
 
 
 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA 

ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E 

IMPRESSÃO QUE INCLUA O FORNECIMENTO DE 

CONSUMÍVEIS, A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS 

EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE GESTÃO DAS 

IMPRESSÕES PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO E 

PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO DO 

CONCELHO DE FARO  

 

 

 

PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE FARO 
 

 

 

 

 

abril de 2015 



 
DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
E COMUNICAÇÕES 

 
 
 
 

 

 
2 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Sistemas de  
8004-001 Faro, Portugal Informação e Comunicações  
 geral@cm-faro.pt  Tel.: 289 870 853 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt   Rua Domingos Guieiro, 8 Fax: 289 802 326 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8000-311 Faro, Portugal dsic@cm-faro.pt 

 

Índice Geral 
ÍNDICE GERAL ................................................................................................................................................... 2 

SECÇÃO I ....................................................................................................................................................... 4 

DISPOSIÇÕES GERAIS................................................................................................................................ 4 

ARTIGO 1º - IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO ...................................................................................................... 4 

ARTIGO 2º - ENTIDADE ADJUDICANTE ................................................................................................................ 4 

ARTIGO 3º - DECISÃO DE CONTRATAR ............................................................................................................... 4 

ARTIGO 4º - CONCORRENTES ............................................................................................................................ 4 

ARTIGO 5º - ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÕES SOBRE AS PEÇAS DO PROCEDIMENTO .................................... 5 

ARTIGO 6º - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ...................................................................................................... 5 

ARTIGO 7º - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ................................................. 6 

SECÇÃO II ...................................................................................................................................................... 6 

PROPOSTAS ................................................................................................................................................. 6 

ARTIGO 8º - DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM A PROPOSTA ............................................................................... 6 

ARTIGO 9º - PROPOSTAS COM VARIANTES ......................................................................................................... 8 

ARTIGO 10º - MODO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ..................................................................................... 8 

ARTIGO 11º - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS ............................................................................ 9 

ARTIGO 12º - PRAZO DA OBRIGAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS ..........................................................10 

ARTIGO 13º - LISTA DOS CONCORRENTES E CONSULTA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS ................................10 

SECÇÃO III ....................................................................................................................................................10 

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS .................................................................................................................10 

ARTIGO 14º - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO ........................................................................................................10 

SECÇÃO IV ....................................................................................................................................................11 

CAUÇÃO ........................................................................................................................................................11 

ARTIGO 15º - CAUÇÃO......................................................................................................................................11 

SECÇÃO V .....................................................................................................................................................12 

DISPOSIÇÕES FINAIS .................................................................................................................................12 

ARTIGO 16º - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ..............................................................................................................12 

ANEXO I – CRITÉRIO DE SELECÇÃO ..........................................................................................................13 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO (A QUE SE REFERE A ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ARTIGO 57.º) ..............15 



 
DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
E COMUNICAÇÕES 

 
 
 
 

 

 
3 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Sistemas de  
8004-001 Faro, Portugal Informação e Comunicações  
 geral@cm-faro.pt  Tel.: 289 870 853 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt   Rua Domingos Guieiro, 8 Fax: 289 802 326 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8000-311 Faro, Portugal dsic@cm-faro.pt 

 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO (A QUE SE REFERE A ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ARTIGO 81.º DO CCP)

 ........................................................................................................................................................................18 

ANEXO IV - MODELOS PARA APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO ................................................................20 

 



 
DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
E COMUNICAÇÕES 

 
 
 
 

 

 
4 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Sistemas de  
8004-001 Faro, Portugal Informação e Comunicações  
 geral@cm-faro.pt  Tel.: 289 870 853 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt   Rua Domingos Guieiro, 8 Fax: 289 802 326 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8000-311 Faro, Portugal dsic@cm-faro.pt 

 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º - Identificação do Concurso 

1. O presente concurso tem por objeto o aluguer de equipamentos de cópia e impressão, 
incluindo fornecimento de consumíveis, assistência técnica e software de gestão dos 
equipamentos para os serviços do Município de Faro e para as Escolas Básicas do 1º ciclo do 
concelho de Faro, para um período de 60 meses (5 anos). 
 
2. De acordo com a nomenclatura de referência aplicável aos contratos públicos CPV 
(Vocabulário Comum para os Contratos Públicos) adoptada pelo Regulamento (CE)               
n.º 2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 213/2008 de 28 de Novembro de 2007, o 
presente fornecimento tem a seguinte classificação: 

79800000-2 – Serviços de impressão e afins. 

