
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE CONCURSO 

CONCURSO PÚBLICO 
Prestação de serviços na área de seguros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proc. n.

 

ÍNDIC

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

ANEX

ANEX

 

º 0204.4.8.001/201

CE DO PROGR

IDENTIFICA

INFORMAÇÃ

JÚRI DO PR

CONSULTA 

CONCORREN

ESCLARECIM

FORMULÁRI

INSTRUÇÃO

PROPOSTAS

IDIOMA .....

PRAZO DA O

MODO DE A

PRAZO PAR

RETIRADA D

ABERTURA 

NEGOCIAÇÃ

CRITÉRIO  D

ESCLARECIM

ANÁLISE  ÀS

AUDIÊNCIA

RELATÓRIO

DOCUMENT

PREVALÊNC

CAUÇÃO .....

LEGISLAÇÃO

XO II .............

XO III ...........

18 

RAMA DO CON

AÇÃO E OBJET

ÃO INSTITUCI

ROCEDIMENTO

DAS PEÇAS DO

NTES .............

MENTOS,  RET

IO PRINCIPAL

O DA PROPOST

S DIVERGENTE

......................

OBRIGAÇÃO D

APRESENTAÇÃ

RA APRESENTA

DA PROPOSTA

E CONSULTA D

ÃO ..................

DE  ADJUDICA

MENTOS  A  P

S  PROPOSTA

A  PRÉVIA .......

O FINAL ..........

TOS DE HABILI

CIA .................

......................

O APLICÁVEL .

......................

......................

NCURSO PÚB

TO DO PROCED

IONAL ............

O ....................

O PROCEDIME

......................

TIFICAÇÕES E

L ....................

TA ..................

ES OU VARIAN

......................

DE MANUTENÇ

O DA PROPOS

AÇÃO DAS PRO

A ....................

DAS PROPOST

......................

AÇÃO .............

PRESTAR  PELO

AS ...................

......................

......................

ITAÇÃO .........

......................

......................

......................

......................

......................

 

 

 
 

BLICO 

DIMENTO ......

......................

......................

ENTO .............

......................

E ALTERAÇÕES

......................

......................

NTES .............

......................

ÇÃO DAS PROP

STA ................

OPOSTAS .......

......................

TAS................

......................

......................

OS  CONCORR

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

S DAS PEÇAS 

......................

......................

......................

......................

POSTAS ..........

......................

......................

......................

......................

......................

......................

RENTES ..........

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

DO PROCEDI

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

IMENTO .........

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

1

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

1  

......... 2 

......... 2 

......... 3 

......... 3 

......... 3 

......... 4 

......... 4 

......... 4 

......... 6 

......... 6 

......... 6 

......... 6 

......... 7 

......... 7 

......... 7 

......... 7 

......... 7 

......... 9 

......... 9 

......... 9 

....... 10 

....... 10 

....... 11 

....... 11 

....... 11 

....... 11 

....... 13 



Proc. n.

1. 

2. 

º 0204.4.8.001/201

IDENTIFICA

Processo n

Designação

Tipo de pr

artigo 20.º

Decreto-Le

aplicável. 

Objeto: O 

uma segura

com as clá

cobertura d

Lote I: 
a) S

b) S

 
Lote II: 

a) S

b) S

  
Lote III:

a) A

b) B

 
De acordo

concurso é 

INFORMAÇÃ

Entidade a

Largo do M

eletrónico: 

Procedimen

próprias ou
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AÇÃO E OBJET

.º 0204.4.8.0

o: Prestação 

ocedimento:

º do Código 

ei n.º 18/20

presente co

adora atravé

áusulas juríd

de riscos rela

Seguro de Ac

Seguro de Mu

Seguro de Gru

Seguro de Re

: 
Automóvel 

Bens em Leas

o com o vo

 66510000 - 

ÃO INSTITUCI

adjudicante: 

Município, 29

geral@cm-p

nto autorizad

u delegadas p

TO DO PROCED

001/2018 

de serviços 

 concurso p

dos Contrat

08, de 29 

ncurso tem 

és da prestaç

dicas e técn

ativos aos ram

identes de T

ultirriscos 

upo de Acide

esponsabilida

sing 

cabulário co

Serviços de 

IONAL 

Município de

954-001 Palm

palmela.pt. 

do pelo Senh

pela Câmara

 

 
 

