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1. IDENTIFICAÇÃ
ÃO DO PROCEDIMENTO
1.1.

Prrocesso n.º 0204.4.8.002
0
2/2019

1.2.

De
esignação: “IIluminação p
pública eficie
ente do conce
elho de Palm
mela”.

CEDIMENTO
2. TIPO DE PROC

Concu
urso público
o, ao abrigo do disposto
o na alínea a), do n.º 1, do art.º 20.º do Có
ódigo dos
Contrratos Público
os (adiante de
esignado CC
CP), na sua re
edação atual e demais leggislação em vigor.
3. INFORMAÇÃO INSTITUCION
NAL
3.1.

En
ntidade adjud
dicante: Mun
nicípio de Pallmela – Câmara Municipaal;

3.2.

Prrocedimento autorizado p
pelo Senhor Presidente
P
da Câmara, coom competência
prrópria ou dele
egada atravéés de deliberração da Câm
mara Municippal, na reuniã
ão de 25
de
e outubro de 2017.

AS PEÇAS DO PROCEDIMENT
P
TO
4. CONSULTA DA

4.1.

Ass peças do procedimento
p
o (programa e caderno de
d encargos)), em formatto digital,
en
ncontram-se patentes p
para consulta na plata
aforma eletrrónica “Sap
phetyGov”
(w
www.saphety
y.com) dedicaada aos proccedimentos de
d contrataçãão;

4.2.

No
o caso de existirem d úvidas sobrre a utilizaç
ção da plataaforma eletrrónica, a
en
ntidade gesto
ora da mesm
ma (Saphety
y Level – Trrusted Servicces, SA) disponibiliza
um
ma linha de apoio para esse fim, cujo número de telefonee consta do endereço
ele
etrónico;

4.3.

O programa, caderno
c
de eencargos e demais
d
peças do procediimento estarrão ainda
mente consulltivo, no sítio
o da Câmara Municipal de
e Palmela
disponíveis, a título meram
www.cm-palm
mela.pt), na caixa temática “Concurso
os Públicos/O
Obras, Forne
ecimentos
(w
e Serviços”.

5. ESCLARECIMEENTOS, RETIFIICAÇÕES E ALLTERAÇÕES ÀS
S PEÇAS DO PR
ROCEDIMENT
TO
Os evventuais escllarecimentoss, rectificaçõees e alteraçõ
ões das peçass do procedi mento regem
m-se pelo
dispo
osto no artigo
o 50.º do CC
CP.
6. LOCAIS DE INTERVENÇÃO
A exe
ecução do fo
ornecimento e montagem
m de luminárias, irá decorrer nas freeguesias do concelho
de Pa
almela menccionadas no caderno de encargos, em
e conformid
dade com o “Mapa dos locais de
intervvenção”.
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7. FORMULÁRIO PRINCIPAL
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
nº 1, do artigo 66
6º da Lei nº 96/2015, de 17 de agostto.
A PROPOSTA
8. INSTRUÇÃO DA

oposta é consstituída peloss seguintes d
documentos:
A pro
8.1.

Do
ocumento Eu
uropeu Único
o de Contrata
ação Pública (DEUCP), juunto com a proposta;

8.2.

Do
ocumento qu
ue contenha os atributoss da proposta
a submetidoss à concorrê
ência pelo
ca
aderno de en
ncargos, de aacordo com os quais o concorrente sse dispõe a contratar,
c
no
omeadamentte:

8.3.

8.2.1
1.

Preench
himento do Mapa de Qu
uantidades, com
c
a indicaação do valor unitário
por tipo
o de luminárria;

8.2.2
2.

Declara
ação com o vvalor global da
d proposta apresentada
a
;

8.2.3
3.

Preench
himento do M
Mapa indicad
dor do fluxo e potência ppor tipo de luminária;

8.2.4
4.

Apresentação dos cálculos lum
minotécnicos para os arrruamentos standard
os no cadern
no de encargos;
descrito

Pla
ano de traba
alhos (forneccimento e montagem),
m
até
a à satisfaçção total do contrato,
on
nde deverá obrigatoriame
o
ente constar:
8.3.1
1.

