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Artigo 1.º 

Identificação e objeto do contrato 

 
1- O presente procedimento tem por objeto a celebração de um contrato para fornecimento de produtos 

químicos, reagentes e kits de análise para as Piscinas Municipais e Fontes Ornamentais de Faro; 

2- Será conduzido segundo o estabelecido pelo Código dos Contratos Públicos (CCP) publicado em 

anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, retificado pela Declaração de Retificação nº 

18A/2008 de 28 de Março e alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro. 

 

Artigo 2.º  

Entidade adjudicante 

A entidade adjudicante é o Município de Faro, sito no Largo da Sé, 8004-001 FARO, com os números de 

telefone 289 870 870 e de fax 289 870 039 e com o endereço de correio eletrónico: geral@cm-faro.pt, 

sendo o contrato objeto do presente procedimento celebrado em seu nome e outorgado nos termos do 

artigo 106.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, na sua redação atual. 

 

Artigo 3.º  

Decisão de contratar 

A abertura do presente concurso público foi aprovada pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente Câmara Municipal de 

Faro no uso das suas competências. 

 

Artigo 4.º 

Concorrentes 

1 ― Podem apresentar propostas as entidades, pessoas coletivas, que não se encontrem em nenhuma 

das situações referidas no artigo 55.º do CCP. 

2 ― Podem ser concorrentes pessoas coletivas, na forma de sociedade anónima, por quotas, em nome 

coletivo e associações sem fins lucrativos. 

3 ― Podem ser concorrentes agrupamentos de pessoas coletivas, ainda que entre as mesmas não exista 

qualquer modalidade jurídica de associação. 

4 ― Os membros de um agrupamento concorrente não podem ser concorrentes no mesmo procedimento, 

nem integrar outro agrupamento concorrente. 

5 ― Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, perante a 

entidade adjudicante, pela manutenção da proposta. 

6 ― Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas estes, devem 

associar-se, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio, em regime de responsabilidade 

solidária, nos termos do Decreto-lei n.º 231/81, de 28 de julho.  

 

mailto:geral@cm-faro.pt
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Artigo 5.º 

Inspeção do local  

1 — A inspeção ao local, mediante visitas de reconhecimento, devem ser solicitadas pelos interessados, 

por escrito, ao júri do procedimento, no primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, 

através da plataforma eletrónica disponível no endereço www.acingov.pt 

2 ― As visitas ao local, devem ocorrer até ao fim do segundo terço do prazo fixado para a apresentação 

das propostas e serão acompanhadas por funcionário da entidade pública adjudicante. 

3 — Os interessados podem inspecionar o local relacionado com o objeto do contrato e realizar nele os 

reconhecimentos que entenderem indispensáveis à elaboração das suas propostas. 

4 — O desconhecimento das condições do local mencionado no número anterior não poderá constituir 

fundamento para qualquer reclamação. 

 

Artigo 6.º 

Esclarecimentos e retificações sobre as peças do procedimento 

1 ― Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento, 

devem ser solicitados pelos interessados, por escrito, ao júri do procedimento, no primeiro terço do prazo 

fixado para a apresentação das propostas, através da plataforma eletrónica disponível no endereço 

www.acingov.pt. 

2 ― Os esclarecimentos serão prestados por escrito, pelo júri do procedimento, até ao termo do segundo 

terço do prazo fixado para apresentação das propostas. 

3 ― Os esclarecimentos e as retificações serão disponibilizados na plataforma eletrónica disponível no 

endereço www.acingov.pt e juntos às peças do procedimento patentes para consulta, procedendo-se à 

notificação de todos os interessados. 

4 ― Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças do procedimento a que dizem 

respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergência. 

 

Artigo 7.º 

Erros e omissões do caderno de encargos 

1 — Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados 

devem apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar uma lista na qual identifiquem, 

expressa e inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de encargos detetados e que digam 

respeito a: 

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; 

b) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto do 

contrato a celebrar; ou 

c) Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado não considere 

exequíveis. 

