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1

Id
dentificação
o do Proced
dimento
1.1

Processo nº 0204.4..8.018/2019

1.2

mento ao ab
brigo da alín
nea a), do nº
n 1 do artig
go 20º do C
Código dos Contratos
C
Procedim
Públicoss (adiante de
esignado CCP
P), na sua redação atual e demais leggislação em vigor;
v

1.3

O objetto do presen
nte concurso
o público, de
e acordo com
m as cláusullas técnicas descritas
adiante,, consiste na apresentaação de proposta para o “Forneciimento de energia
elétrica
a em Regim
me de Merca
ado Livre - BTE, BTN e MT”, nos loocais identifiicados no
Anexo V, junto ao caderno
c
de eencargos.

2

In
nformação instituciona
al
2.1

A entida
ade adjudica
ante é a Câm
mela, sita noo Largo do Município,
M
mara Municiipal de Palm
2954-00
01 Palmela, NIF 50618
87543, com
m o nº de telefone 2112336600 e fax nº
2123366
619;

2.2

Procedim
mento autorizado pela Cââmara Municcipal, no uso da sua com
mpetência, em
m reunião
de 05 de junho de 2019.
2

3

oncorrentes
Co

Podem a
apresentar proposta no presente
p
con
ncurso quaisq
quer pessoass singulares ou coletivass que não
se encon
ntrem em ne
enhuma das situações refferidas no arrtigo 55º do Código dos Contratos Pú
úblicos, e
que cum
mpram as con
ndições de capacidade
c
ttécnica definidas no Prog
grama de cooncurso e Caderno de
Encargoss, devendo para
p
tal enco
ontrar-se indiicadas como comercializa
adores licencciados de eletricidade,
de acord
do com a le
egislação em
m vigor, e eem lista disp
ponível nome
eadamente nno site da (ERSE) –
Entidade
e Reguladora
a dos Serviço
os Energético
os.

4

Ag
grupamenttos
4.1

Podem ser concorre
entes agrupaamentos de pessoas
p
singulares ou cooletivas, quallquer que
a
por elas exercid
da, sem que entre as mesmas exista qualquer mo
odalidade
seja a atividade
jurídica de associaçã
ão, desde qu
ue, cumulativ
vamente, respeitem as seeguintes cond
dições:
a)

Os elementtos que inteegrem o ag
grupamento respeitem o disposto no
n artigo
anterior;
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b)

Os elementtos que co
ompõem o agrupamento declarem que, em caso de
adjudicação, e antes daa celebração do contrato
o, se associeem na modalidade de
xterno, de accordo com oss números se
eguintes.
consórcio ex

4.2

dica dos agru
upamentos não é exigid
da aquando da apresen
ntação da
A consttituição juríd
proposta, mas as empresas
e
ag
grupadas ficcam responssáveis solidaariamente, perante
p
a
e adjudican
nte, pelo p
pontual cum
mprimento das
d
obrigaçõões emerge
entes da
entidade
proposta;

4.3

ntidade pode
e integrar ap
penas um agrupamento, não podendoo nenhuma entidade,
Cada en
em sim
multâneo, inttegrar um aagrupamento
o e participar individuaalmente no presente
procedim
mento;

4.4

Sempre que duas ou
u mais emprresas concorrrentes, no prresente conccurso público
o, tenham
ócios/acionisstas ou gere ntes/adminisstradores a(ss) mesma(s)) pessoa(s), entendecomo só
se que,, nos termo
os da Lei nºº 19/2012, de 8 de maio, entre eelas não pod
de haver
concorrê
ência, assim, caso preteendam apressentar propossta terão obbrigatoriamen
nte de se
constitu
uir como agrrupamento cconcorrente, sob pena de
d todas esssas empresa
as serem
excluída
as do concursso;

4.5

Todos os
o membross de um agrrupamento concorrente
c
ponsáveis
são solidariaamente resp
perante
e a entidade adjudicante,
a
pela manute
enção da pro
oposta;

4.6

Quando
o a proposta
a seja apreseentada por um agrupam
mento concoorrente, a de
eclaração
referida na alínea b)
b do ponto
o 4.1 deve ser
s assinada pelo repressentante com
mum dos
os que o inte
egram, caso em que dev
vem ser junttos à declaraação os instrrumentos
membro
de man
ndato emitido
os por cada um dos seu
us membros ou, não exiistindo repre
esentante
comum,, deve ser asssinada por ttodos os seuss membros ou
o respetivoss representan
ntes.