Artigo 2º - Entidade Adjudicante 

A entidade adjudicante é o Município de Faro, pessoa colectiva de direito público nº 506 
579425, sita no Largo da Sé, nº13, 8000-138 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.  

Artigo 3º - Decisão de Contratar 

A decisão de contratação relativa ao presente concurso público foi aprovada pela Câmara 
Municipal de Faro (Proposta n.º 176/2015/CM, de 19/03/2015), em 26/03/2015 e autorizada a 
repartição de encargos pela Assembleia Municipal (Deliberação de 12/3/2015). 
 

Artigo 4º - Concorrentes 

1. Podem apresentar propostas as entidades, pessoas singulares ou coletivas, que não se 
encontrem em nenhuma das situações referidas no artigo 55.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redação atual. 
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2. Podem ser concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, ainda que 
entre as mesmas não exista qualquer modalidade jurídica de associação. 
3. Os membros de um agrupamento concorrente não podem ser concorrentes no mesmo 
procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente. 
4. Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, 
perante a entidade adjudicante, pela manutenção da proposta. 
5. 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 externo, em 
regime de responsabilidade solidária, nos termos do decreto-lei nº 231/81, de 28 de Julho, na 
sua redação atual. 

Artigo 5º - 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 http://www.compraspublicas.com. 
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 http://www.compraspublicas.com 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 6º - Documentos de habilitação 

O adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 
1. Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do Código dos Contratos 
Públicos (Anexo III do Presente Programa de Procedimento); 
2. Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas 
b), d), e) e i) do art. 55.º do Código dos Contratos Públicos; 
3. Declaração de compromisso de cumprimento das normas ambientais aplicáveis aos 
produtos objeto da prestação. 
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Artigo 7º - Prazo para apresentação dos documentos de habilitação 

1. O adjudicatário deve apresentar os documentos de habilitação no prazo de 10 (dez) dias 
úteis a contar da notificação de adjudicação. 
2. No caso de irregularidades detectadas nos documentos apresentados, o adjudicatário 
deverá proceder à supressão dessas irregularidades, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da notificação de adjudicação, sob pena de caducidade da adjudicação. 
 

SECÇÃO II 
PROPOSTAS 

Artigo 8º - Documentos que constituem a proposta 

A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 
1. Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada 
em conformidade com o modelo constante do Anexo II do presente Programa, nos termos da 
alínea a) do nº1 do art.º 57 do Código dos Contratos Públicos; 
2. Cópia da certidão de inscrição no registo comercial ou endereço de sítio e informação do 
código de acesso onde aquela certidão pode ser consultada, no caso de o concorrente ser 
pessoa coletiva; 
3. Documento que contenha os atributos da proposta, submetidos à concorrência pelo 
caderno de encargos, de acordo com os quais o concorrente se dispõe a contratar, 
designadamente: 

a) Os preços unitários, utilizando o formulário da proposta diretamente na plataforma 
eletrónica de contratação pública e o preenchimento da tabela 3 da cláusula 28ª do 
Caderno de Encargos;  

b) Valor total do contrato (VTC) para o período de 5 anos (60 meses), calculado conforme 
se indica na cláusula 28ª do Caderno de encargos; 

c) Renda mensal fixa do contrato (RMC), calculada conforme se indica na cláusula 28ª do 
Caderno de encargos; 

d) Valor total de retoma (Vret) para os equipamentos identificados no Anexo I do caderno 
de encargos. 
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4. Documentos que contenham os termos ou condições, relativos a aspectos da execução 
do contrato não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, aos quais a entidade 
adjudicante pretende que o concorrente se vincule, designadamente: 

a) Para os equipamentos de Tipo 1 a Tipo 4 (Multifunções) declaração emitida 
pelo fabricante dos equipamentos a disponibilizar, onde reconheça o 
proponente como parceiro certificado para a execução do objeto do presente 
concurso; 

b) Prazo para disponibilização dos bens (incluindo configuração, instalação, testes 
e formação) após outorga do contrato, o qual não poderá ser superior a 60 
dias; 

c) Memória descritiva da proposta, com as características e funcionalidades dos 
equipamentos propostos (incluindo catálogos/brochuras por cada equipamento, 
o preenchimento da tabela 2 da cláusula 27ª do Caderno de Encargos e a 
descrição de como os equipamentos das tipologias 1, 2, 3, 4, 5 e software de 
gestão cumprem as funcionalidades solicitadas na cláusula 27ª do Caderno de 
encargos), plano de trabalhos a adotar, indicando meios e métodos para a 
entrega, instalações e testes dos equipamentos e ainda a formação prevista. O 
referido plano deve ser exaustivo, detalhado e acompanhado de Diagrama de 
Gantt; 