DIMENTO 

na área de s

público, ao a

tos Públicos 

de janeiro, 

por objeto a

ção de serviç

nicas definid

mos seguinte

Trabalho; 

entes Pessoa

ade Civil Extra

omum para 

Seguros. 

e Palmela –

mela, Telefo

hor Presiden

 Municipal, n

seguros. 

brigo do dis

(adiante des

na sua red

a transferên

ços na área d

as no cade

es, por lote:

ais 

acontratual

contratação

– Câmara Mu

one 212 336

nte da Câma

na reunião de

sposto na alí

signado por 

dação atual 

cia dos risco

de seguros, 

rno de enca

o pública o 

unicipal, com

6 600, Fax 2

ra, no exerc

e 25 de outu

ínea a), do n

CCP), aprov

e demais l

os do munic

a executar d

argos, abran

código do 

m a seguinte

212 336 619

cício de com

ubro de 2017

2

n.º 1, do 

vado pelo 

egislação 

cípio para 

de acordo 

ngendo a 

presente 

e morada 

9, correio 

petências 

7. 

2  
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3. 

4. 
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JÚRI DO PR

O procedim

contratar, 

publicitação

CONSULTA 

As peças d

contratação

eletrónico 

República. 

No caso de

da mesma 

fim, cujo n

As peças d

Municipal 

Fornecimen

CONCORREN

Só podem 

cumpram c

seguros, e

explorar o

encontrem 

de 29 de ja

É permitida

assumir a f

necessária 

Não é adm

que seja a 

18 

ROCEDIMENTO

mento é cond

o qual inic

o do procedi

DAS PEÇAS DO

do procedime

o pública “Sa

http://www.

e existirem d

(Saphety Le

úmero de te

do procedime

(www.cm-p

ntos e Serviç

NTES 

apresentar 

com o dispo

m particular

s ramos e 

em nenhum

aneiro na sua

a a apresenta

forma jurídic

à boa execu

mitida a apres

sua categori

O 

duzido por um

ia o exercíc

mento. 

O PROCEDIME

ento estão in

aphetygov”, 

.saphety.com

úvidas sobre

vel – Trusted

lefone consta

ento também

palmela.pt), 

ços”. 

propostas 

osto na legis

r a Lei n.º 1

modalidade

ma das situaç

a atual redaç

ação de prop

ca exigida qu

ução do mesm

sentação de 

ia. 

 

 
 

m júri nomea

cio das sua

ENTO 

ntegralmente

contratação

m desde o d

e a utilização

d Services, S

a do endereç

m estarão di

na caixa 

as empresa

slação refere

147/2015 de

es de seguro

ções referida

ção.  

postas por u

uando lhe fo

mo. 

propostas p

ado pelo órg

as funções n

e disponibiliz

o pública elet

dia da publi

o da plataform

SA) disponibi

ço eletrónico

sponíveis, pa

temática “

as de seguro

ente à ativid

e 9 de setem

o objeto do

as no artigo 

m agrupame

or adjudicado

or parte de 

ão competen

no primeiro 

adas na plat

trónica, aces

icação do a

ma eletrónica

liza uma linh

o supracitado

ara consulta

“Concursos 

os legalmen

dade de pres

mbro, que es

o presente 

55.º do Dec

ento de conco

o o contrato 

mediadores 

nte para a de

dia útil se

taforma elet

ssível através

anúncio no D

a, a entidade

ha de apoio p

o. 

a, no sítio da

Públicos /

nte constituí

stação de se

stejam auto

concurso, e

creto-Lei n.º 

orrentes, o q

o e aquela fo

de seguros, 

3

ecisão de 

eguinte à 

rónica de 

s do sítio 

Diário da 

e gestora 

para esse 

a Câmara 

/ Obras, 

ídas, que 

erviço de 

rizadas a 

e não se 

18/2008, 

qual deve 

orma seja 

qualquer 

3  
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 ESCLARECI

No primeir

podem sol

peças do p

inequivocam

responsáve

desses erro

Até ao term

procedimen

interpretaç

pronuncia-s

termos do

naquele pra

Independe

decisão de

peças do p

anterior, o

caso, deve 

Os esclare

detetados 

procedimen

as tenham 

Os esclarec

que dizem 

FORMULÁRI

A plataform

Principal”

