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Anexos: 

 
Minuta da proposta 

 
Minuta de declaração 

(corresponde ao anexo referido na alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º CCP) 

 
Minuta de declaração 

(corresponde ao anexo referido na alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º CCP) 
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Cláusula 1 – Identificação, objeto e tipo de contrato 

 

1 – Designação: 

 

Aquisição de duas viaturas tipo Mini-Bus para transporte escolar. 

 

 

2 – Objeto do contrato 

 
O presente procedimento tem como objeto principal a aquisição de duas viaturas, de 18 

lugares cada, do tipo mini-bus, para o transporte escolar. 

 
 

3 – Tipo de contrato 

 
O presente contrato reveste a modalidade de Aquisição de bens, ao abrigo do disposto na 

alínea d) do n.º 2 do artigo 16.º do CCP. 

 

 

Clausula 2 - Designação da entidade adjudicante 

Município de Faro 

Largo da Sé, 8004-001 Faro 

Telefone: 289 870 870; Fax: 289 870 039 

Página Web: www.cm-faro.pt; Endereço eletrónico: geral@cm-faro.pt 

 

 

Cláusula 3 - Órgão competente para a decisão de contratar 

Presidente da Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 36.º do CCP, na 

alínea b), n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, ainda em vigor por 

força da aplicação da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto Lei n.º 18/2008 de 29 de 

janeiro, alínea f) do n.º 1 e alínea e), do n.º 2 ambos do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

 

 

 



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais 

  

 

 

 

Largo da Sé, Divisão de Projetos, Obras e 

Equipamentos Municipais 

Página 4 de 21

 

  

8004-001 Faro, Portugal     

 geral@cm-faro.pt Largo de São Francisco,39 Tel.: 289 870 880 

Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt   Fax: 289 870 012 

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal dpoem.diu@cm-faro.pt 

  

Clausula 4 – Tipo de procedimento 

Concurso público, nos termos da alínea b), n.º 1 do artigo 16º e alínea b), n.º 1 do artigo 

20º, ambos do CCP. 

 

 

Clausula 5 - Peças do procedimento 

 

1 - Consulta 

As peças do procedimento podem ser consultadas das 09h00 às 17h00, nas instalações da 

Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais, no Largo de São Francisco, nº 39, 

8000-142 Faro, desde o dia da publicação do anúncio até ao termo do prazo para 

apresentação das propostas, nos termos do n.º 1, artigo 133.º do CCP. 

 

2 – Fornecimento 

As peças do procedimento, serão integralmente disponibilizadas na plataforma utilizada pelo 

Município de Faro, no endereço eletrónico: www.acingov.pt, desde a data da publicação do 

anúncio até ao termo do prazo para apresentação das propostas, nos termos do n.º 2, artigo 

133.º do CCP. 

 

3 - Esclarecimentos e retificações  

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento são da competência do Júri nomeado para efeitos deste procedimento. 

 

Os interessados podem solicitar esclarecimentos ao Júri do procedimento, até às 23h59 do 

primeiro terço (1/3) do prazo fixado para a apresentação das propostas, diretamente na 

plataforma eletrónica utilizada pelo Município: www.acingov.pt. 

 

Os esclarecimentos a que se refere o n.º 1 serão prestados diretamente na plataforma 

eletrónica, pelo Júri nomeado, até ao termo do segundo terço (2/3), do prazo fixado para a 

apresentação das propostas. 

 

Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças do procedimento e 

prevalecem sobre estas em caso de divergência. 
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4 - Erros e omissões do caderno de encargos 

Até ao termo do quinto sexto (5/6) do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

interessados devem apresentar, uma lista na qual identifiquem, expressa e 

inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de encargos detetados. 

 

 

Cláusula 6 – Especificações relativas à proposta 

 

A proposta é a declaração pela qual o concorrente manifesta a sua vontade de contratar e o 

modo pelo qual se dispõe a fazê-lo. 

