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Artigo 1º Identificação do concurso 

Procedimento de concurso público para a concessão de utilização privativa de áreas de 

espaço público destinadas a colocação de um máximo de 350 (trezentos e cinquenta) de 

postes e colocação de placas de sinalização direcional publicitária no concelho de Faro. 

 

Artigo 2º Identificação da entidade pública contratante 

O Município de Faro sito no Largo da Sé 8001-001 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. 

 

Artigo 3º Entidade pública contratante 

1. A entidade pública contratante é o Município de Faro, sendo o Contrato de Concessão 

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

artigo 106.º do Código dos Contratos Públicos.  

2. A abertura do presente concurso público de concessão foi aprovada pela Câmara 

Municipal de Faro sob Proposta n.º 885/2016/CM a 10-10-2016 e autorizada pela 

Assembleia Municipal a 05-12-2016. 

 

Artigo 4º Concorrentes 

1. Podem apresentar propostas as entidades interessadas que não se encontrem em 

nenhuma das situações referidas no artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

2. Podem ser concorrentes agrupamentos de sujeitos jurídicos, ainda que entre os 

mesmos não exista qualquer modalidade jurídica de associação, os quais, caso lhe 

seja adjudicado o contrato objeto do presente procedimento devem associar-se na 

modalidade de consórcio externo, assumindo expressamente a obrigação de 

responsabilidade solidária. 

3. O contrato de concessão é celebrado com a empresa ou consórcio a constituir pelo 

agrupamento de empresas adjudicatário, tendo este por objeto exclusivo a 

prossecução da atividade concessionada. 

 

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 www.acingov.pt. 



   

 
 
 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

Divisão de Ambiente, Energia e Mobilidade 
 

 

  

  
 4:18 

 
 

Largo da Sé, 8004-001Faro - Tel. 289 870870; Fax. 289 870 039; geral@cm-faro.pt; www.cm-faro.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. O Município de Faro pode proceder à retificação de erros ou omissões das peças do 

procedimento nos termos e no prazo previstos no número anterior. 

4. 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. 

5. 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 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; ou 

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 celebrarem 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. 

3. As listas com a identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados 

serão disponibilizadas no portal do Município, correspondente à plataforma eletrónica 

disponível no endereço www.acingov.pt juntas às peças do concurso que se 

encontrem patentes para consulta no serviço supra indicado e todos os interessados 

que as tenham adquirido serão imediatamente notificados do facto. 

4. Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, 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. 
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5. A decisão prevista no número anterior é publicitada no portal do Município indicado 

no número 3, junta às peças do concurso que se encontrem patentes para consulta e 

todos os interessados que as tenham adquirido serão imediatamente notificados do 

facto. 

 

Artigo 7º Documentos de habilitação 

1. O adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro; 

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

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

c) Declaração emitida por Companhia de Seguros ou Sociedade Corretora onde se 

ateste que o adjudicatário dispõe de contrato de seguro cuja apólice tenha cobertura 

que abranja os bens objeto do contrato concessão com responsabilidade civil 

ilimitada ou, no caso de não ser ilimitada, especificando o montante máximo coberto; 

d) Declaração emitida por Companhia de Seguros ou Sociedade Corretora onde se 

ateste que o adjudicatário dispõe de contrato de seguro cuja apólice garanta uma 

efetiva e compreensiva cobertura dos riscos da concessão. 

e) Declaração do adjudicatário ou de cada uma das empresas constituintes do 

agrupamento concorrente, consoante os casos, na qual indique(m) o seu nome, 

número de identificação fiscal, estado civil e domicilio, o capital afeto à respetiva 

exploração ou, no caso de serem sociedades, a denominação social, o número de 

pessoa coletiva e sede, as filiais que interessam à execução do contrato, o capital 

social, o nome dos titulares dos corpos dirigentes, a forma da sociedade se obrigar, a 

indicação das pessoas com poderes para a obrigarem, a Conservatória do Registo 

Comercial onde se encontra registada e o respetivo número de matrícula; 

f) Fotocópia atualizada do pacto social e certidão comercial emitida pela respetiva 

Conservatória do Registo comercial relativos ao adjudicatário ou a cada uma das 

empresas integrantes do agrupamento concorrente; 

g) Declaração indicando a empresa designada para representar o agrupamento perante 

a entidade adjudicante, caso se aplique. 
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2. 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. 