5

Co
onsulta e disponibiliza
ação das pe
eças do procedimento
5.1

As peça
as do procedimento (Prog
grama do Co
oncurso e Ca
aderno de Enncargos), em
m formato
digital, encontram-sse patentes para consu
ulta na plattaforma elettrónica “Sap
phetyGov”
el através do endereçço eletrónicco http://ww
ww.saphety. com, dediccada aos
acessíve
procedim
mentos de co
ontratação e podem ser consultadas mediante insscrição na mesma;
m

5.2

No caso
o de existire
em dúvidas sobre a utillização da plataforma
p
eeletrónica, a entidade
gestora da mesma (Saphety Leevel – Trustted Services, SA) disponnibiliza uma linha de
ara esse fim,, cujo númerro de telefone consta do endereço eleetrónico suprracitado.
apoio pa
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6

Es
sclarecimen
ntos, retific
cações e altterações às
s peças

Os eventuais esclare
ecimentos, re
etificações e alterações às peças do
o procedimennto regem-se
e pelo
disposto no artigo 50
0.º do CCP.

7

Fo
ormulário Principal
P

A platafforma eletrónica “Saph
hetyGov” diisponibiliza um docume
ento denom
minado “Forrmulário
Principa
al” que deve
erá ser preen
nchido pelos concorrente
es, conforme se determinna na alínea b), do nº
1, do arttigo 66º da Lei
L nº 96/201
15, de 17 de agosto.

8

In
nstrução da
a proposta
8.1

A propo
osta é constittuída pelos seeguintes doccumentos/ele
ementos:
a)

Documento Europeu Ú
Único de Co
ontratação Pública (DEEUCP), junto
o com a
proposta.
i.

ando a propo
osta seja apresentada po
or um agruppamento con
ncorrente,
Qua
a declaração
d
rreferida na alínea antterior deve ser assina
ada pelo
reprresentante co
omum dos membros
m
que
e o integram,, caso em qu
ue devem
ser juntos à decclaração os instrumentos de mandatto emitidos por cada
n existindo
o representa nte comum, deve ser
um dos seus meembros ou, não
dos os seus membros
m
ou respetivos rrepresentante
es;
assinada por tod

ii.

que, para obrigar a emprresa seja neccessária maiis do que
Nos casos em q
a assinatura,, devem ser juntos à prroposta, docuumentos a delegar
d
o
uma
poder de represeentação no assinante.
a

b)

Preço unitário para o
os diferente
es tipos de energia attiva/consum
mos com
exclusão do
o IVA, de aco
ordo com o Anexo II (M
Modelo de PProposta) do presente
Programa de
e concurso, iindicados até
é à quarta ca
asa decimal;

c)

Indicação do valor to
otal para 12
2 meses de contrato, ppara os consumos em
d IVA, indicados no A
Anexo IV (Perfil
(
de
BTE, BTN e MT, com exclusão do
G
e Esstimativa de
e Custos) ao
o Caderno dde Encargos,, com os
Consumos Globais
valores totais indicados até à segund
da casa decim
mal.

8.2

d certidão do
d registo co
omercial da sociedade ou
o código dee acesso à “Certidão
“
Cópia da
Permanente de Registo” da sociiedade, a qu
ual correspon
nde à disponnibilização em
m suporte
eletrónicco.
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8.3

Quaisqu
uer outros documentoss que o concorrente
c
apresente por os considerar
indispen
nsáveis.

8.4

Os anexxos a que se
e referem o ponto 8.1 deverão
d
ser preenchidoss na sua totalidade e
apresen
ntados atravé
és da platafo
orma eletrón
nica, sem efe
etuar quaisqquer alteraçõ
ões à sua
integridade, estrutu
ura ou form
mato, devend
do ser preen
nchidas apeenas as “células” em
gum, ser acreescentados quaisquer
q
branco, para preencchimento, nãão podendo, em caso alg
mações adicio
onais.
elementtos ou inform

8.5

São exccluídas as prropostas quee não apressentem todoss os documeentos solicitados nos
pontos anteriores
a
ou
u, apresentaando-os, aqueles contenh
ham omissõees ou deficiên
ncias não
passíveiis de serem relevadas.
r

9

Modo de aprresentação da propostta
M
9.1

Os docu
umentos que
e constituem a proposta são apresen
ntados diretaamente na pllataforma
eletrónicca “SaphetyG
Gov” referid
da no ponto 5.1, atravéss de meio dee transmissã
ão escrita
eletrónicca de dados..