Lei n.º 143

INSTRUÇÃO

A proposta 

18 

IMENTOS, RET

ro terço do 

icitar os esc

procediment

mente, os re

eis, parcial o

os e omissõe

mo do segun

nto presta o

ão das peça

se sobre os 

o suprimento

azo, não seja

ntemente d

 contratar p

procedimento

u até ao fin

ser prorroga

cimentos, as

pelos intere

nto que se e

obtido ser im

cimentos e a

respeito e pr

IO PRINCIPAL

ma eletrónica

” que deverá

3-A/2008, de 

O DA PROPOST

 é constituíd

TIFICAÇÕES E

prazo fixad

clarecimento

to e devem 

espetivos err

ou integralm

es, nos termo

do terço do 

os esclarecim

s procedime

erros e om

o daqueles 

am expressa

o disposto 

ode, oficiosa

o, bem como

nal do prazo

ado, nos term

s retificaçõe

essados deve

ncontram pa

mediatament

as retificaçõe

revalecem so

L 

a “Saphetygo

á ser preench

25 de julho,

TA 

a pelos segu

 

 
 

E ALTERAÇÕES

do para a a

os necessário

apresentar 

ros e as om

mente, pelas 

os do artigo 5

prazo fixado

mentos solic

entais, e o ór

missões ident

que aceite,

amente aceite

nos número

amente, proc

o prestar esc

o fixado para

mos do artigo

s e as listas

em ser dispo

atentes para 

te notificados

es fazem pa

obre estas em

ov” disponibil

hido pelos c

, e 0 art.º 54

uintes elemen

S DAS PEÇAS 

presentação 

os à boa co

uma lista n

missões por s

prestações 

50.º do CCP.

o para a apre

citados, nec

rgão compet

tificados pelo

 consideran

es. 

os anteriore

ceder à retif

clarecimentos

a a apresen

o 64º do CCP

s com a ide

onibilizados 

consulta, de

s desse facto

arte integran

m caso de di

liza um docu

concorrentes,

4º da Lei 96/2

ntos / docum

DO PROCEDI

das propos

ompreensão 

na qual iden

si detetados,

complemen

. 

esentação da

cessários à 

tente para a 

os interessad

do-se rejeit

s, o órgão 

ficação de er

s, no prazo r

tação das p

P. 

entificação d

no Portal e 

evendo todos

o. 

te das peça

vergência. 

mento deno

, conforme d

2015 de 17 d

mentos: 

IMENTO 

stas, os inte

e interpreta

ntifiquem, ex

, sob pena d

ntares de su

as propostas,

boa compre

decisão de 

dos, identific

tados todos 

competente

rros ou omis

referido no p

propostas, qu

dos erros e 

e juntos às 

s os interess

s do proced

minado “For

determina o 

de Agosto. 

4

eressados 

ação das 

xpressa e 

de serem 

uprimento 

 o júri do 

eensão e 

contratar 

cando os 

os que, 

e para a 

ssões das 

parágrafo 

ue, neste 

omissões 

peças do 

sados que 

dimento a 

rmulário 

Decreto-

4  
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 Cer

Fun

 Do

 Do

con

nom

 Lot

 Lot

 Lot

 Os 

 Os 

pre

18 

rtificado de 

ndos de Pens

cumento Eur

cumentos qu

ncorrente se

meadamente

te I  

o Valor a

o Acident

i – t

ii– E

o Discrim
edifício

o Valor d

te II 

o Valor a

o Seguro
contrat
pessoa

o Valor d

te III 

o Valor a

o Discrim
viatura

o Valor d

valores são 

valores são

evalecendo e

solvência p

sões; 

ropeu Único 

ue contenha

e dispõe a c

e: 

anual e total 

tes Trabalho

trabalhadores

Estagiários 

minando, n
os/conteúdo, 

das franquias

anual e total 

o de acidente
tos emprego
a e por períod

das franquias

anual e total 

minando, no 
, de acordo 

das franquias

indicados se

o expressos 

estes em caso

 

 
 

passado pela

de Contrataç

am os atribu

contratar [cf

dos prémios

o valor da tax

s em funçõe

no caso d
de acordo c

s referentes a

dos prémios

es pessoais v
o-inserção o
do; 

s referente ao

dos prémios

caso da ap
com os dado

s referentes a

em IVA, uma

 em euros 

o de divergê

a Autoridad

ção Pública, 

utos da prop

. alínea b) d

s referentes a

xa comercial 

s públicas 

da apólice 
com os dados

ao ramo mul

s referentes a

valor do prém
ou equivalen

o ramo respo

s referentes a

pólice frota, 
os do cadern

ao ramo ben

 vez que não

e indicados

ência; 

e de Super

junto com a 

posta, de aco

do nº 1 do 

a cada apólic

e total para:

multirrisco
s do caderno

tirriscos. 