 

A proposta e documentos que constituem a proposta devem ser redigidos em língua 

portuguesa. 

 

Na proposta os concorrentes devem indicar todos os elementos solicitados, devendo para o 

efeito considerar todas as condições e informações constantes do presente programa de 

procedimento, caderno de encargos e demais documentação anexa. 

 

A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes legais. 

 

 

1 - Propostas variantes 

Não é permitida a apresentação de proposta variante. 

 

2 - Documentos que constituem a proposta  

2.1 - A proposta é constituída pelos seguintes documentos: 

 

a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, 

elaborada em conformidade com o modelo previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

57º do Código dos Contratos Públicos (correspondente ao Anexo II do Modelo de 

Declaração) constante do presente programa do procedimento, do qual faz parte 

integrante. Esta declaração deve ser assinada pelo concorrente ou por representante 

com poderes para o obrigar; 
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b) Certidão da Conservatória do Registo Comercial ou Certidão Comercial “online”, com 

a inscrição da firma e todos os registos em vigor (para sociedade comerciais), 

devidamente atualizada. 

 

2.2 - Documentos que, em função do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua 

execução submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, contenham os atributos da 

proposta, de acordo com os quais o concorrente se dispõe a contratar: 

 

a) Proposta contratual elaborada de acordo com o modelo em anexo I (Minuta da 

proposta), devidamente preenchido, conforme nº 3 da presente cláusula.  

 

2.3 – Integram também a proposta, quando aplicável: 

a) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos, da apresentação, de 

um preço anormalmente baixo; 

 

b) Quaisquer outros documentos que o concorrente considere indispensáveis à sua 

disposição de contratar. 

 

3 - Modo de apresentação das propostas 

 

3.1 – A proposta de preço será elaborada em conformidade com o modelo constante do 

anexo I ao programa do procedimento (minuta da proposta). 

 

3.2 - Os documentos que constituem a proposta, será apresentada diretamente na 

plataforma eletrónica em uso no Município, no endereço www.acingov.pt 

 

3.3 - O preço da proposta será expresso em euros (€), por extenso e algarismos, e não 

incluirá o IVA, devendo o concorrente indicar a taxa legal aplicável. Em caso de divergência, 

prevalece o preço indicado por extenso. 

 

3.4 - Sempre que na proposta sejam indicados vários preços, em caso de qualquer 

divergência entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os preços parciais, 

unitários ou não, mais decompostos. 
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3.5 - As propostas, assim como todos os documentos submetidos na plataforma eletrónica 

www.acingov.pt, devem ser assinados com recurso a certificados qualificados de assinatura 

eletrónica próprios ou dos seus representantes legais, nos termos do disposto no artigo 54º 

da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto. 

 

3.6 - Nos casos em que o certificado digital não possa relacionar o assinante com a sua 

função e poder de assinatura, deve a entidade interessada submeter à plataforma eletrónica 

um documento eletrónico oficial indicando o poder de representação e a assinatura do 

assinante. 

 

3.7 - Quando algum documento se encontre disponível na internet, o concorrente pode, em 

substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à entidade concedente o endereço 

do sítio onde aquele pode ser consultado, bem como a informação necessária a essa 

consulta, desde que referidos sitio e documento dele constante, estejam redigidos em língua 

portuguesa. 

 

3.8 - Em caso de dúvida fundada sobre o conteúdo ou autenticidade dos documentos que 

constituem a proposta, apresentados diretamente na plataforma eletrónica de contratação 

pública acingov, pode a entidade concedente exigir ao concorrente a apresentação dos 

originais de quaisquer documentos cuja reprodução tenha sido apresentada. 

 

 

 

4 - Prazo para apresentação de propostas 

 

4.1 - Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados, pelos 

concorrentes ou seus representantes, diretamente na plataforma eletrónica 

www.acinngov.pt, até às 23h59 do 9º dia a contar da data de envio do anúncio para o Diário 

da República. 