9.2

A propo
osta e todos os documen
ntos que a co
ompõem serã
ão assinadoss pelo concorrente ou
seu reprresentante le
egal utilizand
do certificado
os digitais qu
ualificados.

9.3

Nos cassos em que o certificado digital não possa
p
relacion
nar o assinannte com a su
ua função
e pode
er de assina
atura, devee a entidade interessad
da submeteer à platafo
orma um
docume
ento eletrónico oficial i ndicando o poder de representaçção e assinatura do
assinantte.

9.4

Cada um
m dos documentos subm
metidos pelo
os concorren
ntes deve seer assinado mediante
assinatu
ura eletrónica qualificadaa, ao abrigo
o do nº 4, do
d artigo 62ºº do CCP e,, em sua
concretiização, confo
orme o dispo
osto no artigo
o 54º da Lei nº 96/2015 de 17/08.

10

Prroposta de preço
10
0.1 A propo
osta de preçço deve serr apresentad
da de acordo com o soolicitado no ponto 8.
“Instruçção da Propo
osta”.
10
0.2 Quando
o os preços da propostta forem também indicados por exxtenso, em caso de
divergên
ncia, estes prevalecem, p
para todos os efeitos, sob
bre os indicaados em alga
arismos.
10
0.3 Sempre que na pro
oposta sejam
m indicados vários
v
preços, em caso de divergên
ncia entre
evalecem sempre, para ttodos os efeitos, os preço
os parciais m
mais decompo
ostos.
eles, pre
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11

Prropostas em
m relação a partes, div
vergentes ou
o variantes
11
1.1 Só serão
o admitidas propostas paara a totalida
ade do objeto
o do concursso;
11
1.2 Não serrão admitidass propostas ccom alteraçõ
ões de cláusu
ulas do Caderrno de Encarrgos;
11
1.3 Não é admitida a ap
presentação d
de propostass variantes.

12

Id
dioma dos documento
d
s da propossta

Os documentos que constituem a proposta ssão obrigato
oriamente red
digidos em lííngua portug
guesa ou,
er possível, acompanhad
a
o da devida tradução leg
galizada.
no caso de tal não se

13

Prrazo de aprresentação da propostta

A propossta deve ser entregue até às 23:59 h
horas do 30º
º dia a contar da data doo envio do an
núncio do
concurso
o público parra publicação
o no Diário daa República.

14

Prrazo da obrrigação de manutençã
m
ão das propostas
14
4.1 Os conccorrentes ficcam obrigado
os a manterr as respetiv
vas propostaas pelo prazo
o de 120
(cento e vinte) dias,, contados do
o termo do prazo
p
fixado para a sua aapresentação
o.
14
4.2 O prazo
o referido no número anteerior conside
era-se autom
maticamente pprorrogado por
p iguais
períodoss, caso o con
ncorrente nã o manifeste,, por escrito, vontade conntrária.

15

Ab
bertura e co
onsulta das
s propostass
15
5.1 A aberttura das pro
opostas, efeetuada na plataforma eletrónica de contratação
o pública
“SaphettyGov”, terá lugar no pri meiro (1.º) dia útil imed
diato à data limite para a entrega
das pro
opostas, pro
ocedendo-se à publicaçção da lista dos concoorrentes, na referida
plataforrma.
15
5.2 Mediantte autorizaçã
ão da entidaade adjudica
ante, a entiidade gestorra da platafforma irá
atribuir em simultân
neo, aos conccorrentes inccluídos na lista acima meencionada, có
ódigos de
q lhes posssibilita a con
nsulta de todas as proposstas apresenttadas.
acesso que

16

Ne
egociação

As propo
ostas não serrão objeto de
e negociação
o.
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17