Memória descritiva e justificativ
va;

8.3.2
2.

Gráfico de planeam
mento;

8.4.

De
eclaração/Co
omprovativo da qualificaçção no âmbito do Sistem
ma de Qualifiicação de
Fo
ornecedores da EDP Distrribuição, parra a execução
o do contratoo;

8.5.

Alvará, Título de
d Registo o
ou Registo IN
NCI, I.P., que
e habilite à exxecução do contrato;
c

8.6.

ocumentos solicitados
s
em
m caderno de
e encargos, por
p tipo de luuminária (po
onto 32.);
Do

8.7.

Oss preços aprresentados n
não incluem IVA, devend
do a propostaa mencionarr que aos
mesmos acresscerá o impossto, mencion
nando a taxa legal aplicávvel;

8.8.

ão deve contter expressões restritivass, resolutivass ou excecio
onais, tais
A proposta nã
omo “preços sujeitos a aalterações”, “entrega
“
ime
ediata salvo venda”, “a confirmar
c
co
no
o ato da aquisição”,etc., o que implica
ará a sua não aceitação;

8.9.

A proposta de
eve ser assi nada pelo concorrente
c
ou por repreesentante que tenha
oderes para o obrigar;
po

8.10.

Qu
uando a pro
oposta seja aapresentada por um agrrupamento cconcorrente, deve ser
asssinada pelo representan
nte comum dos
d membro
os que o inte
tegram, caso
o em que
de
evem ser juntos os insttrumentos de mandato emitidos po r cada um dos seus
membros ou, não existind
do representa
ante comum, deve ser aassinado por todos os
presentantess.
membros ou respetivos rep
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8.11.

Ca
ada um doss documento
os que consstituem a proposta devve ser assinado pelo
co
oncorrente mediante
m
asssinatura elettrónica qualificada, ao aabrigo do n.º
n 4, do
arrtigo 62.º do CCP e, em sua concretização, confo
orme o dispoosto no artigo
o 54.º da
Le
ei n.º 96/201
15, de 17 de agosto

9. PROPOSTAS EM RELAÇÃO A PARTES, DIVVERGENTES OU
U VARIANTES
S
9.1.

Sã
ão apenas ad
dmitidas prop
postas para a globalidade
e do contratoo a executar;

9.2.

Nã
ão serão ad
dmitidas pro
opostas com
m alteraçõess de cláusuulas do cad
derno de
en
ncargos;

9.3.

Nã
ão é admitida
a a apresenttação de propostas varian
ntes.

10. IDIOMA
ocumentos que
q constitue
em a propostta têm que se
er redigidos em língua poortuguesa.
Os do
11. PRAZO DA OBR
RIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO
M
O DAS PROPOS
STAS
O con
ncorrente fica obrigado a manter a reespetiva proposta pelo prazo de 90 ddias contadoss da data
do te
ermo do prazzo fixado parra a apresen
ntação da me
esma, consid
derando-se eeste prazo prrorrogado
por ig
guais período
os se aquele nada requerrer em contrá
ário.
12. MODO DE APR
RESENTAÇÃO DA
D PROPOSTA
A
12.1.

A proposta, elaborada noss termos do n.º
n 8 do pressente prograama e conten
ndo todos
os aí exigido
os, é aprese
entada direta
amente na pplataforma eletrónica
e
oss documento
“S
Saphetygov”;;

12.2.

A receção dass propostas é registada
a com referê
ência às resspetivas data
a e hora,
endo entregu
ue ao concorrrente um reccibo eletrónic
co comprovaativo da subm
missão.
se

13. PRAZO PARA APRESENTAÇÃ
A
ÃO DAS PROPO
OSTAS
O pra
azo para entrrega das pro
opostas deco rre até às 23
3:59 horas do
o trigésimo ((30.º) dia a contar
c
da
data do envio do anúncio do concurso
c
púb
blico para o Diário da República.
14. NEGOCIAÇÃO
As prropostas não
o serão objetto de negociaação.
15. ABERTURA E CONSULTA
C
DA
AS PROPOSTAS
S
15.1.

