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1.

IDENTIFICA
AÇÃO E OBJET
TO DO PROCED
DIMENTO

1.1.

Processo n.º 0204.4.8.0
016/2021

1.2.

o: “Fornecimento e trans porte de inertes para cam
minhos ”.
Designação

1.3.

Tipo de procedimento: Concurso P
Público, ao abrigo
a
do dissposto na alíínea a), do n.º 1, do
d Contrato
os Públicos (adiante
(
designado por C
CCP), na sua
a redação
artigo 20.º do Código dos
atual, e demais legislaçção aplicável..

1.4.

t
por objeeto o fornecimento e tran
nsporte de innertes, em regime de
Este concurso público tem
nto contínuo, pelo prazo
o estimado de 36 mese
es após a ddata da adju
udicação,
fornecimen
prevendo-sse a aquisiçã
ão das quanttidades de in
nertes indica
adas no mappa de quantidades do
caderno de
e encargos.

1.5.

De acordo com o vocabulário comu
um para con
ntratação púb
blica o CPV ddo presente concurso
0.
é 44000000

2.

INFORMAÇÃ
ÃO INSTITUCI
IONAL

2.1.

A entidade adjudicante
e é a Câmaraa Municipal de
d Palmela, sita
s no Largoo do Municíp
pio, 295487543, com o n.º de tele
efone 212336
6600.
001 Palmella, NIF 50618

2.2.

Procedimen
nto autorizado pelo Sr. Presidente da Câmara, no exercíccio de competências
próprias ou
u delegadas pela Câmaraa Municipal por deliberaç
ção tomada na reunião de 25 de
outubro de
e 2017.

3.

CONCORREN
NTES

3.1.

É permitida
a a apresenta
ação de prop
postas por um agrupame
ento de concoorrentes, o qual
q
deve
assumir a forma
f
jurídicca exigida qu
uando lhe fo
or adjudicado
o o contratoo e aquela fo
orma seja
necessária à boa execu
ução do mesm
mo.

4.

AGRUPAMENTOS

4.1.

Ao concursso poderão ainda
a
apreseentar-se agru
upamentos de
d entidadess, sem que entre
e
elas
exista qua
alquer moda
alidade juríd
dica de asso
ociação e desde
d
que ttodas satisffaçam as
disposiçõess legais adeq
quadas ao exxercício da attividade.

4.2.

A constituiçção jurídica dos agrupam
mentos não é exigida na
a apresentaçção da propo
osta, mas
as entidade
es agrupadass serão respo
onsáveis pela
a manutençã
ão da sua prooposta conju
unta, com
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as legais consequência
c
as, devendo
o apresentarr junto com a proposta uma declaração da
intenção de
e se constitu
uírem juridicaamente num
ma empresa ou
o consórcioo externo, em
m regime
de responssabilidade sollidária.
4.3.

No caso de
e a adjudicação ser feitaa a um agru
upamento de
e entidades, estas associiar-se-ão,
obrigatoriamente, ante
es da celebrração do co
ontrato, num
ma das modaalidades jurídicas de
associação legalmente permitidas.

4.4.

a
o concorrentte não pode
em ser conccorrentes no
o mesmo
Os membrros de um agrupamento
procedimen
nto, nem inte
egrar outro aagrupamento
o concorrente
e.

5.

CONSULTA E DISPONIBILLIZAÇÃO DAS PEÇAS DO PR
ROCEDIMENTO
O

5.1.

As peças do
d procedimento (Prograama do Con
ncurso e Cad
derno de Enncargos), em
m formato
digital, en
ncontram-se patentes p
para consultta na plata
aforma eletrrónica “Sap
phetyGov”
acessível

através

o endereço
do

eletrónico

http://www
w.saphetygovv.pt,

dedica
ada

aos

ntos de contrratação e po
odem ser con
nsultadas mediante inscriçção na mesm
ma.
procedimen
5.2.

No caso de
e existirem dúvidas sobree a utilização
o da plataform
ma eletrónicaa, a entidade
e gestora
da mesma
a (Vortal, SA
A) disponibilliza apoio para
p
esse fim
m, cujos coontactos con
nstam do
endereço eletrónico
e
sup
pracitado.

5.3.

As peças do procedime
ento estarão ainda dispon
níveis, a títullo meramentte de divulga
ação e
Municipal (w
www.cm-palm
mela.pt), naa caixa tem
mática
consulta, no site da Câmara M
“Município””, separadorr “Contrataçção Pública”” – “Avisos – Obras, Fornecimentos e
Serviços”.

6.