a cada ramo;

mio total por
te o valor 

onsabilidade 

a cada ramo;

o valor cor
o de encargo

s em leasing

o é aplicável;

 em algaris

rvisão de Se

 proposta; 

ordo com os

artigo 57º 

ce e ramo; 

: 

cos, o va
o de encargo

; 

r pessoa, no 
do prémio 

civil; 

; 

rrespondente
os; 

g; 

; 

smos e por 

5

eguros e 

s quais o 

do CCP], 

alor por 
os; 

caso dos 
total por 

e a cada 

extenso, 

5  
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11. 
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 Os 

lote

 A 

pod

 Qu

ass

dev

me

seu

PROPOSTAS

Apenas sã

concurso. 

São admitid

do caderno

Não é adm

IDIOMA 

Os docume

PRAZO DA O

O concorre

da data do

prazo prorr

MODO DE A

A entrega 

portuguesa

eletrónica 

http://www

A proposta

 Tod

18 

concorrente

es, bem com

proposta de

deres para o

ando a prop

sinada pelo 

vem ser jun

embros ou, n

us membros 

S   DIVERGENT

o admitidas

das proposta

o de encargo

itida a apres

entos que co

OBRIGAÇÃO D

ente fica obr

o termo do 

rogado por ig

APRESENTAÇÃ

da proposta

a e apresen

de contr

w.saphety.co

 deverá inclu

dos os docum

es podem, li

mo proposta c

ve ser assin

o obrigar; 

posta seja a

representant

ntos os instr

não existindo

ou respetivo

TES  OU  VARI

propostas 

as com espec

s, desde que

sentação de p

nstituem a p

DE MANUTENÇ

igado a man

prazo fixado

guais período

O DA PROPOS

a e dos doc

ntada exclus

atação púb

m. 

uir as seguint

mentos solici

 

 
 

vremente, a

conjunta que

nada pelo co

apresentada 

te comum d

rumentos de

o representa

os representa

IANTES 

para a tota

cificações téc

e garantam o

proposta(s) v

proposta têm

ÇÃO DAS PROP

nter a respet

o para a apr

os se aquele 

STA 

cumentos qu

sivamente d

blica “Saph

tes informaç

itados no po

apresentar p

e abranja tod

oncorrente o

por um agr

dos membro

e mandato e

ante comum,

antes. 

alidade da p

cnicas com d

o exigido no 

variante(s).

 que ser red

POSTAS 

tiva proposta

resentação d

nada requer

ue a acomp

de forma el

hetygov”, a

ções: 

nto 8 do pro

roposta relat

dos os lotes; 

ou por repre

upamento co

s que o inte

emitidos por

, deve ser a

prestação de

diferenças em

mesmo.  

igidos em lín

a pelo prazo 

da mesma, c

rer em contrá

panham será

etrónica atr

acessível n

ograma de co

tiva a um o

esentante q

oncorrente, 

egram, caso

r cada um 

ssinada por 

e serviço po

m relação às 

ngua portugu

 de 66 dias 

considerando

rário. 

á redigida e

ravés da pl

no sítio e

oncurso; 

6

ou a mais 

ue tenha 

deve ser 

o em que 

dos seus 

todos os 

or lote a 

cláusulas 

uesa. 

contados 

o-se este 

m língua 

lataforma 

eletrónico 

6  
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13. 

14. 

15. 

16. 
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 Pod

Os concorr

associarem

PRAZO PAR

O prazo de

dia a conta

República. 

RETIRADA D

Até ao term

tenham ap

dos Contra

ABERTURA 

No dia úti

procede à p

Mediante a

facultada a

apresentad

O interessa

facto, no 

apresentar 

NEGOCIAÇÃ

As proposta

CRITÉRIO D

A adjudicaç

nos termos

A escolha 

seguinte; 

18 

de o concorr

entes deverã

m, de acordo 

RA APRESENTA

e entrega das

ar da data do

DA PROPOSTA

mo do prazo 

presentado p

tos Públicos.