 

4.2 - A receção das propostas é registada com referência às respetivas data e hora. 

 

 



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais 

  

 

 

 

Largo da Sé, Divisão de Projetos, Obras e 

Equipamentos Municipais 

Página 8 de 21

 

  

8004-001 Faro, Portugal     

 geral@cm-faro.pt Largo de São Francisco,39 Tel.: 289 870 880 

Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt   Fax: 289 870 012 

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal dpoem.diu@cm-faro.pt 

  

5 - Prazo da obrigação de manutenção das propostas 

5.1 - Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 66 

(sessenta e seis) dias contados da data do termo do prazo fixado para apresentação das 

propostas. 

 

5.2 - O prazo referido no número anterior considera-se prorrogado por iguais períodos se 

nada for requerido em contrário. 

 

Clausula 7 - Esclarecimentos sobre as propostas 

1 - O júri do procedimento pode pedir aos concorrentes esclarecimentos sobre as propostas, 

considerados necessários para efeitos de análise e avaliação das mesmas. 

 

2 - Os esclarecimentos prestados pelos respetivos concorrentes fazem parte integrante das 

mesmas, desde que não contrariem os elementos constantes dos documentos que as 

constituem, não alterem ou completem os respetivos atributos, nem visem suprir omissões 

que determinam a sua exclusão nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 70.º 

do Código dos Contratos Públicos. 

 

3 - Os esclarecimentos referidos no número anterior são disponibilizados na plataforma 

eletrónica, www.acingov.pt, devendo todos os concorrentes ser imediatamente notificados 

desse facto. 

 

Clausula 8 - Preço anormalmente baixo 

Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º do Código dos Contratos 

Públicos, os preços resultantes de uma proposta são considerados anormalmente baixos, 

quando o valor apresentado é igual ou inferior a 50% do preço base definido, nos termos do 

n.º 1 da Clausula 2 do caderno de encargos. 

 

Clausula 9 - Critério de adjudicação 

O critério de adjudicação, de acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 74.º 

do CCP é o “o do mais baixo preço”. 
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Clausula 10 - Documentos de habilitação do adjudicatário 

1 - Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, o órgão competente para a 

decisão de contratar notificará o adjudicatário para que este, apresente os seguintes 

documentos de habilitação: 

 

a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo V ao presente programa de 

procedimento (anexo II do CCP); 

 

b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas no artigo 

55.º do CCP, nomeadamente: 

 

i. Registo criminal da empresa, dos titulares dos órgãos sociais e direção ou gerência 

da mesma; 

 

ii. Certidão emitida pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

comprovativa de que a sociedade tem a sua situação contributiva regularizada; 

 

iii. Certidão emitida pelo Ministério das Finanças comprovativa de que a sociedade 

tem a sua situação contributiva regularizada 

 
c) Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores de bens móveis, que revele a 

titularidade das habilitações adequadas e necessárias à execução das prestações 

objeto do contrato a celebrar, ou em substituição, o certificado de inscrição, no 

Registo Nacional de Pessoas Coletivas, a emitir por esta entidade, com todas as 

inscrições em vigor e que revele a titularidade das habilitações adequadas e 

necessárias à execução das prestações objeto do contrato a celebrar, nos termos da 

alínea b), n.º 5 do artigo 81.º do CCP. 

 

 
2 - O adjudicatário deverá ainda, para efeitos de redução do contrato a escrito, entregar os 

documentos a seguir indicados: 

a) Cartão de pessoa coletiva; 

b) Declaração onde conste a identificação dos outorgantes do contrato, respetiva 

morada e contactos; 



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais 

  

 

 

 

Largo da Sé, Divisão de Projetos, Obras e 

Equipamentos Municipais 

Página 10 de 21

 

  

8004-001 Faro, Portugal     

 geral@cm-faro.pt Largo de São Francisco,39 Tel.: 289 870 880 

Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt   Fax: 289 870 012 

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal dpoem.diu@cm-faro.pt 

  

c) Documento de identificação dos outorgantes do contrato, designadamente, cartão de 

cidadão ou bilhete de identidade e cartão de contribuinte; 

d) Procuração (se aplicável). 