A abertura das propostaas, efetuada na plataforma Saphettygov, terá lugar no
e para entrrega das propostas,
prrimeiro (1.º)) dia útil imediato à data limite
prrocedendo-se
e à publicaçãão das listas dos concorre
entes na messma;

Processo
o n.º 0204.4.8.002/20
019

4

15.2.

Me
ediante auto
orização da eentidade adju
udicante, a entidade gesttora da plataforma irá
attribuir, em simultâneo,
s
aos concorrrentes incluíd
dos na listaa acima men
ncionada,
có
ódigos de acesso
a
que lhes possibilita a co
onsulta de todas as propostas
p
ap
presentadas.

16. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
A
O
16.1.

A adjudicação
o será feita segundo o critério da proposta ecconomicame
ente mais
antajosa para a entidadee adjudicantte, de acordo com a alíínea a), do nº 1, do
va
arrtigo 74º do CCP, de aco
ordo com a fó
órmula de classificação fifinal abaixo referida:
C
CFINAL
= VPP x 65% + VEE x 35%
em
m que:
d proposta;
VPP é a valorizaçãão do preço da
VEE é a valorização
o da eficiência energética
a;

16.2.

Oss concorrenttes serão ord
denados seg
gundo a classsificação finnal obtida, po
or ordem
de
ecrescente, tendo
t
por ba se os fatoress e subfatore
es indicados no presente ponto;

16.3.

No
o caso de se
s verificar um empate entre propo
ostas classifficadas em 1º lugar,
prrevalece aque
ela que apreesentar uma maior eficiên
ncia energétiica neste fato
or;

16.4.

Na
a eventualid
dade do em
mpate subsistir após a aplicação do parâmetros de
de
esempate ind
dicado no po
onto anterior,, o desempate será efetuuado na sequ
uência de
so
orteio, a rea
alizar em seessão pública
a, para a qual todos oss interessad
dos serão
co
onvidados, e da qual seráá lavrada ata
a. A ordenaç
ção das proppostas empattadas em
1.º lugar será fixada pela ordem de extração.
e
Será adjudicadaa a primeira proposta
orteada;
so

16.5.

O fator valorizzação do prreço da prop
posta (VPP) será avaliaddo pela aplicação da
eguinte fórmu
ula:
se
VPP = (PB – PP)/
/(0,5 x PB)
em
m que:
PB é o preço base
PP é o preço da pro
oposta
Valor máxim
mo = 1)
VPP (V

16.6.

O fator valorizzação da eficciência energ
gética (VEE)) será avaliaado pela aplicação da
eguinte fórmu
ula:
se
VEE = 1 – [(R mé
éd – EEM)/R
Rmin]
em
m que:
nderada relattiva à eficiên
ncia energéticca da propossta
EEM é a média pon
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Rméd é o rendimentto luminoso médio
m
de refferência (1255Lm/W)
mitido (77 Lm
m/W)
Rmin é o rendimentto luminoso mínimo adm
Pa
ara o cálculo
o do fator d
da média po
onderada relativa à eficciência energ
gética da
prroposta (EEM
M) será utilizzada a seguin
nte fórmula:
EEM = Σ (Rn x Qn))/Qt
em
m que:
o de lumináriaa (H1, H2, D1,
D U1, U2, U3,
U U4, U5)
n Tipo
Rn é o rendimento luminoso da proposta da
a luminária tiipo n
de luminárias tipo n
Qn é a quantidade d
Qt é a quantidade ttotal de lumiinárias (2.325)
17. ANÁLISE DAS PROPOSTAS E ADJUDICAÇÃ
ÃO
17.1.

Ass propostas serão analissadas quantto à conform
midade do eexigido nas peças do
prrocedimento e em relação
o ao critério de adjudicaç
ção;

17.2.

Ap
pós exame das
d propostaas, será elab
borado um relatório, no qual se irá propor a
ad
dmissão ou exclusão
e
fund
damentada das
d proposta
as e apresenntar a ordena
ação para
effeitos de adju
udicação, dass propostas consideradass admitidas;

17.3.