2 — Excetuam-se do disposto no número anterior os erros e as omissões que os concorrentes, atuando 

com a diligência objetivamente exigível em face das circunstâncias concretas, apenas pudessem detetar na 

fase de execução do contrato. 

http://www.acingov.pt/
http://www.acingov.pt/
http://www.acingov.pt/
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3 — A apresentação da lista referida no n.º 1, por qualquer interessado, suspende o prazo fixado para a 

apresentação das propostas desde o termo do quinto sexto daquele prazo até à publicitação da decisão 

prevista no n.º 5 ou, não havendo decisão expressa, até ao termo do mesmo prazo. 

4 — A suspensão prevista no número anterior pode ser mantida pelo órgão competente para a decisão de 

contratar por um período único de, no máximo, mais 60 dias contínuos, o qual não pode ser sujeito a 

prorrogação. 

5 — Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas ou, no caso previsto no n.º 4, até ao 

termo do período de manutenção da suspensão daquele prazo, o órgão competente para a decisão de 

contratar deve pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelos interessados, considerando-

se rejeitados todos os que não sejam por ele expressamente aceites. 

6 — O órgão competente para a decisão de contratar deve identificar os termos do suprimento de cada um 

dos erros ou das omissões aceites nos termos do disposto no número anterior. 

7 — As listas com a identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados, bem como as 

decisões previstas nos n.
os

 4 a 6, são publicitadas no portal do Município, correspondente à plataforma 

disponível no endereço www.acingov.pt e juntas às peças do procedimento que se encontrem patentes 

para consulta, devendo todos os interessados que as tenham adquirido ser imediatamente notificados do 

facto. 

  

Artigo 8º 

Documentos que constituem a proposta 

1. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa ou, não o sendo, deve ser acompanhada de 

tradução devidamente legalizada e em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, 

para todos os efeitos, sobre os respetivos originais. 

2. A proposta é composta por: 

a) Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com 

o anexo I do CCP e assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o 

obrigar; 

b) Certidão comercial emitida pela respetiva Conservatória do Registo Comercial ou código de 
acesso à Certidão Comercial “online”, com a inscrição da firma e todos os registos em vigor, 
devidamente atualizada; 

c) Documento que contenha os atributos da proposta, de acordo com os quais o concorrente se 

dispõe a contratar, designadamente: 

i. Proposta de preço a preencher diretamente no formulário de proposta disponibilizado na 

plataforma eletrónica. 

d) Documentos que contenham os termos ou condições, relativos a aspetos da execução do contrato 

não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante 

pretende que o concorrente se vincule, designadamente: 

i. A documentação necessária e inerente aos produtos químicos de tratamento das águas das 

piscinas municipais, nomeadamente fichas técnicas e de segurança em concordância com a 

legislação em vigor [em língua portuguesa], que sejam necessários para a boa e integral 

utilização daqueles. 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2009.192&iddip=20092762
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ii. Os documentos indicados no número 2 deverão ser submetidos em formato digital na 

plataforma eletrónica indicada no Artigo 18º, cumprindo o disposto no Artigo 19º. 

3. Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa, salvo 

o disposto nos números 2 e 3 do Artigo 68º do CCP. 

 

Artigo 9.º 

Idioma dos documentos da proposta 

Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa. 

 

Artigo 10.º 

Propostas variantes 

1 ― Não é admitida a apresentação de propostas variantes ou com condições divergentes das aqui 

previstas.  

2 ― Para efeitos do número anterior, são variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspetos 

da execução do contrato a celebrar, contenham atributos que digam respeito a condições contratuais 

alternativas nos termos expressamente admitidos pelo caderno de encargos. 

 

Artigo 11.º 

Modo de apresentação da proposta 

1 - Os documentos que constituem a proposta são apresentados diretamente na plataforma eletrónica 

utilizada pelo Município de Faro, disponível no portal http://www.acingov.pt com, através do meio de 

transmissão escrita e eletrónica de dados. 

2 - A proposta deverá ser autenticada através de assinatura eletrónica, nos termos do artigo 54.º da Lei n.º 

96/2015, de 17 de agosto. 

3 - A assinatura eletrónica, referida no ponto anterior, deverá respeitar os termos constantes do n.º 7 do art. 

54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, designadamente, nos casos em que o certificado digital não 

possa relacionar diretamente o assinante com a sua função e poder de assinatura, deverá este ser 

acompanhado de um documento eletrónico oficial indicativo do poder de representação e assinatura do 

assinante. 