d) Descrição detalhada de todos os serviços incluídos, pormenorizando, 
designadamente, os modelos de gestão do parque de equipamentos a instalar, 
de assistência técnica e dos consumíveis a fornecer, em conformidade com os 
requisitos técnicos e demais aspetos definidos nas cláusulas técnicas que 
compõem o caderno de encargos;  

e) Curriculum Vitae do Gestor do Projeto e dos Técnicos a envolver no contrato. 
 
 
 

5. Os concorrentes deverão especificar nas suas propostas todos os aspectos que 
considerem relevantes para a avaliação das mesmas. 
6. Os preços constantes da proposta devem ser indicados em euros e em algarismos e não 
incluir o IVA. 
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7. Quando os preços constantes da proposta forem também indicados por extenso, em caso 
de divergência, estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em algarismos. 
8. Sempre que na proposta sejam indicados vários preços, em caso de qualquer divergência 
entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os preços unitários. 
9. Todos os documentos da proposta devem ser assinados pelo concorrente ou seu 
representante que tenha poderes para o obrigar. 
10. No caso de agrupamento de concorrentes, a declaração referida no ponto 1, deve ser 
assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser 
juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, 
não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou 
respetivos representantes. 
11. No caso de agrupamento de concorrentes, cada um dos elementos do agrupamento deve 
efetuar a discriminação do valor da proposta por cada um dos membros do agrupamento 
concorrente. 
12. Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua 
portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada 
e em relação à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre 
os respetivos originais. 

Artigo 9º - Propostas com variantes 

1. Não é admitida a apresentação de propostas com variantes.  
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 10º - Modo de apresentação da proposta 

1. Os documentos que constituem a proposta são apresentadas diretamente na plataforma 
eletrónica utilizada pelo Município de Faro, disponível no portal 
http://www.compraspublicas.com através do meio de transmissão escrita e eletrónica de 
dados. 
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2. A proposta deverá ser autenticada através de assinatura eletrónica nos termos do artigo 
11.º do Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de Julho. 
3. A assinatura eletrónica, referida no ponto anterior, deverá respeitar os termos constantes 
do art. 27.º da Portaria 701-G/2008, de 29 de Julho, 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 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 aos concorrentes um recibo eletrónico comprovativo dessa receção. 
5. Quando, pela sua natureza, qualquer documento dos que constituem a proposta não 
possa ser apresentado nos termos do disposto no n.º 1, deve ser encerrado em envelope 
opaco e fechado, obedecendo ao seguinte: 

a) No rosto deve ser indicado a designação do procedimento e da entidade adjudicante; 
b) Deve ser entregue diretamente ou enviado por correio registado à entidade 

adjudicante, devendo, em qualquer caso, a respetiva receção ocorrer dentro do prazo 
fixado para a apresentação de propostas; 

c) A receção dos invólucros será registada, por referência à respetiva data e hora em que 
os mesmos são recebidos. 

Artigo 11º - Prazo para apresentação das propostas 

1. As propostas e os documentos que as constituem deverão ser apresentados até às 
17h00m do 47.º dia a contar da data do envio do respetivo anúncio ao Serviço de 
Publicitações Oficiais das Comunidades Europeias. 
2. As propostas e respectivos documentos consideram-se apresentados no momento da sua 
submissão. 
3. Entende-se por submissão o momento em que o concorrente, após o carregamento da 
proposta na plataforma eletrónica, efetiva a assinatura eletrónica da mesma. 
4. Nos termos do n.º 3 do art. 470.º do CCP, os prazos para apresentação das propostas são 
contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados. 
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Artigo 12º - Prazo da obrigação da manutenção das propostas  

1. Os concorrentes deverão manter as suas propostas pelo prazo de 90 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 13º - Lista dos concorrentes e consulta das propostas apresentadas 

1. O júri, no dia útil imediato ao termo do prazo fixado para a apresentação de propostas, 
procede à publicitação da lista dos concorrentes na plataforma eletrónica utilizada pelo 
Município de Faro, no portal http://www.compraspublicas.com. 
2. Mediante atribuição de um login e de uma password aos concorrentes incluídos na lista é 
facultada a consulta, directamente na plataforma eletrónica referida no número anterior, de 
todas as propostas apresentadas. 
3. O interessado que não tenha sido incluído na lista dos concorrentes pode reclamar desse 
facto, no prazo de três dias contados da publicitação da lista, devendo para o efeito 
apresentar comprovativo da tempestiva apresentação da sua proposta. 