3. Todos os documentos de habilitação do adjudicatário devem ser redigidos em língua 

portuguesa. 

4. 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. 

5. Quando o adjudicatário for um agrupamento, devem ser apresentados os seguintes 

documentos de habilitação: 

a) Todos os membros do agrupamento, devem apresentar o(s) documento(s) 

indicado(s) nas alíneas a), b), f), g) do número 1 do presente artigo; 

b) Os documentos indicados nas alíneas c), d), e) do número 1 devem ser apresentados 

por pelo menos um dos sujeitos que compõem o agrupamento concorrente, em 

função da respetiva atividade a que concorrem. 

 

 

Artigo 8º Prazo para apresentação dos documentos de habilitação 

1. O adjudicatário deve apresentar os documentos de habilitação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis a contar da notificação de adjudicação. 

2. No caso de irregularidades detetadas nos documentos apresentados, o adjudicatário 

deverá proceder à supressão dessas irregularidades, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

Artigo 9º Documentos que constituem a proposta 

1. A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 

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

elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I do CCP e que se anexa 

ao presente programa de procedimento, do qual faz parte integrante. Esta declaração 

deverá ser assinada pelo concorrente ou por representante com poderes para o obrigar; 

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

concorrente se dispõe a contratar, designadamente: 
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i. Valor da prestação mensal a entregar ao Município pela utilização privativa do 

espaço público destinado a colocação dos postes e placas de sinalização direcional 

publicitária, independentemente do número de postes e/ou de placas que venham 

a ser colocados. 

c) 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. Desenho gráfico e ficha técnica/especificações técnicas dos suportes publicitários 

ou mobiliário urbano a instalar (postes e placas de sinalização direcional 

publicitária), com as caraterísticas, materiais e cor a aplicar; 

ii. Plano relativo aos meios afetos à manutenção e conservação dos equipamentos e 

da periodicidade das operações de manutenção a realizar. 

2. Os concorrentes deverão especificar nas suas propostas todos os aspetos que 

considerem relevantes para a avaliação das mesmas.  

3. Os valores a entregar ao Município de Faro, deverão ser expressos em euros e 

deverão ser indicados em algarismos e por extenso prevalecendo, em caso de 

divergência, o expresso por extenso. 

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

5. A declaração referida no número 1 do presente artigo, deverá ser assinada pelo 

concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar. 

6. No caso de agrupamento de concorrentes, a declaração referida no número 1 do 

presente artigo, 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. 

7. 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. 

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

portuguesa. 
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Artigo 10º 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 11º 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 

www.acingov.pt, através do meio de transmissão escrita e eletrónica de dados. 

2. A receção das propostas é registada com referência às respetivas data e hora, sendo 

entregue aos concorrentes um recibo eletrónico comprovativo dessa receção. 

3. Quando, pela sua natureza, qualquer documento dos que constituem a proposta não 

possa ser apresentado nos termos do disposto no número 1 do presente artigo, deve 

ser encerrado em envelope opaco e fechado, obedecendo ao seguinte: 

a) No rosto deve ser indicado a designação do procedimento e da entidade concedente; 

b) Deve ser entregue diretamente ou enviado por correio registado à entidade 

concedente, 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 12º Prazo para apresentação das propostas 

1. As propostas e os documentos que as constituem deverão ser apresentados até às 

23h59 do 30.º dia a contar da data do envio do anúncio para publicação em Diário da 

República.  

2. As propostas e respetivos 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 13º Prazo da obrigação da manutenção das propostas 

1. Os concorrentes deverão manter as suas propostas pelo prazo de 66 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 14º Lista dos concorrentes e consulta das propostas apresentadas 

1. O júri, no dia 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 www.acingov.pt. 

2. 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. 