E CONSULTA D

l imediato a

publicação d

a atribuição d

a consulta, d

das. 

ado que não

prazo de tr

comprovativ

ÃO 

as não serão

DE ADJUDICAÇ

ção é feita d

s do artigo 74

da proposta

rente associa

ão assinar el

com o artigo

AÇÃO DAS PRO

s propostas d

o envio do a

A 

fixado para 

podem retirá

. 

DAS PROPOST

ao termo do

a lista dos co

de um login 

diretamente 

o tenha sido

rês dias, co

vo da respeti

o objeto de n

ÇÃO 

e acordo com

4.º, nº 1, alí

a economicam

 

 
 

ar outras info

etronicamen

o 54º da Lei 9

OPOSTAS 

decorre até 

anúncio do c

a apresenta

-las, nos ter

TAS 

o prazo fixad

oncorrentes 

e de uma p

na referida 

o incluído na

ontados da 

iva apresenta

negociação. 

m o critério d

ínea a) do CC

mente mais 

ormações que

nte a propost

96/2015 de 1

às 23 horas 

concurso púb

ação das pro

rmos do disp

do para apr

na plataform

assword aos

plataforma e

a lista de co

publicação d

ação da prop

da proposta 

CP; 

vantajosa o

e entenda co

ta e todos os

17 de Agosto

e 59 minuto

blico para pu

postas, os in

posto no art

resentação d

ma eletrónica 

s concorrente

eletrónica, de

oncorrentes p

da lista, dev

posta. 

economicam

obedece ao 

onvenientes. 

s documento

o. 

os do trigésim

ublicação no 

nteressados q

tigo 137.º d

das proposta

 supracitada

es incluídos 

e todas as p

pode reclam

vendo para 

mente mais v

modelo de 

7

s que lhe 

mo (30.º) 

Diário da 

que já as 

o Código 

as, o júri 

. 

na lista é 

propostas 

mar desse 

o efeito 

vantajosa, 

avaliação 

7  
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Os fatores 
 

A – Preç

B – Valo

 
O fator A 

 P é

 Pb

O fator B 

 
Descritor 

Valor mín

caderno d

Valor mín

pelo cade

 
As propost

pontuações

 
PT = 

 PT

 PF

 PF

 

Em caso d

escolha, po
 

 Pro

seg

 Pro

seg

 

Os valores 

ramos na P

18 

que densifica

ço total dos p

or mínimo da

– Preço será

é o valor anu

b é o preço b

– valor mínim

imo das fran

de encargos. 

imo das fran

rno de encar

tas são avalia

s parciais rela

(PFA x 0,8)

T corresponde

FA correspon

FB correspon

de empate n

or ordem suc

oposta que 

gunda casa d

oposta que a

gunda casa d

das franqui

Parte II do Ca

am o critério

prémios dos 

as franquias –

á apurado pe

ual prémios d

ase definido 

mo das franq

nquias corres

nquias inferio

rgos, por cad

adas e orden

ativas a cada

) + (PFB x 0

e à pontuaçã

de à pontuaç

de à pontuaç

na pontuaçã

cessiva, se o 

apresente o

decimal da u

apresente o 

decimal da u

as, mínimas,

aderno Enca

 

 
 

o de adjudica

ramos – 80%
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ela seguinte f

de seguros re

para cada lo

quias será ap

spondente ao

or ao valor da

da 50,00€ de

nadas de ac

a fator, aplic

0,2), em qu

ão total; 

ção do fator 

ção do fator 

ão das prop

empate sub

o preço tot

nidade de cê

mais baixo

nidade de cê

, estão indic

argos. 

ação são igua

% 

fórmula: [1,5

eferentes a c

ote 

purado da se

o valor admit

as franquias 

e redução. 

ordo com a 

ado o respet

ue: 

A 

B 

ostas, preva

sistir: 

al dos prém

êntimo; 

 valor mínim

êntimo; 

cados nas clá

ais para todo

5 – (P/Pb)]

cada lote; 

eguinte forma

tido pelo 

admitido 

pontuação o

tivo coeficien

alecem os s

mios mais b

mo das franq

áusulas refer

os os lotes: 

] x 100, em 

a: 

Pontua

0 pon

1 pon

obtida pela s

nte de ponde

seguintes cri

baixo, consid

quias, consi

rentes aos r

8

que: 

ação 

ntos

nto

soma das 

eração: 

térios de 

derado à 

derado à 

espetivos 
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ESCLARECIM

O júri do 

propostas 

mesmas. 