Crritério de adjudicação
17
7.1 A adjudicação é feita
a segundo o critério do mais
m
baixo prreço total, paara os 3 (três anos).
17
7.2 Para efe
eito da aplicação do crittério de adju
udicação, o valor
v
total seerá obtido attravés da
aplicaçã
ão dos preçoss indicados n
no Anexo III (Modelo de
e Proposta) ddo presente Programa
P
de Conccurso, aos co
onsumos dissponibilizadoss no Anexo V (BTE, BT
TN e MT) do Caderno
de Enca
argos, multiplicados peloss 3 (três) ano
os.
17
7.3 Para efe
eitos do disp
posto no núm
mero anterio
or e para a pontuação
p
fi nal das prop
postas no
preço da
a energia, nã
ão devem seer considerad
das as tarifass de acesso ààs redes, as quais
q
são
definida
as anualmente por Desp
pacho da ER
RSE nos term
mos do Reguulamento Tarifário de
setor elé
étrico, bem como
c
taxas e impostos le
egalmente ap
plicáveis.
17
7.4 Em caso
o de igualda
ade de preço
o, é adjudica
ada a propo
osta que aprresentar o va
alor mais
baixo pa
ara os consumos disponib
bilizados no Anexo V, para BTN, nos 3 (três) anos.
17
7.5 Se aind
da assim o empate
e
se m
uência de
mantiver, o desempate será efetuaado na sequ
sorteio, a realizar em sessão paara a qual to
odos os interressados serrão convocad
dos, e da
atadas será ffixada pela ordem
o
de
qual serrá lavrada atta. A ordenaação das propostas empa
extração
o. Assim, serrá adjudicadaa a proposta sorteada em
m 1º lugar.

18

Ca
ausas de nã
ão adjudica
ação.
18
8.1 Não há lugar à adjudicação quan
ndo:
a)

a
aspettos fundame
entais das
Por circunsttâncias impreevistas, seja necessário alterar
peças do procedimento
p
o após o termo do prazo fixado paara apresentação de
propostas;

b)

nientes ao termo do prazo fixado paraa a apresenttação das
Circunstânciias superven
propostas, relativas
r
aos pressuposto
os da decisão
o de contrataar o justifique
em;

c)

Nos demais casos previsstos no artigo
o 79º do CCP
P.

18
8.2 A decisã
ão de não adjudicação, bem como os
o respetivoss fundamenttos, será nottificada a
todos oss concorrentes.

19

An
nálise das propostas,
p
relatório prreliminar e audiência prévia
19
9.1 As prop
postas serão analisadaas quanto à conformidade do exiigido nas peças
p
do
procedim
mento e em relação ao ccritério de adjudicação.
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19
9.2 Após o exame porm
menorizado às propostass, o júri elabora um rellatório prelim
minar, no
á propor a admissão
a
ou
u exclusão fu
undamentada das propoostas e apre
esentar a
qual irá
ordenaçção, para efe
eitos de adjud
dicação, das propostas consideradas admitidas.
19
9.3 Elaborad
do o relatóriio preliminarr, o júri enviia-o em simu
ultâneo a toodos os conccorrentes,
notifican
ndo-os por meio
m
da plattaforma eletrrónica, para que se pronnunciem, po
or escrito,
ao abrig
go do direito de audiênciaa prévia.
19
9.4 O prazo
o de audiência prévia é dee cinco (5) dias.
d

20

Re
elatório final
20
0.1 Cumprid
da a audiênccia prévia, o júri elaborra um relató
ório final funndamentado,, no qual
pondera
a as observa
ações dos co
oncorrentes efetuadas ao abrigo doo direito de audiência
a
prévia, mantendo ou modificaando o teorr e as conc
clusões do Relatório Preliminar,
o ainda pro
opor a exclu
usão de qua
alquer proposta se verrificar, nesta
a fase, a
podendo
ocorrência de qualq
quer um dos motivos pre
evistos no nº
º 2 do artigoo 146º do Có
ódigo dos
os Públicos.
Contrato
20
0.2 No caso
o previsto na
a parte final do ponto an
nterior, bem como quanndo do Relató
ório Final
resulte uma alteração da orden
nação das prropostas con
nstante do re
relatório Preliminar, o
C
pro
ocede a novaa audiência prévia,
p
nos te
ermos previsstos no nº 2 do artigo
Júri do Concurso
124º do
o CCP.

