
Contrato de gestão de eficiência energética ao abrigo do disposto do 
Decreto-Lei nº 29/2011, de 28 de fevereiro, para Implementação de 
Medidas de Eficiência Energética na Iluminação Pública da Cidade de 
Faro (até à primeira circular). 

Divisão de Projectos, Obras e Equipamentos Municipais 

Exmos. Senhores

Junto se envia para os devidos efeitos, convite no âmbito do procedimento identificado em epígrafe.

Enviado: quarta-feira, 19 de Outubro de 2016 14:26 

Para: geral@acribia.pt; geral@alferpac.pt; amago@amago.pt; mail@ambiene.pt; comercial@besolution.pt; lisboa@casais.pt; 
centro@ctcv.pt; geral@circuitos.pt; cme@cme.pt; geral@dape.pt; contacto@digidelta.pt; energia@dstsgps.com; 
ecopower@ecopower.pt; pt.gse.mailbox@veolia.com; comercialestado@edp.pt; sgps@efacec.pt; info@selfenergy.com; 
energyband@a-bandeira.pt; geral@enerqai.com; comercial.particulares@ylce.pt; geral@eri.pt; info@factorenergia.pt; 
ferrovial.servicos@ferrovial.com; info@futursolutions.pt; power.comercial@galpenergia.com; info@glintt.com; 
geral@greenvalue.pt; energia@hen.pt; geral@imagemurbana.pt; comercial@isq.pt; geral@iep.pt; geral@intelsol.pt; 
mail@vps.energy.pt; geral@isete.com; j96.certificacao@gmail.com; geral@l2m.com.pt; lledop@mail.telepac.pt; 
geral@lmge.pt; geral@manvia.pt; geral@micatri.pt; nsr@nsr.pt; fm@opertec.pt; perits.net@gmail.com; pt-
atendimento-cliente@schneider-electric.com; geral@protermia.pt; comercial@scse-lda.com; pt.info@sgs.com; 
siemenssolugov.pt@siemens.com; geral.lisboa@sinergiae.com; info@smartwatt.pt; geral@sotecnisol.pt; 
info@sunergetic.pt; tdgi@tdgi.pt; rececao.santarem@centroescritorios.pt 

Anexos: Convite -18.10.16.pdf (490 KB)

Com os melhores cumprimentos,

Divisão de Projetos, Obras e 
Equipamentos Municipais

Câmara Municipal de Faro Tlm.: 925915121

Largo de S. Francisco, nº 39 Tel.: 289870880/881 dpoem.diu@cm-faro.pt

8000-142 Faro, Portugal Fax: 289870012 http://www.cm-faro.pt

Por favor, tenha em consideração o ambiente antes de imprimir este e-mail

AVISO LEGAL: Esta mensagem é confidencial e dirigida apenas ao destinatário. Se a recebeu por erro, solicitamos que o comunique ao remetente e a elimine, 
assim como qualquer documento anexo. Não há renúncia à confidencialidade nem a nenhum privilégio devido a erro de transmissão.
DISCLAIMER: This message is confidential and intended exclusively for the addressee. If you received this message by mistake please inform the sender and 
delete the message and attachments. No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission.
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CONVITE 

 

1 - Identificação e contactos da entidade adjudicante: 

 

Município de Faro – Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais 

Largo da Sé, 8004-001 Faro 

Telefone: 00351 – 289 870 870; Fax: 00351 – 289 870 039  

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

 

2 - Órgão competente para a decisão de contratar: 

 

Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de junho, alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro e, de acordo com o previsto no artigo 10º do Decreto-Lei n.º 29/2011, 

de 28 de fevereiro, conjugado com a Portaria n.º 60/2013, de 5 de fevereiro. 

 

Autorizado e aprovado em reunião de Câmara de 25 de julho e 05 de setembro de 2016, 

sob propostas do Exmo. Senhor Presidente n.ºs 710/2016/CM e 822/2016/CM, 

respetivamente e em reunião de Assembleia Municipal de 20 de setembro de 2016. 

 

3 - Tipo de procedimento: 

 

Ao abrigo e termos conjugados do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, n.º 1 do artigo 11º do 

Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro (no capítulo III deste diploma) e o Código 

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

alterações, doravante designado por CCP. 

 

4 - Objeto do contrato: 

 

4.1 - Designação do contrato 

 

Contrato de gestão de eficiência energética ao abrigo do disposto do Decreto-Lei nº 

29/2011, de 28 de fevereiro, para Implementação de Medidas de Eficiência Energética na 

Iluminação Pública da Cidade de Faro (até à primeira circular). 

 

http://www.cm-faro.pt/
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4.2 - Descrição sucinta do objeto do contrato 

 

O presente procedimento, tem por objeto a adjudicação de uma proposta com vista à 

celebração de um contrato de gestão de eficiência energética na iluminação pública da 

cidade de Faro, na área assinalada na planta em anexo ao programa de procedimento, ao 

abrigo e nos termos do no n.º 1, do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de 

fevereiro. 

 

 

5 - Outras informações do contrato: 

5.1 - Tipo de contrato: Aquisição de serviços. 