MENTOS, RET
TIFICAÇÕES E ALTERAÇÕES ÀS PEÇAS DO
O PROCEDIME NTO
ESCLARECIM

Os evventuais esclarecimentoss, retificaçõess e alteraçõe
es das peçass do procedim
mento regem
m-se pelo
dispo
osto no artigo
o 50.º do CC
CP.

7.

JÚRI DO PR
ROCEDIMENTO
O

O pro
ocedimento é conduzido
o por um jú
úri nomeado
o pelo órgão
o competentee para a de
ecisão de
contrratar, o qual inicia o exerrcício das suaas funções no
n primeiro dia
d útil seguiinte à publicitação do
proce
edimento.
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8.

FORMULÁRIIO PRINCIPALL

A pla
ataforma ele
etrónica “Sa
aphetygov” d
disponibiliza um docum
mento denom
minado “Forrmulário
Princ
cipal” que deverá ser prreenchido peelos concorre
entes, conforme se determ
mina na alínea b), do
n.º 1, do artigo 66.º da Lei n.º 96/2015, d
de 17 de ago
osto.

9.

O DA PROPOST
TA
INSTRUÇÃO

oposta é consstituída peloss seguintes eelementos / documentos
d
:
A pro

9.1.

o do concorrrente de acceitação do conteúdo do Cadernoo de Encarg
gos (CE),
Declaração
elaborada em
e conformidade com o modelo consstante do Anexo I ao preesente Progra
ama;
Proposta ba
ase e lista de
e preços unittários onde conste:
c

9.2.
a
a)

Preço po
or tonelada de
d cada um d
dos itens a concurso,
c
e valor
v
global da proposta
a, para as
quantidad
des estimada
as que se ind
dicam;

9.3.

Declaração
o de desempe
enho e certifficado de con
ntrolo de pro
odução em fáábrica relativ
vo a cada
produto;

9.4.

C
a do Registo Comercial, com
c
todas aas inscrições em vigor
Cópia da certidão da Conservatória
em a titularridade das habilitações adequadas e necessáárias á execcução da
que revele
prestação objeto
o
do co
ontrato a ceelebrar, ou, o código de acesso paraa consulta on line da
certidão pe
ermanente de
e registo.

9.5.

Todos os preços
p
deverão ser exprressos em euros,
e
em allgarismos e não incluirã
ão o IVA,
devendo o concorrente
e indicar a rrespetiva tax
xa legal aplicável deste imposto. Qu
uando os
am indicados também p
por extenso,, em caso de
d divergênccia, estes pre
evalecem
preços seja
sobre os indicados em algarismo.

9.6.

entos submeetidos peloss concorrentes deve serr assinado mediante
Cada um dos docume
assinatura eletrónica qualificada,
q
aao abrigo do n.º 4, do artigo 62.ºº do CCP e,, em sua
concretizaçção, conforme o disposto
o no artigo 54
4.º da Lei n.º 96/2015 dee 17/08, sob
b pena de
exclusão.

9.7.

Nos casos em que o certificado d
digital de qu
uem submete os docum
mentos na pllataforma
n evidenciie a respetivva habilitação
o para o efeiito, deve o cconcorrente submeter
s
eletrónica não
um docume
ento oficial in
ndicando o p
poder de representação dessa
d
pessoaa.
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10.

PROPOSTAS
S EM RELAÇÃO
O A PARTES, D
DIVERGENTES
S OU VARIANT
TES

10.1. Apenas são
o admitidas propostas p
para o forneccimento integ
gral da presstação de serviço sob
pena de exxclusão;
proposta (s) variante (s).
10.2. Não é admitida a apressentação de p

11.

IDIOMA

ocumentos que
q constitue
em a propostta têm que se
er redigidos em língua poortuguesa.
Os do

12.

PRAZO DA OBRIGAÇÃO
O
DE
D MANUTENÇ
ÇÃO DAS PROP
POSTAS

Os concorrentes ficam obrig
gados a maanter as resspetivas prop
postas pelo prazo de 120
1
dias,
ados da data
a do termo do prazo fixad
do para a ap
presentação da mesma, considerando-se este
conta
prazo
o prorrogado por iguais períodos
p
se n
nada for requ
uerido em contrário.

13.

A
O DAS PROPO
OSTAS
MODO DE APRESENTAÇÃ

13.1. A entrega
a da proposta e dos documento
os que a acompanham
a
m será aprresentada
exclusivamente de form
ma eletrónicaa através da plataforma eletrónica dee contratação pública
“Saphetygo
ov”.
13.2. A proposta deverá inclu
uir as seguinttes informaçções:

14.