 
SECÇÃO III 

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Artigo 14º - Critério de Adjudicação  

1 - A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa 
para a entidade adjudicante, com base nos fatores/subfactores e respetivas ponderações 
especificados no Anexo I. 
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, os concorrentes serão ordenados segundo a 
classificação obtida, por ordem decrescente, tendo por base os fatores indicados no anexo 
referido no número anterior. 
3 - No caso de se verificar um empate entre as propostas economicamente mais vantajosas 
na pontuação resultante da aplicação do Anexo I, as referidas propostas serão desempatadas 
com base no valor total do contrato (VTC, Calculado segundo a Clausula 28º do Caderno de 
Encargos), havendo um desempate a favor da proposta que obtenha um menor valor no 
referido fator. No caso de se verificar novo empate neste fator entre duas ou mais propostas, 
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o desempate dar-se-á em favor da proposta apresentada mais cedo na plataforma eletrónica 
de contratação pública. 
 
 

SECÇÃO IV 
CAUÇÃO 

Artigo 15º - Caução  

 
1 - Para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, é exigida 
caução, que poderá ser prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou 
garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução, de acordo com o 
modelo constante do Anexo IV do presente Programa de Concurso, de valor correspondente 
a 5% do valor total do contrato (VTC), com exclusão do IVA, nos termos do artigo 89.º do 
Código dos Contratos Públicos. 
2 - O depósito em dinheiro ou títulos é efectuado em Portugal, em qualquer instituição de 
crédito, à ordem do Município de Faro, devendo ser especificado o fim a que se destina. 
3 - O adjudicatário deve prestar caução no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação da 
adjudicação, devendo comprovar essa prestação junto do Município de Faro no dia 
imediatamente subsequente. 
4 - Se a caução não for prestada no prazo fixado e nos termos estabelecidos nos números 
anteriores por facto que seja imputado ao adjudicatário, a adjudicação caduca. 
5 - No caso previsto no número anterior, o Município de Faro adjudicará a proposta ordenada 
em lugar subsequente, de acordo com o artigo 91.º do Código dos Contratos Públicos. 
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SECÇÃO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 16º - Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente procedimento aplica-se o regime 
previsto no Código dos Contratos Públicos e no diploma que o aprovou, o Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redação atual, e demais legislação portuguesa aplicável. 
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Anexo I – CRITÉRIO DE SELECÇÃO 

 
A valorização pelo critério da proposta economicamente mais vantajosa será efetuada de acordo com os 

fatores e respetivas metodologias de análise, apresentadas no presente anexo.  

No caso de resultar empate na avaliação das propostas, será aplicado o disposto no ponto n.º 3 do artigo 

14.º do Programa de Procedimento. 

 
 
Fórmula de classificação Final 
 

 

)20
)000.160(

)000.370(( ×
−

=
VcpCf  

 

VretPceVtcVcp −+=  

 

))2,0()8,0((000.500.3 CCCPPce ×+××=  

 

A classificação final (CF) é calculada do seguinte modo: 

– Proposta com valor considerado para avaliação (Vcp) de valor igual ou superior a 370.000 € terá a 

pontuação mínima de 0; 

– Proposta com valor considerado para avaliação (Vcp) de valor igual ou inferior a 160.000 € terá a 

pontuação máxima de 20; 

– Proposta com valor considerado para avaliação (Vcp) de valor no intervalo entre 160.000€ e o 

valor 370.000 € terá uma pontuação que varia de forma linear de acordo com a Fórmula de 

classificação Final. 

 

Em que: 

CF Classificação Final (escala de valores de 0 a 20)  

Vcp Valor considerado para avaliação 

Vtc Valor total do contrato (valor solicitado na alínea b) do nº3 do artigo 8º do Programa de 

Concurso) 
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Vret Valor de retoma atribuído aos equipamentos da propriedade do contraente público que 

sejam objeto de retoma pelo fornecedor conforme a tabela 3 da cláusula 28º do Caderno de 

Encargos 

Pce Parâmetro de peso de valor cópia  

CP Custo por cópia/impressão a Preto, conforme a tabela 3 da cláusula 28º do Caderno de 

Encargos 

CC Custo por cópia/impressão a cores, conforme a tabela 3 da cláusula 28º do Caderno de 