 

Artigo 15º Critério de Adjudicação da Concessão 

1. A concessão é feita segundo o critério da proposta economicamente mais 

vantajosa, tendo em conta o seguinte fator: 

Fator 
Coeficiente de 

Ponderação 

pm
V  

Valor da prestação mensal a entregar ao Município, para 

garantir o direito de uso privativo de espaço público para 

a instalação dos postes e das placas de sinalização 

direcional publicitária, independentemente do número de 

postes e/ou de placas que venham a ser colocados. 

100% 

 
O valor mensal mínimo a receber pela entidade adjudicante nunca deverá ser inferior a 

5.775,00 € (cinco mil setecentos e setenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. 

As propostas serão ordenadas por ordem decrescente do valor da prestação 

mensal a entregar ao Município (Vpm). Ou seja, a proposta melhor classificada é a 

que tiver o maior Vpm, ficando classificada em primeiro lugar. A proposta pior 

classificada é a que tiver o menor Vpm, ficando classificada em último lugar. 
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Artigo 16º Modo de prestação e valor da caução 

 

1. O adjudicatário tem que prestar uma caução no valor de 2% do montante 

respeitante à utilidade/vantagem económica imediata do contrato para a entidade 

adjudicante e correspondente ao valor total a receber pela entidade adjudicante no 

âmbito da concessão, nos termos do n.º 3 do artigo 89.º do CCP. 

 

2. O modo de prestação da caução é o previsto no artigo 90.º do Código dos Contratos 

Públicos. 

 

Artigo 17º Legislação aplicável 

 

1. A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente procedimento aplica-se o 

regime previsto no Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e legislação complementar, pela demais legislação 

nacional e comunitária em vigor e aplicável. 

 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o concessionário será obrigado a 

respeitar as normas contidas na legislação laboral e, em geral, todas as disposições 

relativas a seguros sociais, acidentes, higiene e segurança no trabalho. 
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Anexo 1 – alínea a), nº 1 do artigo 7º do programa de procedimento 

 

 

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 falsei 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 
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ANEXO 2 – nº 1, artigo 9º do programa de procedimento 
 
 
 

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 
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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 nº1 do 

artigo 71º da Lei nº 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, 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 n.º1 

do artigo 2.º da Ação Comum n.º 98/773/JAI do Conselho; 
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ii. Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato 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 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.  

 

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. 

 

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 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 
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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 3 – conforme artigo 17.º 

 

Modelo de guia de depósito bancário 

 

 

Euros xx.xxx.xxx,xx €. ----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vai ___________ (nome do adjudicatário), com sede em _______________ (morada), 

depositar na ___________________________________ (sede, filial, agência ou delegação) 

do Banco _______________ a quantia de xx.xxx.xxx,xx € (extenso) em dinheiro/em títulos 

_______________ (eliminar o que não interessar), como caução exigida para 

__________________ (identificação do procedimento), correspondente a caução no valor 

de 2% do montante respeitante à utilidade /vantagem económica imediata do contrato para 

a entidade adjudicante e correspondente ao valor total a receber pela entidade adjudicante 

no âmbito da concessão, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 90.º do Código dos Contratos 

Públicos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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)] 
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ANEXO 4  

 

Modelo de garantia bancária/seguro de caução eliminar o que não interessar 

garantia bancária/seguro de caução (eliminar o que não interessar) nº xxxxxx.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em nome e a pedido de ______________ (adjudicatário), vem o(a) ___________ 

(instituição garante), pelo presente documento, prestar, a favor do Município de Faro, uma 

garantia bancária/seguro-caução (eliminar o que não interessar), até ao montante de 

xx.xxx.xxx,xx € (extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigações 

assumidas pelo(s) garantido(s) no âmbito de _________________ (identificação do 

procedimento), nos termos dos n.ºs 6 e 8 ou 7 e 8 (eliminar o que não interessar) do artigo 

90.º do Código dos Contratos Públicos. ----------------------------------------------------------- 

A presente garantia corresponde a 2% do montante respeitante à utilidade /vantagem 

económica imediata do contrato para a entidade adjudicante e correspondente ao valor total 

a receber pela entidade adjudicante no âmbito da concessão, 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 (eliminar o que não interessar) 

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 

libertação pela entidade beneficiária, não podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo 

consentimento e independentemente da liquidação de quaisquer prémios que sejam 

devidos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 
 

 