Tod
dos os docum
mentos soliciitados no ponto 9 do Pro
ograma de cooncurso;



Pod
de o concorrrente associaar outras info
ormações que
e entenda poor convenien
ntes.

PRAZO PAR
RA APRESENTA
AÇÃO DAS PRO
OPOSTAS

O pra
azo de entreg
ga das propo
ostas decorree até às 23 horas
h
e 59 minutos
m
do n ono (9º) dia
a a contar
da da
ata do envio do anúncio do
d concurso público para
a publicação no Diário daa República.

15.

D PROPOSTA
A
RETIRADA DA

ao termo do
o prazo fixado para a aapresentação
o das propo
ostas, os inte
teressados que
q
já as
Até a
tenha
am apresenta
ado podem retirá-las,
r
no s termos do disposto no artigo 137.ºº do CCP.
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16.

ABERTURA E CONSULTA DAS
D
PROPOST
TAS

No diia útil imedia
ato ao termo
o do prazo ffixado para apresentação
a
o das proposstas, o júri procede
p
à
publiccação da lista dos concorrrentes na pllataforma ele
etrónica suprracitada. Meddiante a atrib
buição de
um llogin e de uma passw
word aos co
oncorrentes incluídos na lista é faacultada a consulta,
direta
amente na re
eferida platafforma eletrón
as as proposttas apresenttadas.
nica, de toda

17.

NEGOCIAÇÃ
ÃO

o de negociaação.
As prropostas não serão objeto

18.

D ADJUDICAÇ
ÇÃO
CRITÉRIO DE

d adjudicaçção é o da p
proposta eco
onomicamentte mais vanttajosa na mo
odalidade
18.1. O critério de
“Monofatorr, de acordo
o com a quaal o critério de adjudica
ação é denssificado por um fator
correspond
dente a um único
ú
aspeto
o da execuçã
ão do contra
ato a celebraar, designada
amente o
preço”, pre
evista na alín
nea b), do n
nº 1, do artt.º 74º do CCP,
C
aplicadoo ao preço global
g
da
prestação do
d serviço.
18.2. Em caso de
e empate em
m 1.º lugar e ntre duas ou
u mais propostas, o dese mpate, será efetuado
na sequênccia de sorteio, a realiza r em sessão
o pública, pa
ara a qual toodos os inte
eressados
serão convvocados, e da qual será lavrada ata. A ordenaçã
ão das propoostas empata
adas será
fixada pela ordem de extração.
e
Serrá adjudicada
a a proposta sorteada em
m 1.º lugar, referente
c
a cada um dos lotes a concurso.

19.

MENTOS E SUPRIMENTO DE
E PROPOSTA E CANDIDATU
URAS
ESCLARECIM

19.1. O júri do concurso pode
p
pedir aos concorrentes quaissquer esclarrecimentos sobre as
e
da anáálise e avaliação das
propostas apresentadas, que cons idere necesssários para efeito
mesmas.
19.2. Os esclareccimentos pre
estados peloss concorrentes sobre as respetivas ppropostas fazzem parte
integrante das mesmass, desde quee observadass as regras fixadas
f
no n .º 2 do art.º
º 70.º do
CCP.
estados deveem ser junto
os ao processso de concurrso e dispon
nibilizados
19.3. Os esclareccimentos pre
na plataforrma eletrónicca, devendo ttodos os con
ncorrentes se
er notificadoss desse facto
o.
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20.

ANÁLISE ÀS
S PROPOSTAS

20.1. As propostas serão ana
alisadas pelo
o júri do con
ncurso, a dessignar, de accordo com o disposto
6
do CCP.
no artigo 67.º
o concurso elaborará u
um Relatóriio Prelimina
ar de avaliaação das propostas
p
20.2. O júri do
fundamentado sobre o mérito das propo
ostas avaliad
das, ordenaando-as por ordem
o com metod ologia de avaliação fixada para o efeeito.
decrescente, de acordo
verá também
m propor, funndamentadamente, a
20.3. No relatório preliminar, o júri do cconcurso dev
as propostass, nos termoss do artigo 146.º do CCP.
exclusão da

21.

AUDIÊNCIA
A PRÉVIA

d adjudicaçção será preccedida de au
udiência prév
via dos conccorrentes, no
os termos
21.1. A decisão de
do disposto
o no artigo 147.º do CCP
P.
ão do relatórrio preliminar para se
21.2. Os concorrrentes têm 5 (cinco) diass úteis após a notificaçã
pronunciare
em por escrito sobre o m
mesmo.
ão fornece os
o elementoss necessárioss para que oss interessadoos fiquem a conhecer
21.3. A notificaçã
todos os asspetos releva
antes para a decisão, nass matérias de
e facto e de D
Direito.