21

Ad
djudicação e Entrega de
d Docume
entos
21
1.1 A decissão de adju
udicação é notificada, em simultâneo, a todoos os Conccorrentes,
juntame
ente com o Relatório
R
Finaal de análise das propostas.
21
1.2 O Adjud
dicatário, qu
uando notificcado para o efeito, terá
á que apreseentar, na pllataforma
eletrónicca “SaphetyG
Gov”, no praazo de 5 (cinco) dias úteis, os seguuintes docum
mentos de
habilitaçção, redigido
os em língua portuguesa ou acompan
nhados de trradução devidamente
legalizad
da:
a) Declaração conforme An
nexo I ao presente Prog
grama de Conncurso;
e não se encontra nas sittuações prev
vistas nas
b) Documentoss comprovattivos, de que
alíneas b), d),
d e) e h) do
o artigo 55º do CCP;
o registo com
mercial atuallizada, ou o código de aacesso para consulta
c) Certidão do
online da ce
ertidão permaanente de re
egisto;
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21
1.3 Todos os
o documenttos devem sser apresenta
ados na plattaforma eletrrónica “Saph
hetyGov”,
em ww
ww.saphety.co
om ou, e a penas no ca
aso de a mesma
m
se enncontrar indisponível,
através do endereço
o de correio eeletrónico ge
eral@cm-palm
mela.pt .
21
1.4 A Câma
ara Municipal de Palmela pode semprre solicitar ao
o adjudicatárrio, ainda qu
ue tal não
conste do Program
ma de proccedimento, a apresenta
ação de quuaisquer doccumentos
das habilitaçõ
ões legalmen
nte exigidas para a execcução das
comprovvativos da tiitularidade d
prestaçõ
ões objeto do
o contrato a celebrar, fix
xando prazo para
p
o efeitoo.
21
1.5 A não apresentação
a
o dos docum
mentos de habilitação, no
o prazo fixaddo ou no casso de não
estarem
m redigidos em
e língua p
portuguesa ou
o acompanhados de trradução devidamente
legalizad
da, por causa imputável ao adjudicattário, implica a caducidadde da adjudiccação.
21
1.6 Se a sittuação previssta no númeero anterior não for imputável ao addjudicatário, ser-lhe-á
concedido prazo adicional de aco
ordo com as condições in
nvocadas.

22

Prrazo para a supressão
o de irregula
aridades

Nos term
mos do dispo
osto no artigo
o 86º, as irreegularidades detetadas nos documenttos apresenttados que
possam levar à cadu
ucidade da ad
djudicação sãão suprimida
as no prazo de
d 3 (três) diias, contados da data
da receçção da notificcação para apresentação dos docume
entos ou elem
mentos em faalta.

23

Ca
aução
23
3.1 Para ga
arantir o ex
xato e pontu
ual cumprim
mento das re
espetivas obbrigações, a Câmara
Municipal exigirá ao
o Adjudicatáário a presta
ação de cau
ução, no vallor de 5% do preço
ual, com excclusão do IV
VA, nos mo
odos previsto
os no artigoo 90º do Có
ódigo dos
contratu
Contrato
os Públicos.
23
3.2 O(s) adjjudicatário(s) deve(m), n
no prazo de 10 dias a contar da notifficação prevista no nº
2 do artigo 77º do Código dos Contratos Públicos,
P
com
mprovar que prestou a caução de
delo constan
nte do Anex
xo III ao presente Proograma, no caso de
acordo com o mod
garantia
a bancária.

24

Fo
oro compettente

Para ressolução de todos os litígios decorrrentes do procedimento
p
o e contratto, fica estipulada a
competê
ência do Tribunal Adminisstrativo e Fisscal de Almad
da, com exprressa renúnccia a qualque
er outro.
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25

Le
egislação aplicável

Para tod
das as matérrias não exp
pressamente reguladas neste
n
Programa, observaar-se-á o dissposto no
Decreto--Lei n.º 18/2008, de 29 de
d Janeiro, e demais legisslação aplicável.
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Anexo I

MODEL
LO DE DECLA
ARAÇÃO
[a qu
ue se refere a alínea a) do n.º
n 1 do artigo
o 81.º]
1 – … (nom
me, número de
e documento de
e identificação e morada), na qualidade
q
de rep
presentante leggal de (1) … (firm
ma, número
de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupa mento concorre
ente, firmas, números de ideentificação fisca
al e sedes),
adjudicatário(a) no proce
edimento de … (designação ou
u referência ao procedimento em
e causa), decclara, sob comp
promisso de
honra, que
e a sua representada (2) não se
e encontra em n
nenhuma das siituações previsttas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos
Contratos Públicos:
2 – O decclarante junta em anexo [ou indica … com o endereço do
o sítio da Internet onde podeem ser consulta
ados (3)] os
documento
os comprovativo
os de que a sua
a representada (4) não se enco
ontra nas situaçõ
ões previstas naas alíneas b), d)
d e) e i) do
n.º 1 do arrtigo 55.º do Có
ódigo dos Contra
atos Públicos.
3 – O decclarante tem ple
eno conhecimen
nto de que a p
prestação de falsas declarações implica a cadducidade da adjjudicação e
constitui co
ontraordenação
o muito grave, nos
n termos do aartigo 456.º do Código dos Con
ntratos Públicos,, a qual pode determinar a
aplicação d
da sanção acesssória de privaçção do direito d
de participar, co
omo candidato, como concorreente ou como membro
m
de
agrupamen
nto candidato ou
o concorrente
e, em qualquerr procedimento adotado para a formação dee contratos públicos, sem
prejuízo da
a participação à entidade comp
petente para efeeitos de procedimento criminal.
… (local), …
…(data), … [asssinatura

(5)

].