4 - A receção das propostas é registada com referência às respetivas data e hora, sendo entregue ao 

concorrente um recibo eletrónico, comprovativo dessa receção. 

 

Artigo 12.º 

Prazo para apresentação das propostas 

1 ― As propostas e os documentos que as constituem deverão ser apresentados até às 00h00 do 20.º dia 

a contar da data de envio do anúncio para o Diário da República. 

2 ― A proposta e os respetivos documentos consideram-se apresentados no momento da sua submissão. 

3 ― Nos termos do n.º 3 do artigo 470.º do CCP, os prazos para apresentação das propostas são 

contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados. 

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2009.192&iddip=20092762
http://www.compraspublicas.com/
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Artigo 13.º 

Prazo da obrigação da manutenção das propostas 

1 ― Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 120 dias contados da 

data do termo do prazo fixado para apresentação das propostas. 

2 ― O prazo referido no número anterior considera-se prorrogado por iguais períodos se nada for requerido 

em contrário. 

 

Artigo 14.º 

Documentos de habilitação 

4. No prazo de 5 dias úteis a contar da notificação da decisão de adjudicação deverá o adjudicatário 

remeter os seguintes documentos de habilitação: 

a) Declaração emitida conforme modelo constante no anexo II do CCP; 

b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b) d) e) e 

i) do Artigo 55º do CCP, indicados no Artigo 83º-A do mesmo diploma 

c) Documentos comprovativos da qualidade e garantias dos produtos e equipamentos: 

i. Fichas técnicas dos produtos químicos; 

ii. Fichas de segurança dos produtos químicos; 

iii. Fichas técnicas e condições de garantia dos equipamentos. 

5. O adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos identificados no número anterior 

diretamente na plataforma eletrónica www.acingov.pt. 

6. Quando os documentos indicados no número 4 se encontrem disponíveis na Internet, em substituição 

da sua reprodução pode ser indicado o endereço do sítio eletrónico onde podem ser consultados, bem 

como a informação necessária a essa consulta, desde que os referidos sítios e documentos deles 

constantes estejam redigidos em língua portuguesa.  

7. Para efeitos de consentimento à consulta de informação nos termos da lei dos documentos indicados no 

número 4, informa-se que o Número de Identificação Fiscal (NIF) é: 506 579 425.  

8. Todos os documentos de habilitação devem ser redigidos em língua portuguesa. 

9. A CMF pode exigir ao adjudicatário, em prazo que fixar para o efeito, a apresentação dos originais de 

quaisquer documentos cuja reprodução tenha sido apresentada nos termos do disposto no número 5. 

10. A adjudicação caduca nos termos do disposto no Artigo 86º do CCP. 

11. Nos casos referidos no número anterior, será concedido um prazo de 5 dias após notificação para a 

supressão das irregularidades detetadas. 

12. Caso de verifique a caducidade da adjudicação, tal facto será comunicado ao Instituto da Construção e 

do Imobiliário I.P., podendo ser aplicadas as sanções previstas no Decreto-Lei 12/2004 de 9 de Janeiro. 

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2009.192&iddip=20092762
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2009.192&iddip=20092762
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2009.192&iddip=20092762
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Artigo 15.º 

Idioma dos documentos de habilitação 

1― Todos os documentos de habilitação do concorrente devem ser redigidos em língua portuguesa. 

2 ― Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos de habilitação estiverem redigidos em 

língua estrangeira, deve o concorrente fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada. 

 

Artigo 16.º 

Modo de apresentação dos documentos de habilitação 

1― O concorrente deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos no artigo 14.º 

deste programa de concurso diretamente na plataforma eletrónica utilizada pelo Município de Faro, 

disponível no portal www.acingov.pt.  

2― Quando os documentos a que se referem as alíneas d) e e) do art. 55.º do CCP se encontrem 

disponíveis na Internet, o concorrente pode, em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à 

entidade adjudicante o endereço do sítio onde aqueles podem ser consultados, bem como a informação 

necessária a essa consulta, desde que os referidos sítios e documentos dele constantes estejam redigidos 

em língua portuguesa. 

