ju

pré-contratua

o opte por

ser emit

ja não pode

litígios deco

ministrativo 

 

 
 

que lhe seja

do prazo. 

concurso pr

ontrato bem 

s) adjudicatá

o no prazo d
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uro caução.
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da prestação

considerar p

udicial, nos 

ais pelo adjud

r prestar a
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e ser emitid

orrentes do 

e Fiscal de 

a imputável, 
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rio(s) deve(m

de 10 dias a 

u garantidos

o da cauçã

perdida a s

casos de nã

dicatário. 

a caução a

segurador

do pelo próp

procedimen

Almada, co

o adjudicatá

obre quaisqu

ato e pontu

m) prestar ca

contar da no

s pelo Estado

o são da 

seu favor a

ão cumprim

através de 

ra concorr

prio. 

nto e contra

m expressa 

ário não apre

uer indicaçõ

ual cumprim

aução no valo

otificação no

o Português 

responsabili

a caução 

mento das ob

seguro ca

rente e n

ato, fica esti

renúncia a 

 

1

sentar os 

ões do(s) 

ento das 

or de 5% 

os termos 

à ordem 

dade do 

prestada, 

brigações 

aução, o 
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ipulada a 

qualquer 
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LEGISLAÇÃO

todas as ma

go dos Contr
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O APLICÁVEL 
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xpressament

s, na sua atu

 

 
 

te reguladas 
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ama, observa
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ar-se-á o dis
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ANEXO II 
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ro de identificaç
), adjudicatário(
omisso de honr
o Código dos Co

declarante jun
mentos comprov

1 do artigo 55.

declarante tem 
tui contraorden
minar a aplicaçã

membro de ag
tos públicos, se

cal), ... (data), .

cável apenas a c
caso de o conco
escentar as info
caso de o conco
termos do disp
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[a q

ero de docume
ção fiscal e sed
(a) no procedi
ra, que a sua re
ontratos Público

ta em anexo [o
ativos de que a
º do Código do

pleno conhecim
nação muito gr
ão da sanção a
grupamento ca

em prejuízo da p

.. [assinatura (5)

concorrentes qu
orrente ser uma
rmações necess
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posto nos  n.ºs 4

MODE

que se refere a
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e ou, no caso d
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epresentada (2) n
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a sua representa
s Contratos Púb

mento de que a
rave, nos termo
acessória de pri
andidato ou co
participação à en

)]. 

ue sejam pessoa
 pessoa singula
sárias à consulta
 pessoa singula
4 e 5 do artigo 

 

 
 

 
ELO DE DECL

a alínea a) do

cação e morada
de agrupament
(designação ou
não se encontra

omo endereço d
ada (4) não se e
blicos.  

a prestação de f
os do artigo 4
ivação do direit

oncorrente, em 
ntidade compet

as coletivas. 
ar, suprimir a ex
a, se for o caso

ar, suprimir a ex
57.º. 

LARAÇÃO 

o n.º 1 do artig

a), na qualidade
to concorrente, 
u referência ao 
a em nenhuma 

do sítio da Inte
encontra nas sit

falsas declaraçõ
456.º do Códig
to de participar
qualquer proc

tente para efeito

xpressão «a sua
. 

xpressão «a sua

go 81.º] 

e de representa
firmas, número
procedimento 

das situações p

ernet onde pode
uações prevista

ões implica a cad
go dos Contrato
r, como candida
cedimento adot
os de procedime

representada»

representada»

ante legal de (

os de identifica
em causa), d

previstas no n.º

em ser consulta
as nas alíneas b

ducidade da ad
tos Públicos, a 
ato, como conc
tado para a fo
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. 

. 

 

1
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ção fiscal e 
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º1 do artigo 

ados (3)] os 
), d) e) e i) 
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ANEXO III 

ntia 
cária/seguro 
ção nº... 

………………………
servatória do R

o capital socia
, por este 
………………………
o número ………
………………………
condicional ao 

mela, no Edifício
cária/seguro ca
uintes: 

A presente gar

pela Cliente de

adjudicação de

A presente gara

Em particular, 

interpelação es

quantia que lhe

 Em particular, 

de todas as qu

meios de defes

desta garantia.