(1)

Aplicáve
el apenas a conccorrentes que se
ejam pessoas cooletivas.
No caso
o de o concorren
nte ser uma pesssoa singular, su
uprimir a expresssão «a sua representada».
(3)
Acrescen
ntar as informaçções necessária
as à consulta, see for o caso.
(4)
No caso
o de o concorren
nte ser uma pesssoa singular, su
uprimir a expresssão «a sua representada».
(5)
Nos term
mos do disposto
o nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.ºº
(2)

.
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Anexo II - Modelo de
e Proposta

nsão Especial
Baixa Ten
P
Para todos os lo
ocais de Consum
mo apresentado
os no Anexo V do
d caderno de encargos:
e
Preço prop
posto s/ IVA
Descrição
Ciclo Diário
va
Energia Ativ
(€/KWh)

Ciclo semanaal s/ feriados

Pontta
Cheias
Vaziio Normal
Supe
er Vazio

nsão Normal e IP
Baixa Ten
P
Para todos os lo
ocais de Consum
mo apresentado
os no Anexo V do
d caderno de encargos:
e

Descrição

Preço proposto s/ IVA

nta
Pon
Che
eias
va
Energia Ativ
(€/KWh)

Vazzio Normal
Fora
ra de Vazio
Sim
mples

nsão
Média Ten
P
Para todos os lo
ocais de Consum
mo apresentado
os no Anexo V do
d caderno de encargos:
e

Des
scrição
va
Energia Ativ
(€/KWh)

Preço prop
posto s/ IVA

Pon
nta
Che
eias
Vazzio Normal
Sup
per Vazio

preços apresentados não inclue
em a componen
nte de acesso às redes, taxas e impostos legaalmente aplicáve
eis
Nota: os p

e consumo para
a 12 meses, é d
de __________
_____________
__________________________
__________
O valor tottal estimado de
EUR (por e
extenso), a que
e acresce o IVA em vigor.

ontrato, é de __
__________________________
______________
________
O valor tottal estimado de consumo para 36 meses de co
EUR (por e
extenso), a que
e acresce o IVA em vigor.

Data,
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Anexo III – Mo
odelo de Garrantia Bancá
ária
CÂMARA M
MUNICIPAL DE PALMELA
P
Garantia B
Bancária n.º ……
…………………
Em nome e a pedido de … (entidade adju
udicatária), com
m sede em …, NIF n.º …, vem o Banco …, com
m sede em …, co
om o capital
social de …
…, matriculado na
n Conservatória do registo Coomercial de … sob
s o número único
ú
de matrícuula e de identificação fiscal
n.º …, pelo
o presente docu
umento, prestarr a favor do Mu
unicípio de Palm
mela uma Garantia Bancária, atté ao montante de EUR: …
(por exten
nso), destinada
a a caucionar o integral cum
mprimento dass obrigações as
ssumidas pelo garantido no âmbito da
adjudicaçã
ão do concurso público
p
“…” (ide
entificação do p rocedimento).

A presente
e garantia é pre
estada à primeira solicitação, corresponde a 5% do valor total da adjudica
cação acima me
encionada e
funciona como se estivessse constituída em
e moeda correente, responsab
bilizando-se o ga
arante, sem quaaisquer reservas, por fazer
a entrega de toda e quallquer importânccia, até ao limitte da garantia, logo que interp
pelado por simpples notificação escrita por
parte da entidade beneficiária.

Fica bem a
assente que o banco garante,, no caso de viir a ser chamad
do a honrar a presente
p
garanttia, não poderá
á tomar em
consideraçção quaisquer objeções
o
do garrantido, sendo-llhe igualmente vedado opor à entidade beneeficiária quaisqu
uer reservas
ou meios d
de defesa de qu
ue o garantido se possa valer faace ao garante.

A presente
e garantia/segurro-caução é irre
evogável e é váálida até comunicação pelo Mun
nicípio de Palmeela – Câmara Municipal
M
da
extinção da
as obrigações contratuais
c
assumidas.

(local), (da
ata)
(Assinatura
a)
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