3― Quando o concorrente tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a entidade 

adjudicante consulte a informação relativa a qualquer dos documentos referidos nas alíneas d) e e) do art. 

55.º do CCP, é dispensada a sua apresentação nos termos do n.º 1 ou a indicação prevista no número 

anterior. 

4― O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre exigir ao concorrente, em prazo que 

fixar para o efeito, a apresentação dos originais de quaisquer documentos cuja reprodução tenha sido 

apresentada nos termos do disposto no n.º 1, em caso de dúvida fundada sobre o conteúdo ou a 

autenticidade destes, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 86.º do CCP. 

 

Artigo 17.º 

Apresentação dos documentos de habilitação por agrupamento 

Quando o concessionário for um agrupamento de pessoas coletivas, os documentos previstos no artigo 

14.º deste programa de concurso devem ser apresentados por todos os seus membros. 

 

Artigo 18.º 

Critério de adjudicação 

1 - A adjudicação é feita segundo o critério do mais baixo preço. 

2 - No caso do mesmo preço constar em mais de uma proposta, deve ser adjudicada aquela que tiver 

apresentado maior n.º de equipamentos e meios afetos ao fornecimento, objeto do procedimento. 

 

 

http://www.acingov.pt./
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Artigo 19.º 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações 

1 - Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o concorrente deve prestar uma 

caução no valor de 0,5% do montante do valor total do fornecimento, com exclusão do IVA. 

2 - Nos termos do n.º 2 do art. 105.º do CCP, o concorrente perde a caução prestada a favor da entidade 

adjudicante, se por facto que lhe seja imputável, o concorrente não comparecer no dia, hora e local fixados 

para a outorga do contrato, bem como, no caso de o concorrente ser um agrupamento, se os seus 

membros não tiverem associado nos termos previstos no n.º 4 do art. 54.º do mesmo diploma. 

3 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caução prestada, independentemente de 

decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer importâncias que se mostrem devidas por força do 

não cumprimento por parte do concorrente das obrigações legais ou contratuais, designadamente as 

previstas no disposto no art. 296.º do CCP. 

4 - A caução prestada será mantida até ao termo do contrato. 

5- O concorrente deverá reconstituir integralmente a caução, nos 10 (dez) dias seguintes à comunicação 

que para o efeito lhe for dirigida, quando daquela sejam utilizadas quaisquer importâncias. 

6- Todas as despesas derivadas da prestação da caução são da responsabilidade do concorrente. 

 

Artigo 20.º 

Modos de prestação da caução 

1 - O concorrente deve prestar a caução no prazo de quinze dias a contar da notificação prevista no n.º 2 

do art. 77.º do CCP, devendo comprovar essa prestação junto da entidade adjudicante no dia 

imediatamente subsequente. 

2 - A caução é prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou 

mediante garantia bancária ou seguro-caução, conforme escolha do concorrente, conforme anexos III e IV 

do presente programa de concurso. 

3 - O depósito em dinheiro ou títulos é efetuado em Portugal, em qualquer instituição de crédito, à ordem 

do Município de Faro, devendo ser especificado a designação do procedimento; 

4 - Quando o depósito for efetuado em títulos, estes são avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo se, 

nos últimos três meses, a média da cotação na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a 

avaliação é feita em 90% dessa média. 

5 - Se o concorrente prestar caução mediante garantia bancária, deve apresentar um documento pelo qual 

um estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caução, o imediato 

pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela entidade adjudicante em virtude do incumprimento de 

quaisquer obrigações a que a garantia respeita. 

6 - Tratando-se de seguro-caução o concorrente deverá apresentar apólice pela qual uma entidade 

legalmente autorizada a realizar esse seguro assuma, até ao limite do valor da caução, o imediato 

pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela entidade adjudicante em virtude de incumprimento das 

obrigações a que o seguro respeita. 

7 - Das condições da garantia bancária ou da apólice de seguro-caução não pode, em caso algum, resultar 

uma diminuição das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que são asseguradas pelas outras 

formas admitidas, de prestação de caução, ainda que não tenha sido pago o respetivo prémio. 