O relatório é enviado
e
ao órrgão compettente para a decisão de ccontratar;

17.4.

abe ao órgão
o competentte para a de
ecisão de con
ntratar deciddir sobre a aprovação
a
Ca
do
o relatório, nomeadamen
nte para efeittos de adjudiicação.

18. DOCUMENTOS
S DE HABILITA
AÇÃO
18.1.

18.2.

O adjudicatárrio, quando
o notificado para o effeito, terá que aprese
entar, na
ataforma ele
etrónica “Sap
phetygov”, oss seguintes documentos:
d
pla
18.1.1.

Declara
ação emitidaa conforme modelo constante do A
Anexo II do CCP, ao
presentte programa;;

18.1.2.

Documento compro
ovativo de qu
ue não se en
ncontra nas ssituações pre
evistas na
b d), e) e h
h) do art.º 55
5º do CCP;
alínea b),

18.1.3.

Cópia da
d certidão do registo comercial, ou
o código dde acesso à Certidão
perman
nente de reg isto;

18.1.4.

Indicaçção do(s) técnico(s) responsável(eis)
conform
midade com o previsto na
a lei;

18.1.5.

Carteira
a profissionaal para trabalhos TET-BT

pelaa

construçção,

em

a
o dos docum
mentos de hab
bilitação é dee cinco (5) úteis;
ú
O prazo para apresentação
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18.3.

A adjudicação
o caduca se, por facto im
mputável, o adjudicatárioo, não apressentar os
ocumentos de habilitação
o no prazo co
oncedido parra o efeito.
do

19. CAUÇÃO
Para garantir o exato
e
e ponttual cumprim
mento das re
espetivas obrigações, o M
Município de
e Palmela
e Adjudicatárria a prestaçãão de caução
o, no valor de 5% do preeço contratua
al.
exigirrá à Entidade
20. LEGISLAÇÃO
Em tu
udo o omisso
o nas peças do procedim
mento (progra
ama e caderno de encarggos), observ
var-se-á o
dispo
osto no Códig
go dos Contra
atos Públicoss, na sua red
dação atual.
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21. ANEXO I

MODEL
LO DE GARANTIA
A BANCÁRIA

CÂMAR
RA MUNICIPAL DE PALMELA
Garanttia Bancária n.º ……………………
Em no
ome e a pedido de … (entidade
e adjudicatária),, com sede em …, NIF n.º …, vem o Banco …
…, com sede em
m …, com o
capital social de …, matriculado na
a Conservatóriaa do registo Co
omercial de … sob o número único de mattrícula e de
identifiicação fiscal n.ºº …, pelo presen
nte documento,, prestar a favor do Município de
d Palmela umaa Garantia Banccária, até ao
montante de EUR: … (por extenso), destinada
d
a cau
ucionar o integra
al cumprimento das obrigaçõess assumidas pelo garantido
no âmbito da adjudica
ação do concursso público “…” ((identificação do
o procedimento)).

A pressente garantia é prestada à prim
meira solicitaçãoo, corresponde a 5% do valor total da adjudiccação acima me
encionada e
funcion
na como se esttivesse constituída em moeda corrente, respo
onsabilizando-se
e o garante, sem
m quaisquer re
eservas, por
fazer a entrega de to
oda e qualquer importância, aaté ao limite da
a garantia, logo
o que interpeladdo por simples notificação
escrita
a por parte da entidade beneficiária.

Fica be
em assente que
e o banco garan
nte, no caso de vir a ser chamado a honrar a presente garanntia, não poderá
á tomar em
conside
eração quaisqu
uer objeções do garantido, ssendo-lhe igualm
mente vedado opor à entidaade beneficiária
a quaisquer
reserva
as ou meios de defesa de que o garantido se p
possa valer face
e ao garante.

A pressente garantia/sseguro-caução é irrevogável e é válida até com
municação pelo Município de Paalmela – Câmarra Municipal
da extiinção das obriga
ações contratua
ais assumidas.

(local),, (data)
(Assina
atura)
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22. 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
docum
mentos comprovativos de que a sua representaada (4) não se encontra
e
nas situações previstaas nas alíneas b), d) e) e i)
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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