5.2 – Local de execução: Cidade de Faro, até à primeira circular. 

5.3 – Propostas variantes: Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 

5.4 - Legislação aplicável: Em tudo quanto for omisso no convite, observar-se-á o 

disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011 de 28 de fevereiro, no CCP, e restante legislação 

aplicável. 

 

6 - Fases do procedimento, prazo e modo de apresentação de propostas: 

 

A entrega das propostas deve obedecer às fases estabelecidas nos termos do n.º 1 do artigo 

11.º do Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro e do artigo 7º do programa de 

procedimento, designadamente: 

 

6.1 – Fase de apresentação das propostas iniciais 

 
6.1.1 - As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados, na 

plataforma eletrónica utilizada pelo Município de Faro, no endereço www.acingov.pt, até às 

17h00 do 45º dia, a contar do envio do presente convite. 

 

6.1.2 – Conforme estabelecido no artigo 12º do programa de procedimento, as propostas 

iniciais devem ser constituídas pelos seguintes documentos: 
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a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, 

elaborada em conformidade com o modelo constante no Anexo I ao CCP e constante do 

Anexo III ao Programa de Procedimento; 

b) Documentos que contenham os atributos da proposta de acordo com os quais o 

concorrente se dispõe a contratar, designadamente, documento contendo o quadro 

identificado no n.º 1.2. do Anexo IV ao Programa de Procedimento, devidamente 

preenchido; 

c) Documentos que contenham os termos ou as 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. Documento contendo a memória descritiva do projeto, elaborado em conformidade 

com o disposto no n.º 1.1 do Anexo IV ao Programa de Procedimento, tendo por 

conteúdo mínimo a descrição da visão de eficiência e das medidas que se propõem 

implementar, o prazo da implementação das medidas e os meios humanos a afetar 

à execução do contrato; 

II. Dossier com catálogos técnicos de cada equipamento/sistema a propor, sendo que 

devem ser manuais técnicos, de operação e instalação de cada componente 

proposto e não catálogos comerciais ou folhetos simples; 

III. Documentos contendo o quadro identificado no n.º 1.3 e 1.4. do Anexo IV ao 

Programa de Procedimento, devidamente preenchido; 

IV. Documento contendo o cronograma de barras ou de Gantt a que se refere o n.º 1.5 

do Anexo IV ao Programa de Procedimento; 

V. Documento contendo o quadro identificado no n.º 1.6 e 1.7 do Anexo IV ao 

Programa de Procedimento, devidamente preenchido; 

VI. Documento que contenha o quadro de Matriz de Responsabilidade, Risco e 

Performance elaborado em conformidade com o disposto no n.º 1.8 Anexo IV ao 

Programa de Procedimento devidamente preenchido; 
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VII. Documento de que conste o plano de medição e verificação, elaborado em 

conformidade com o disposto no n.º 1.9 do Anexo IV ao Programa de Procedimento 

e relatório mencionado no ponto 1.10 do mesmo Anexo IV; 

VIII. Documentação técnica de todas as luminárias a instalar, as quais deverão estar 

qualificadas pela EDP Distribuição. Caso a certificação não seja possível, deverá ser 

apresentado documento comprovativo dessa impossibilidade. 

 

6.2 – Fase de apresentação das propostas finais 

6.2.1 - As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados no prazo 

de 60 dias, contados a partir do lançamento do convite na plataforma eletrónica utilizada pelo 

Município de Faro, até às 17 horas. Este prazo inclui a elaboração da auditoria energética, 

solicitada no ponto x, alínea c) do n.º 1 do artigo 17º do programa de procedimento. 

6.2.2 - Conforme estabelecido no artigo 17º do programa de procedimento, as propostas 

finais devem ser constituídas pelos seguintes documentos: 

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

elaborada em conformidade com o modelo constante no Anexo I ao CCP e constante do 

Anexo III ao Programa de Procedimento; 

b) Documentos que contenham os atributos da proposta de acordo com os quais o 

concorrente se dispõe a contratar, designadamente, documento contendo o quadro 

identificado no n.º 1.2. do Anexo IV ao Programa, devidamente preenchido; 

c) Documentos que contenham os termos ou as 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. Documento contendo a memória descritiva do projeto, elaborado em conformidade 

com o disposto no n.º 1.1 do Anexo IV ao Programa de Procedimento, tendo por 

conteúdo mínimo a descrição da visão de eficiência e das medidas que se propõem 

implementar, o prazo da implementação das medidas e os meios humanos a afetar 

à execução do contrato; 
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II. Dossier com catálogos técnicos de cada equipamento/sistema a propor, sendo que 

devem ser manuais técnicos, de operação e instalação de cada componente 

proposto e não catálogos comerciais ou folhetos simples; 

III. Documentos contendo o quadro identificado no n.º1.3 e 1.4. do Anexo IV ao 

Programa de Procedimento, devidamente preenchido; 

 

IV. Documento contendo o cronograma de barras ou de Gantt a que se refere o n.º 1.5 

do Anexo IV ao presente Programa de Procedimento; 