8 - Todas as despesas derivadas da prestação da caução são da responsabilidade do concorrente. 
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Artigo 21.º 

Outros encargos 

Todas as despesas ou encargos necessários à realização do objeto contratual, incluindo as derivadas da 

elaboração de estudos, projetos e outros documentos técnicos ou administrativos necessários à preparação 

ou elaboração da proposta, da prestação de caução ou do contrato, são da responsabilidade do 

concorrente. 

 

Artigo 22.º 

Prevalência 

1 ― As normas constantes do CCP prevalecem sobre quaisquer disposições das peças de procedimento 

com elas desconformes. 

2 ― As normas constantes no programa de concurso prevalecem sobre quaisquer indicações constantes do 

anúncio com elas desconformes. 

Artigo 23.º 

Plataforma de Compras Públicas 

1 - Obrigações da ACIN-iCloud Solutions, Lda.: 

a)    Disponibilização de selos temporais ilimitados, sem quaisquer custos para os agentes económicos 

(interessados, candidatos e concorrentes) que a utilizem; 

b)   Registo dos agentes económicos na plataforma eletrónica, na modalidade gratuita, no máximo de três 

dias úteis, conforme n.º 3 do art. 28.º da Lei nº 96/2015 de 17 agosto; 

c)    Disponibilização das peças do procedimento, em área de acesso livre e de forma completa e gratuita, a 

partir da data da publicação do anúncio, sendo o acesso aos restantes documentos do procedimento, 

reservado aos interessados registados e participantes do mesmo, conforme n.º 1 e n.º 2 do art. 62.º da 

Lei nº 96/2015 de 17 agosto; 

d)   Proporcionar a qualquer operador económico, pessoa singular ou coletiva, a título gratuito, um mínimo 

de três acessos, em simultâneo, aos serviços base da respetiva plataforma eletrónica, que 

compreendem o acesso a todas as funcionalidades essenciais, conforme n.º 2 do art. 23.º e n.º 1 do art. 

24.º da Lei nº 96/2015 de 17 agosto. 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

[a que se refere o artigo 8.º do programa de concurso e a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP] 

 

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1) 

... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números 

de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos 

relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de ... (designação ou referência 

ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a 

executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, 

relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas Cláusulas. 

2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que 

junta em anexo (3): 

a) ... 

b) ... 

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do 

referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que: 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, 

sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem 

o respetivo processo pendente; 

b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua 

honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou 

gerência não foram condenados por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional (5)] (6); 

c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (7) [ou os 

titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram objeto de aplicação de 

sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9); 

d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal (ou 

no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (10); 

e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado de que é 

nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11); 

f) Não tenham sido objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do 

Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de 

maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos, durante o período de inabilidade fixado 

na decisão condenatória (12); 

g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do nº 1 do artigo 627º do Código 

do Trabalho (13); 

h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização 

ao seu serviço de mão de obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a 
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segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou 

no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (14); 

i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15) [ou os 

titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram condenados por alguns 

dos seguintes crimes (16)] (17): 

i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no nº 1 do artigo 2º da Ação 

Comum nº 98/773/JAI, do Conselho; 

ii) Corrupção, na aceção do artigo 3º do Ato do Conselho de 26 de maio de 1997 e do nº 1 do artigo 3º da 

Ação Comum nº 98/742/JAI, do Conselho; 

iii) Fraude, na aceção do artigo 1º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros das 

Comunidades Europeias; 

iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1º da Diretiva nº 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de 

Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais; 

j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e 

elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as condições normais de 

concorrência. 

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o 

caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela 

recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456º do Código dos Contratos 

Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, 

como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em 

qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à 

entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81º 

do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo ii do referido Código, 

bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) 

e i) do nº 4 desta declaração. 

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados 

nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação 

que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do artigo 456º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 

acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de 

agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos 

públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

... (local), ... (data), ... [assinatura (18)]. 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos 
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do disposto nas alíneas b), c) e d) do nº 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57º 

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 

(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 

(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. 

(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 

(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 

(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. 

(10) Declarar consoante a situação. 

(11) Declarar consoante a situação. 

(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 

(13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 

(14) Declarar consoante a situação. 