Encargos 
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Anexo II - MODELO DE DECLARAÇÃO (a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º) 

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 foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do nº 1 do 
artigo 21º do Decreto-Lei nº 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 



 
DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
E COMUNICAÇÕES 

 
 
 
 

 

 
16 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Sistemas de  
8004-001 Faro, Portugal Informação e Comunicações  
 geral@cm-faro.pt  Tel.: 289 870 853 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt   Rua Domingos Guieiro, 8 Fax: 289 802 326 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8000-311 Faro, Portugal dsic@cm-faro.pt 

 

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 2 do 
artigo 562º 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, 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 
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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 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. 
(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 n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º 
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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) 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 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); 
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, 
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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 n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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Anexo IV - MODELOS PARA APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO 

 
[a que se refere o n.º 5 do artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos] 

 
A. MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO 

 
Euro: €……………………………. 
 
Vai [nome], residente (ou com escritório) em [data], na [morada], depositar na [indicar se é sede, filial, agência ou delegação] 
da [identificar instituição], a quantia de € [….] .[(por extenso em moeda corrente]] [em dinheiro ou representada por [n.º] títulos 
emitidos ou garantidos pelo Estado], como caução exigida para a aquisição de serviços de [designação dos serviços a 
adquirir], nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 89° do Código dos Contratos Públicos. 
Este depósito, fica à ordem do Município de Faro, com sede em Faro, no Largo da Sé, nº13, 8000-138 Faro, ao qual deve ser 
remetido o respectivo conhecimento. 
 
 
(Data) 
 
(Assinatura) 
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B. MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA 

 
O Banco com sede em [indicar sede] matriculado na Conservatória do Registo Comercial de [indicar local da Conservatória], 

com capital social de [indicar capital social] presta a favor de [entidade pública beneficiária], garantia autónoma, à primeira 

solicitação, no valor de [indicar valor] correspondente a [percentagem] %, destinado a garantir o bom e integral cumprimento 

das obrigações que a [designação empresa adjudicatária] assumirá no contrato que com ela a [entidade pública] vai outorgar e 

que tem por objecto a [designação dos serviços a adquirir]. 

 

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia à primeira solicitação da [entidade pública], sem que esta tenha de justificar o 

pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás 

identificado ou com o cumprimento das obrigações que a [designação empresa adjudicatária] assume com a celebração do 

respectivo contrato. 

 

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-

se-ão juros moratórios à taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operações activas, sem prejuízo de execução 

imediata da dívida assumida por este. 

 

A presente garantia bancária autónoma não pode em qualquer circunstância ser denunciada, mantendo-se em vigor até à sua 

extinção, nos termos previstos no Código dos Contratos Públicos. 

 

Data: 

O BANCO, 

 

Assinatura 

 

Com sede/agência em [indicar sede]  
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C. MODELO DE SEGURO CAUÇÃO 

 
A companhia de seguros [designação da companhia de seguros], com sede em [indicar sede], matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de [indicar local da Conservatória], com capital social de [indicar capital social], presta a favor da 
[designação da entidade pública], e ao abrigo de contrato de seguro – caução celebrado com [tomador do seguro], garantia à 
primeira solicitação, no valor de [indicar valor] correspondente a [percentagem], destinado a garantir o bom e integral 
cumprimento das obrigações que a [empresa adjudicatária] assumirá no contrato que com ela a [designação da entidade 
pública] vai outorgar e que tem por objecto a [designação dos serviços a adquirir]. 
 
A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia, no prazo de cinco dias úteis seguintes à primeira solicitação da 
[designação da entidade pública], sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeiroa possa invocar em seu 
benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que 
a [empresa adjudicatária] assume com a celebração do contrato. 
 
A companhia de seguros, não pode opor à [designação da entidade pública] quaisquer excepções relativas ao contrato de 
seguro-caução celebrado entre esta e o tomador do seguro. 
 
A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogada ou denunciada, mantendo-se em 
vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos termos previstos no Código dos Contratos Públicos. 
 
Data 
 
O BANCO/SEGURADORA 
Com sede em [indicar sede] 
 
OU 
 
Agência de [nome e local do BANCO/SEGURADORA] 
 
(Assinatura) 
 
OBS: Qualquer rasura deve ser ressalvada e as assinaturas dos Directores, ou quaisquer outras pessoas com poderes para 
obrigar, devem ser reconhecidas na qualidade do exercício. 
 

 
 