 

V. Documento contendo o quadro identificado no n.º 1.6. e 1.7. do Anexo IV ao 

Programa de Procedimento, devidamente preenchido; 

 

VI. Documento que contenha o quadro de Matriz de Responsabilidade, Risco e 

Performance elaborado em conformidade com o disposto no n.º 1.8 Anexo IV ao 

Programa de Procedimento devidamente preenchido; 

 

VII. Documento de que conste o plano de medição e verificação, elaborado em 

conformidade com o disposto no n.º 1.9 do Anexo IV ao Programa de Procedimento 

e relatório mencionado no ponto 1.10 do mesmo Anexo IV; 

 

VIII. Documentação técnica de todas as luminárias a instalar, as quais deverão estar 

qualificadas pela EDP Distribuição. Caso a certificação não seja possível, deverá ser 

apresentado documento comprovativo dessa impossibilidade; 

 

IX. Projeto Luminotécnico garantindo os níveis luminotécnicos regulamentares 

(intensidade, cor, outros); 

 
X. Auditoria energética, conforme art.º 22.º Decreto-Lei 29/2011 de 28 de fevereiro; 
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XI. As propostas finais devem ainda ser acompanhadas de modelo financeiro de gestão 

do contrato que contenha a definição do conjunto dos pressupostos e das projeções 

económico-financeiras subjacentes ao contrato a celebrar. O preço contratual a 

considerar será calculado nos termos do art.º 15.º do Decreto-Lei n.º29/2011, de 

28 de fevereiro, com base na proposta do concorrente, nomeadamente o Prazo do 

contrato (n), a Poupança Garantida para o Contraente Público, em percentagem da 

Poupança Total -  (%), a Poupança Total, em percentagem do consumo de 

energia no ano base -  (%) e na Tarifa de base da energia utilizada nos 

equipamentos ( ), excluindo o IVA: 0,1238€/kwh, bem como no Consumo de 

energia considerado, no procedimento, no ano base, 2014 ): 1.462.746,17 kwh, 

de acordo com a seguinte fórmula: 

Preço contratual =  x  x  x (1- ) x n 

 

 
7 - Critério de adjudicação 

 

A avaliação das propostas é realizada segundo o critério da proposta economicamente mais 

vantajosa, de acordo com a metodologia de avaliação constante do Anexo II (A e B), ao 

Programa de Procedimento. 

 

 

8 - Fase de negociação 

 

As propostas apresentadas, não serão objeto de negociação. 

 

 

9 - Esclarecimentos sobre as peças do procedimento: 

9.1 - Os esclarecimentos devem ser solicitados pelo interessado, até às 23h59, no primeiro 

terço do prazo fixado para a apresentação de propostas, diretamente na plataforma eletrónica 

utilizada pelo Município: www.acingov.pt. 

 

http://www.acingov.pt/
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9.2 - Os esclarecimentos são prestados por escrito, pelo Júri nomeado, até ao termo do 

segundo terço do prazo fixado para a apresentação da proposta. 

 

 

10 - Consulta e fornecimento das peças do procedimento: 

 

10.1 - 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. 

 

10.2 - Fornecimento: 

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

pelo Município de Faro: www.acingov.pt. 

 

 

 

11 - Especificações relativas à caução 

 

11.1 - Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações legais e contratuais, 

é exigida ao adjudicatário a prestação de caução, nos termos definidos no artigo 28º do 

programa de procedimento. 

 
11.2 - A caução deve ser prestada, no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação prevista 

na alínea b) do n.º 2 do art.º 25.º em conformidade com um dos modelos constantes do 

Anexo VII ao presente Programa de Procedimento. 

 

 

12 - Documentos de Habilitação: 

12.1 - O adjudicatário deve apresentar os documentos de habilitação, conforme disposto no 

artigo 27º do programa de procedimento: 

http://www.acingov./
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a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II ao CCP e constante do 

Anexo VI ao Programa de Procedimento; 

 

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

b), d), e), i) do artigo 55.º do CCP, designadamente; 

 

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) No caso de a adjudicação recair sobre uma proposta apresentada por um 

agrupamento, os documentos comprovativos da associação dos membros do 

agrupamento adjudicatário; 

 

d) Documentos comprovativos da confirmação dos compromissos assumidos por 

entidades terceiras relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta final 

adjudicada, quando aplicável; 

 

e) Declaração de garantia do fabricante, assim como os números de série de todas as 

óticas LED; 

 

f) Declaração do fabricante, em caso de impossibilidade de indicação dos números de 

série de todas as óticas LED, atestando as que não possui em stock e qual o prazo de 

reposição em stock das mesmas. 

 

 

13 - Obrigações e eventuais custos com a ACIN-iCloud Solutions, Lda. 

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

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

 

c) N.º de utilizadores ilimitado; 

 

d) Acesso em qualquer computador, após a primeira instalação do certificado de 

autenticação; 

 

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

correio eletrónico, que funcione no mínimo entre as 9h00 e as 19h00, sem quaisquer 

custos. 

 

 

 