22.

RELATÓRIO
O FINAL

úri do concu
urso elaboraará um relattório final
22.1. Cumprindo o disposto no artigo aanterior, o jú
al pondera aas observaçõ
ões dos conc
correntes efeetuadas ao abrigo
a
do
fundamentado, no qua
dificando o teor
t
e as coonclusões do relatório
direito de audiência prrévia, manteendo ou mod
nda propor a exclusão de
e qualquer proposta se vverificar, nestta fase, a
preliminar, podendo ain
o n.º 2 do arrtigo 146.º ddo CCP.
ocorrência de qualquer dos motivoss previstos no
p
na parte
p
final d
do ponto an
nterior, bem como quanndo do relatório final
22.2. No caso previsto
resulte uma alteração da ordenaçãão das propo
ostas constan
nte do relatóório prelimin
nar, o júri
ncia prévia, nos
n termos previstos
p
no n.º 2 do artigo 148.º
do concursso procede a nova audiên
do CCP.

23.

DOCUMENTTOS DE HABILIITAÇÃO

presentar, attravés da pla
ataforma elettrónica e no prazo de 5 dias
d
úteis
23.1. O adjudicattário deve ap
a contar da
a notificação da decisão d
de adjudicação, os seguin
ntes documeentos de hab
bilitação:
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23.1.1. De
eclaração emitida conform
me modelo co
onstante do anexo II ao presente Pro
ograma;
23.1.2. Do
ocumentos comprovativo
os de que não se encon
ntra nas situuações prev
vistas nas
alín
neas b), d), e) e h) do arrtigo 55.º do
o CCP;
23.2. O prazo para
p
a supre
essão de evventuais irre
egularidades detetadas nos documentos de
habilitação é de 5 dias úteis.
ão ser redig
gidos em Línngua Portug
guesa ou
23.3. Todos os documentoss de habilitaação deverã
ados de trad
dução legalizzada, no casso de estarem pela sua natureza ou
u origem,
acompanha
redigidos numa
n
outra lííngua.
s por facto que lhe seja
a imputável, o adjudicatáário não apresentar os
23.4. A adjudicaçção caduca se,
documento
os de habilita
ação no devid
do prazo.

24.

PREVALÊNC
CIA

p
Pro
ograma de cconcurso prrevalecem so
obre quaisquuer indicaçõ
ões do(s)
As normas do presente
ormes.
anúnccio(s) com elas desconfo

25.

PETENTE
FORO COMP

Para resolução de
d todos os litígios deco
orrentes do procedimen
nto e contraato, fica estiipulada a
comp
petência do Tribunal Adm
ministrativo e Fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer
outro
o.

26.

O APLICÁVEL
LEGISLAÇÃO

Para todas as matérias não ex
xpressamentte reguladas neste Progra
ama, observaar-se-á o disposto no
go dos Contratos Públicoss, na sua atu
ual redação, e demais leg
gislação apliccável.
Códig
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27.

ANEXO I

ANEXO I
MODE
ELO DE DECL
LARAÇÃO
[a que
e se refere a alínea
a
a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a sub
balínea i) da alínea b) e alínnea c) do n.º 3 do artigo
256.ºº-A, conforme aplicável]
1 – ...., (nome, núme
ero de documento de identificcação e morada
a), na qualidade
e de representaante legal de (1) ... (firma,
númerro de identificaçção fiscal e sede ou, no caso d
de agrupamentto concorrente, firmas, númeroos de identificação fiscal e
sedes)), tendo tomado
o inteiro e perfe
eito conhecimen
nto do caderno de encargos re
elativo à execuçção do contrato
o a celebrar
na seq
quência do proce
edimento de ... (designação ou
u referência ao procedimento em
e causa) e, see for o caso, do caderno de
encarg
gos do acordo–q
quadro aplicáve
el ao procedimeento, declara, so
ob compromisso
o de honra, quee a sua represe
entada (2) se
obriga a executar o re
eferido contrato em conformidaade com o conte
eúdo do mencio
onado caderno dde encargos, relativamente
ao qua
al declara aceita
ar, sem reservass, todas as suass cláusulas.
2 – De
eclara também que
q executa o referido
r
contratto nos termos previstos
p
nos seguintes documeentos, que junta
a em anexo
(3)
:
a
a)

...

b
b)

...