Os esclarec

integrante 

Código dos

Os esclarec

na platafor

ANÁLISE  ÀS

As proposta

o disposto 

O júri do 

pareceres 

Contratos P

O júri do

fundament

decrescent

No relatóri

exclusão da

AUDIÊNCIA

A decisão d

do disposto

Os concorr

pronunciare

A notificaçã

todos os as

18 

MENTOS  A  P

concurso p

apresentada

cimentos pre

das mesmas

s Contratos P

cimentos pre

rma eletrónic

S  PROPOSTA

as serão ana

no artigo 67

concurso p

em áreas e

Públicos. 

o concurso 

ado sobre 

e, de acordo

o preliminar

as propostas

A  PRÉVIA 

de adjudicaç

o nos artigos

rentes têm 5

em por escri

ão fornece o

spetos releva

PRESTAR  PELO

pode pedir 

s, que cons

estados pelos

s, desde que

Públicos. 

estados deve

ca, devendo t

AS 

alisadas pelo 

.º do Código

poderá socor

especializadas

elaborará u

o mérito 

o com metod

, o júri do c

s, nos termos

ção será prec

s 147.º e 123

5 (cinco) dias

to sobre o m

os elementos

antes para a 

 

 
 

OS  CONCORR
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idere necess
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e observadas

em ser junto

todos os con

júri do conc

o dos Contrat

rrer-se de p

s, nos term

um Relatóri

das propo

ologia de av

concurso dev

s do artigo 1

cedida de au

3.º do Código

s úteis após

mesmo. 

s necessários

decisão, nas

RENTES 

rentes quais

sários para e

es sobre as 

s as regras fi

os ao process

ncorrentes se

urso, a desig

tos Públicos.

peritos ou c

os do n.º 6

io Prelimina

ostas avaliad

aliação fixad

verá também

46.º do Códi

udiência prév

o dos Contra

a notificaçã

s para que os

s matérias de

squer esclar

efeito da aná

respetivas p

xadas no n.º

so de concur

er notificados

gnar para o e

consultores, 

6 do artigo 

ar de Avalia

das, ordena

a para o efe

m propor, fun

igo dos Cont

via dos conc

tos Públicos.

ão do relatór

s interessado

e facto e de D

recimentos 

álise e avali

propostas faz

º 2 do artigo

rso e dispon

s desse facto

efeito, de aco

para a em

68.º do Có

ação das P

ando-as po

eito. 

ndamentada

tratos Público

correntes, no

. 

rio prelimina

os fiquem a 

Direito. 

9
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ação das 
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o 72.º do 

nibilizados 

o. 

ordo com 
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ódigo dos 

Propostas 

r ordem 

mente, a 

os. 

os termos 

r para se 

conhecer 

9  



Proc. n.

21. 

22. 

º 0204.4.8.001/201

RELATÓRIO

Cumprindo

fundament

direito de 

preliminar, 

ocorrência 

Contratos P

No caso p

resulte um

do concurs

do Código d

DOCUMENT

Nos termos

de Dezemb

(dez) dias ú

documento

 De

 Do

alín

 Có

 
O prazo p

habilitação 

Todos os 

acompanha

ou origem 

A adjudicaç

documento
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O FINAL 

 o disposto 

ado, no qua

audiência pr

podendo ain

de qualque

Públicos. 

previsto na p

a alteração 

so procede a 

dos Contrato

TOS DE HABILI

s do disposto

bro, o adjud

úteis a conta

os de habilita

claração emi

cumentos co

neas b), d), e

pia da Certid

para a supre

é de 5 dias.

documentos

ados de trad

não estejam

ção caduca s

os de habilita

no artigo a

al pondera a

révia, mante

nda propor a

er dos motiv

parte final d

da ordenaçã

nova audiên

os Públicos.

ITAÇÃO  

o no artigo 8

dicatário dev

ar da notifica

ação: 

itida conform

omprovativo

e) e i) do art

dão do Regist

essão de ev

s de habilita

ução legaliza

 redigidos em

se, por facto 

ação. 