O  Banco/Com

quantia reclam

Seguros6   não

pagamentos de

restrição  ou c

21 

CAUÇÃO PARA GARA

………………………
Registo Comerci
al de ……………
meio e a 

…., matriculada 
………………………
………………………
Município de Pa

o dos Paços do 
ução no monta

rantia destina-s

e fornecimento

e .................. (5

antia correspon

o Banco/Com

scrita desta, en

e seja devida pe

o Banco/Comp

uantias que pos

sa próprios ou q

 

mpanhia  de Seg

mada pela Ben

o poderá alegar

everão, assim, 

condição,  deve

MO
B

ANTIA DAS OBRIGAÇ

…………….., pess
al de ……………
………………………
pedido de 
na Conservató

…., com o capita
………………………
almela – Câma
Concelho, Larg

ante de …………

e a caucionar o

os de produtos 

5) ao abrigo do 

de a 5% do val

panhia de Seg

nviada por carta

ela Cliente até a

anhia de Segur

ssam ser devida

que possam com

guros não pode

eficiária ao ab

r não se encont

ser efetuados 

endo tão só os 

 

 
 

ODELO DE GARANTI
BANCÁRIA/SEGURO

ÇÕES DO ADJUDICA

soa coletiva núm
………………………
…€ (valor por e
……………………

ória do Registo 
al social de ……
……, adiante de

ara Municipal, p
o do Município,

………….€ (valor 

o bom e regula

/prestação de

procedimento p

lor total da adju

guros (6) obrig

a registada com

ao valor acima r

ros (6) obriga-se

as ao abrigo da

mpetir à Cliente 

erá recusar, sob

brigo desta gar

trar demonstrad

pelo Banco/Co

Beneficiários i

IA 
O 

ATÁRIO (ARTIGO 88

mero ………………
……………………,
extenso), e sed
………………………
Comercial de 

………………………
esignada por Cl
pessoa coletiva 
, adiante design
por extenso), 

r cumprimento 

e serviços (4) f

por Concurso Pú

udicação, excluíd

ga-se a pagar 

m aviso de rec

referido. 

e a pagar peran

presente garan

e que, de algum

b qualquer  ale

rantia, designad

do o incumprime

mpanhia de Se

nvocar a prese

8º E 89 DO CCP) 

………………………
 sob o número
de na ……………
………, pessoa 
………………………
……€ (valor por 
liente, prestar d
número 50618

nada por Benefi
à primeira soli

de todas as ob

feitos à Benefic

úblico ……………

do o IVA, acima

à Beneficiária,

ceção ou por fa

nte a Beneficiári

ntia e declara re

m modo, possam

gação,  o paga

damente, o Ba

ento total ou pa

eguros (6) sem 

nte garantia e 

……, matriculado
o ……………………
………………………
a coletiva nú
………………………
extenso), e sed

de forma irrevo
87543, com sed
ficiária, uma gar
icitação, nos te

brigações assum

ciária, por forç

………………….. 

a mencionada. 

, mediante sim

ax, toda e qua

ia, principal pag

renunciar a todo

m obstar à exec

amento de qua

anco/Companhia

arcial da Cliente

 qualquer  res

indicar a quan

 

1

o/a na 
………, 
……….. 
úmero 
………. 
de na 

ogável 
de em 
rantia 
ermos 

midas 

ça da 

mples 

lquer 

gador 

os os 

cução 

lquer  

a de 

e. Os 

erva, 

ntia a 
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pagar. 

Qualquer paga

para a conta b

essa conta ser 

devidos pelo B

supletiva legal 

 Todas as qua

comissões, taxa

 A presente ga

Câmara Munici

Para todas as q

……….... (local) , 

entificação comp

ção garante.  

entificação comp

catário 

minar o que não i

minar o que não i

dicar o objeto da

aditado da expre

minar o que não i

minar o que não i

21 

mento a realiza

bancária que a B

creditada dent

Banco/Companh

que estiver em 

antias reclamad

as ou impostos 

rantia/seguro-c

pal da extinção 

questões emerg

...... de ...........

leta da 

leta do 

interessa 

interessa 

a adjudicação. S

ssão «e outros»

nteressa. 

interessa 

ar ao abrigo da

Beneficiária ind

ro das 48 (quar

hia de Seguros 

vigor. 

as ao abrigo d

de qualquer tip

aução (7) é irre

das obrigações

entes desta gar

..... de 2021 

Se se tratar do f

». 

 

 
 

 
a presente gara

icar para o efei

renta a oito) ho

(6) juros mora

da presente ga

po. 

evogável e é vá

s contratuais ass

rantia será com

fornecimento de

ntia deverá ser

ito aquando da 

oras que se siga

atórios, até efe

arantia deverão 

álida até comun

sumidas. 

petente o Foro 

e diversos bens

r efetuado atrav

reclamação ap

am à reclamaçã

tivo e integral 

ser pagas, liq

icação pelo Mun

da Comarca de 

ou serviços, indi

vés de transferê

presentada, dev

ão, sem o que s

pagamento, à 

quidas de quais

nicípio de Palm

 Setúbal. 

icar os de maior

 

1

ência 

vendo 

serão 

taxa 

squer 

ela – 

r 
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