 

3 - Quando os documentos a que se referem as alíneas b) do n.º 1 e a) do n.º 2, da 

presente clausula, se encontrarem disponíveis na Internet, o adjudicatário pode, em 

substituição da apresentação da sua reprodução, indicar o endereço do sítio onde aqueles 

podem ser consultados, bem como a informação necessária a essa consulta, desde que o 

referido o sítio(s) e documento(s) dele(s) constante(s) estejam redigidos em língua 

portuguesa. 

 

4 - Os documentos mencionados, devem ser entregues diretamente na plataforma 

eletrónica www.acingov.pt; 

 

5 – O prazo para apresentação dos documentos solicitados é de cinco (5) dias após a 

notificação da adjudicação, contados nos termos do artigo 87.º do CPA, aprovado pelo 

Decreto Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, por remissão do n.º 1 do artigo 470.º do CCP. 

 

6 - O prazo a conceder pela entidade adjudicante para supressão de irregularidades 

detetadas nos documentos apresentados que possam levar à caducidade da adjudicação, 

nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP, será de 3 (três) dias úteis, a contar da data 

da notificação. 

 

7 - Todos os documentos de habilitação devem ser redigidos em língua portuguesa. Quando, 

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

língua estrangeira, deve o adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução devidamente 

legalizada. 

 

8 - O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre solicitar ao adjudicatário, 

ainda que tal não conste do presente programa de concurso, a apresentação de quaisquer 

documentos comprovativos da titularidade das habilitações legalmente exigidas para a 

execução das atividades objeto do contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito. 
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9 - O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre 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 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. 

 

 

Clausula 11 – Especificações relativamente à caução 

1 - Caução 

 

a) De acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 89.º do CCP, não é exigel a prestação de 

caução, para garantir a celebração do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento 

de todas as obrigações legais e contratuais; 

 

b) Nos termos do no n.º 3 do artigo indicado na alínea anterior, o Município de Faro vai 

proceder à retenção de 10% no valor de cada um dos pagamentos a efetuar. 

 

 

Clausula 12 – Possibilidade de adoção de ajuste direto 

Nos termos do artigo 25.º do CCP, pode a entidade adjudicante recorrer à adoção de ajuste 

direto. 

 

 

Clausula 13 – Obrigações da Acin-iCloud Solutions, Lda. 

1 - Disponibilização de selos temporais ilimitados, sem quaisquer custos para os agentes 

económicos (interessados, candidatos e concorrentes) que a utilizem; 

 

2 - Registo dos agentes económicos na plataforma eletrónica, na modalidade gratuita, no 

máximo de três dias úteis, conforme n.º 3 do artigo 28.º da Lei n.º 96/2015 de 17 agosto; 

 

3 - 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 artigo 62.º da Lei n.º 96/2015 de 17 agosto; 
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4 - N.º de utilizadores ilimitado; 

 

5 - Acesso em qualquer computador, após a primeira instalação do certificado de 

autenticação; 

 

6 - Disponibilizar o serviço de apoio técnico aos agentes económicos, por telefone e por 

correio eletrónico, que funcione no mínimo entre as 9:00h e as 19:00h, sem quaisquer 

custos. 

 

 

Clausula 14 - Prevalência 

As normas do programa do procedimento prevalecem sobre quaisquer indicações constantes 

dos anúncios com elas desconformes. 