3 – De
eclara ainda que
e renuncia a forro especial e see submete, em tudo
t
o que resp
peitar à execuçãão do referido contrato,
c
ao
dispostto na legislação
o portuguesa aplicável.
4 – Ma
ais declara, sob compromisso de
d honra, que n
não se encontra
a em nenhuma das
d situações pprevistas no n.º 1 do artigo
55.º do
o Código dos Co
ontratos Público
os.
5 – O declarante tem pleno conhecim
mento de que a prestação de falsas declaraçõ
ões implica, connsoante o caso, a exclusão
da pro
oposta apresentada ou a caduccidade da adjud
dicação que eve
entualmente sob
bre ela recaia e constitui contraordenação
muito grave, nos term
mos do artigo 456.º
4
do Códigoo dos Contratos Públicos, a qua
al pode determiinar a aplicação
o da sanção
acessó
ória de privação
o do direito de
e participar, co mo candidato, como concorre
ente ou como membro de ag
grupamento
candid
dato ou concorrrente, em qualq
quer procedimeento adotado pa
ara a formação
o de contratos públicos, sem prejuízo da
particip
pação à entidad
de competente para
p
efeitos de procedimento criminal.
c
6 – Qu
uando a entidad
de adjudicante o solicitar, o cooncorrente obrig
ga-se, nos term
mos do dispostoo no artigo 81.º
º do Código
dos Co
ontratos Público
os, a apresentar os documentoos comprovativ
vos de que não se encontra naas situações prrevistas nas
alíneass b), d), e) e h) do n.º 1 do arttigo 55.º do refeerido Código.
7 – O declarante tem
m ainda pleno conhecimento
c
d
de que a não apresentação
a
do
os documentos solicitados noss termos do
númerro anterior, por motivo que lhe seja imputávvel, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia
sobre a proposta ap
presentada e co
onstitui contraoordenação muitto grave, nos termos do arttigo 456.º do Código
C
dos
Contra
atos Públicos, a qual pode detterminar a apliccação da sançã
ão acessória de
e privação do ddireito de particcipar, como
candid
dato, como concorrente ou como membro dee agrupamento
o candidato ou concorrente, eem qualquer procedimento
adotad
do para a form
mação de contra
atos públicos, sem prejuízo da
d participação à entidade coompetente para efeitos de
proced
dimento criminal.
... (loccal), ... (data), ... [assinatura
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28.

ANEXO II
MODE
ELO DE DECL
LARAÇÃO
[a que
q se refere a alínea a) do
o n.º 1 do artig
go 81.º]

1 – ...., (nome, núme
ero de documento de identificcação e morada
a), na qualidade
e de representaante legal de (1) ... (firma,
númerro de identificaçção fiscal e sede ou, no caso d
de agrupamentto concorrente, firmas, númeroos de identificação fiscal e
sedes)), adjudicatário((a) no procedimento de ... ((designação ou
u referência ao procedimento em causa), declara, sob
compro
omisso de honrra, que a sua re
epresentada (2) n
não se encontra
a em nenhuma das situações pprevistas no n.º
º1 do artigo
55.º do
o Código dos Co
ontratos Público
os:
2 – O declarante junta em anexo [o
ou indica ... coomo endereço do
d sítio da Inte
ernet onde podeem ser consulta
ados (3)] os
(4)
docum
mentos comprovativos de que a sua representaada não se encontra nas situ
uações previstass nas alíneas b)), d) e) e h)
do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Púb
blicos.
3 – O declarante tem pleno conhecim
mento de que a prestação de falsas
f
declaraçõ
ões implica a cadducidade da ad
djudicação e
constittui contraorden
nação muito grrave, nos termoos do artigo 456.º
4
do Códig
go dos Contrato
tos Públicos, a qual pode
determ
minar a aplicaçã
ão da sanção acessória
a
de priivação do direitto de participarr, como candidaato, como conccorrente ou
como membro de ag
grupamento ca
andidato ou cooncorrente, em qualquer proc
cedimento adottado para a fo
ormação de
contrattos públicos, se
ntidade compettente para efeito
em prejuízo da participação
p
à en
os de procedimeento criminal.
... (loccal), ... (data), ... [assinatura

(5))

].

(1)

Apliccável apenas a concorrentes
c
qu
ue sejam pessoaas coletivas.
No ccaso de o conco
orrente ser uma pessoa singulaar, suprimir a ex
xpressão «a sua representada» .
(3)
Acre
escentar as informações necesssárias à consultaa, se for o caso.
(4)
No ccaso de o conco
orrente ser uma pessoa singulaar, suprimir a ex
xpressão «a sua representada» .
(5)
Nos termos do disp
posto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º.
(2)
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