 

 
 

anterior, o jú

as observaçõ

endo ou mod

a exclusão de

vos previstos

do ponto an

ão das propo

ncia prévia, n

81º do CCP, c

ve apresenta

ação da decis

me modelo co

s de que n

tigo 55.º do 

to Comercial

ventuais irre

ação deverã

ados se os r

m Língua Po

que lhe seja

úri do concu

ões dos conc

dificando o t

e qualquer p

s no n.º 2 

nterior, bem 

ostas constan

nos termos p

conjugado co

ar, através d

são de adjud

onstante do 

ão se encon

Decreto-Lei 

l. 

egularidades 

ão ser redig

espetivos or

rtuguesa. 

a imputável, 

urso elabora

correntes efe

teor e as co

roposta se v

do artigo 1

como quan

nte do relató

previstos no 

om a Portaria

da plataform

dicação, repro

anexo II ao 

ntra nas situ

n.º 18/2008,

detetadas 

gidos em Lín

iginais, pela 

o adjudicatá

ará um relat

etuadas ao a

onclusões do 

verificar, nest

146.º do Có

ndo do relat

ório prelimin

n.º 2 do art

a nº 372/201

ma e no praz

odução dos s

presente pro

uações prev

, de 29 de ja

nos docum

ngua Portug

sua própria 

ário não apre

1

tório final 

abrigo do 

relatório 

ta fase, a 

ódigo dos 

ório final 

nar, o júri 

igo 148.º 

17, de 14 

zo de 10 

seguintes 

ograma; 

vistas nas 

aneiro;  

entos de 

guesa ou 

natureza 

sentar os 
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PREVALÊNC

As normas 

anúncio(s) 

CAUÇÃO 

Para garan

obrigações 

valor contra

O adjudicat

e pela form

 Me

 Por

ord

Todas as 

adjudicatár

A entidade

independen

legais, cont

Caso o ad

não pode

seja não p

LEGISLAÇÃO

Para todas

observar-se

e demais le
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CIA 

do presente

com elas de

ntir a celebr

legais e con

atual. 

tário deve p

ma prevista n

ediante garan

r depósito em

dem do muni

despesas d

rio. 

e adjudican

ntemente da

tratuais ou p

djudicatário

e ser emitid

pode ser em

O APLICÁVEL 

s as matéri

e-á o dispost

egislação apl

e programa d

esconformes.

ração do co

ntratuais, o a

restar cauçã

o art.º 90.º

ntia bancaria

m dinheiro o

icípio de Palm

derivadas d

nte pode c

a decisão ju

pré-contratua

o opte por p

do pela seg

mitido pelo 

 

as não exp

to no Decreto

icável. 

 

 

 
 

de concurso 

 

ontrato bem 

adjudicatário 

o no prazo d

do Decreto-

 ou seguro c

ou títulos em

mela; 

da prestação

considerar p

udicial, nos 

ais pelo adjud

prestar cau

guradora c

próprio. 

pressamente 

to-Lei n.º 18/

prevalecem 

como o ex

deve presta

de 10 dias a 

Lei n.º 18/20

caução; 

mitidos ou ga

o da cauçã

perdida a s

casos de nã

dicatário. 

ção através

oncorrente

reguladas 

/2008, de 29

sobre quaisq

ato e pontu

ar uma cauçã

contar da no

008, de 29 de

rantidos pelo

o são da 

seu favor a

ão cumprim

s de seguro

e e no caso

relativas ao

9 de janeiro, 

quer indicaçõ

ual cumprim

ão no valor d

otificação no

e janeiro. 

o Estado Por

responsabili

a caução 

mento das ob

o caução, o

o adjudicat

o presente c

na sua atua

1

ões do(s) 

ento das 

de 5% do 

os termos 

rtuguês a 

dade do 

prestada, 

brigações 

o mesmo 

tária, ou 

concurso, 

l redação 
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1 do artigo 55.

declarante tem 
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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

orrente ser uma
posto nos  n.ºs 4

MODE

que se refere a

nto de identific
e ou, no caso d
mento de ... (
epresentada (2) n
os: 

ou indica ... co
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 

 

 
 

ANEXO II

 
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. 

I 

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
ento criminal.  

. 

. 

1

1) ...  (firma, 
ção fiscal e 
eclara, sob 

º1 do artigo 
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), d) e) e i) 

djudicação e 
qual pode 

corrente ou 
ormação de 
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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

pagar. 
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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/Com

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 0204.4.8.

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

.008/2013. 

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

m 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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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
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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 2018 

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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