(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 [a que se refere o artigo 14.º do programa de concurso e a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do CCP] 

 

1 — ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal 

de(1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, 

números de identificação fiscal e sedes), concorrente no procedimento de ... (designação ou referência ao 

procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2): 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, 

sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem 

o respetivo processo pendente; 

b) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (3) [ou os 

titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram objeto de aplicação de 

sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (4)] (5); 

c) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-

Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e no 

n.º 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos, durante o período de inabilidade fixado na decisão 

condenatória (6); 

d) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627.º do Código 

do Trabalho (7); 

e) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização 

ao seu serviço de mão -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a 

segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou 

no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (8); 

f) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e 

elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as condições normais de 

concorrência. 

2 — O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço do sítio da Internet onde podem ser 

consultados (9)] os documentos comprovativos de que a sua representada (10) não se encontra nas 

situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a caducidade 

da adjudicação e constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos 

Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de 

participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, 

em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à 

entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

... (local), ... (data), ... [assinatura (11)]. 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
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(3) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 

(5) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. 

(6) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 

(7) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 

(8) Declarar consoante a situação. 

(9) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 

(10) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 

(11) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57. 
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ANEXO III 

GARANTIA BANCÁRIA/SEGURO DE CAUÇÃO N.º 

 

Em nome e a pedido de . . . (249), vem o(a) . . . (250), pelo presente documento, prestar, a favor do 

Município de Faro, com sede no Largo da Sé, 8004-001 FARO, pessoa coletiva n.º 506 579 425, uma 

garantia bancária/seguro-caução . . . (251), até ao montante de . . . . (252), destinada(o) a caucionar o 

integral cumprimento das obrigações assumidas pelo(s) garantido(s) no âmbito do processo relativo à 

adjudicação do concurso público, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 88.º, 89.º e 90.º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

A presente garantia corresponde a . . .% (253) do valor total constante do plano de investimentos 

apresentado com a proposta no âmbito do processo relativo à adjudicação de . . .e funciona como se 

estivesse constituída em moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por 

fazer a entrega de toda e qualquer importância, até ao limite da garantia, logo que interpelado por simples 

notificação escrita por parte da entidade beneficiária.  

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros . . . . (254) garante, no caso de vir a ser chamado(a) 

a honrar a presente garantia, não poderá tomar em consideração quaisquer objeções do(s) garantido(s), 

sendo-lhe igualmente vedado opor à entidade beneficiária quaisquer reservas ou meios de defesa de que o 

garantido se possa valer face ao garante. 

A presente garantia permanece válida até que seja expressamente autorizada a sua liberação pela 

entidade beneficiária, não podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e 

independentemente da liquidação de quaisquer prémios que sejam devidos. 

. . . (data). 

. . . (assinatura). 

249 Identificação completa do concorrente. 

250 Identificação completa da instituição garante. 

251 Eliminar o que não interessar. 

252 Indicar o valor por extenso. 

253 Indicar a percentagem, nos termos do disposto no artigo 89.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

254 Eliminar o que não interessar. 
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ANEXO IV 

MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO 

 

Vai, ____________________________________ (nome do cconcorrente), pessoa colectiva n.º… / 

portador do bilhete de identidade n.º….., residente (ou com escritório ou sede) em 

______________________________ (morada), depositar na ________________________ (sede, filial, 

agência ou delegação) da __________________________ (instituição), à ordem do Município de Faro, 

com sede no Largo da Sé, 8004-001 FARO, pessoa coletiva n.º 506 579 425, a quantia de ______ € 

_____________________________________ (por extenso) _________________ (em dinheiro/em títulos) 

____________________________, (eliminar o que não interessar), correspondente à caução contratual 

exigida no artigo 19.º do programa do concurso público, nos termos dos nºs 3 e 4 do artigo 90º do Código 

dos Contratos Públicos, para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações que o concorrente 

assume em virtude da adjudicação, designadamente nos casos de falta de pagamento da taxa mensal 

devida pela prestação de serviços, das multas aplicadas, das indemnizações devidas, das despesas que o 

Município tenha efetuado por conta do concorrente. 

Este depósito, sem reservas, fica à ordem do Município de Faro, a quem deve ser remetido o respetivo 

conhecimento. 

 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]. 

 