 

 

Clausula 15 - Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente programa do procedimento 

aplica-se o regime previsto no Código de Contratos Públicos, e demais legislação aplicável. 
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ANEXO I – Minuta de proposta 

(3.1 da cláusula 6) 

 

________________________________________ (indicar nome ou denominação social, 

estado, profissão e morada ou sede), depois de ter tomado conhecimento do objeto do 

concurso público para “Aquisição de duas viaturas tipo Mini-Bus para transporte 

escolar”, a que se refere o anúncio datado de 2016/____/____, obriga-se a celebrar o 

contrato em conformidade com o programa de procedimento e caderno de encargos e nas 

seguintes condições: 

 

Preço unitário (expresso em euros, por extenso e algarismos e sem IVA): 

Preço de cada veículo: 

Veículo A: ____________; 

Veículo B: ____________; 

 

Preço total (expresso em euros, por extenso e algarismos e sem IVA):  

Preço dos dois veículos: 

________________ .  

 

Em cumprimento com as especificações técnicas: 

 

A - Viatura tipo mini-bus a gasóleo, com potência mínima de 125 cv e cilindrada 

entre 2.000 e 2.200 cm3
 

 

Cilindrada:  

Classe de emissões de CO2:  

Nº Portas:  

Caixa de velocidades – Tipo: manual  

                             – n.º de velocidades:   

Categoria fiscal:  

Nº de lugares: 

Motorização:  

Alimentação de combustível: 

Potência:  
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Comprimento: 

Largura: 

Distância entre eixos, em mm: 

Capacidade mínima de bagageira, em litros: 

Ar condicionado 

Vidros elétricos, dianteiros e traseiros 

Tacógrafo digital incluído 

Teto alto 

Pintura/cor: branco 

Consumo médio combinado anunciado:  

Tração traseira 

Roda suplente 

Rodado traseiro duplo 

 

B - Viatura tipo mini-bus a gasóleo, com potência mínima de 155 cv e cilindrada 

entre 2.000 e 2.200 cm3
 

 

Cilindrada:  

Classe de emissões de CO2:  

Nº Portas:  

Caixa de velocidades – Tipo: manual  

                               – n.º de velocidades:  

Categoria fiscal:  

Nº de lugares: 

Motorização: 

Alimentação de combustível: 

Potência: 

Comprimento: 

Largura: 

Distância entre eixos, em mm: 

Capacidade mínima de bagageira, em litros: 

Ar condicionado 

Vidros elétricos, dianteiros e traseiros 

Tacógrafo digital incluído 
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Teto alto 

Pintura/cor: branco 

Consumo médio combinado anunciado: 

Tração traseira 

Roda suplente 

Rodado traseiro duplo 
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ANEXO II – Modelo de declaração 

[a que se refere 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); 
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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, direcção 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) 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.º1 do 

artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e no n.º1 do artigo 460.º do Código 

dos Contratos Públicos, durante o período de inabilidade fixado na decisão 

condenatória; 

 

g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do 

artigo 562.º 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 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, direcção ou 

gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17): 
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I) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no 

n.º1 do artigo 2.º da Ação Comum n.º 98/773/JAI do Conselho; 

 

II) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Acto do Conselho, de 26 de maio de 1997 

e do n.º 1 do artigo 3.º da Ação Comum n.º 98/742/JAI do Conselho; 

 

III) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos 

Interesses Financeiros das Comunidades Europeias; 

 
IV) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva n.º 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 lhes 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 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.  

 

 

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do 

disposto no artigo 81.º 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 n.º 4 desta declaração. 
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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 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 (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 do disposto 

nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos nºs. 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. 

(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. 

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

(18) Nos termos do disposto nos nºs. 4 e 5 do artigo 57º 
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ANEXO III – Modelo de declaração 

[a que se refere 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), 

adjudicatário(a) 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) 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.º1 do artigo 71.º da Lei n.º19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º 

do Código dos Contratos Públicos (6), durante o período de inabilidade fixado na 

decisão condenatória; 

 

d) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do 

artigo 562.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); 
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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 contraordenação 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». 
(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 nrs. 4 e 5 do artigo 57 

 

 
 


