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Proposlo

Procedimento n." A23/2O19

-

n.o JF

193/2019

Aquisigdo de servigos poro o intervenQdo no EspoQo
P0blico

Considerondo que o Lei 75/2013de 12 setembro, lronsferiu poro os outorquios locois
otribuigoes e compeiencios moteriois que, entre oulros permiiem promover o
desenvolvimento e ordenomento urbono, bem como, o instologdo de equipomenlos.
Considerondo os cor6ncios exisfenles no Freguesio em mot6rio de orquileturo e urbonismo,
poro os quois foi considerodo fundomentol o exisl6ncio de meios humonos com formoeoo
odeouodo oos estudos o desenvolver.
Considerondo que o objeto do controto 6 o Desenvolvimenlo dos projelos de intervengao
no espogo pUbllco do Freguesio.
Considerondo que, no defeso dos inleresses do comunidode, o desenvolvimento e
ocomponhomento do ARU - Areo de Reobilitoedo Urbono coniinuo o ser imprescindivel.
Considerondo que o presenie oquisigdo de servigos enconlro-se idenfificodo com o c6digo
CPV n.' Z I 200000-0 Servieos de orquiteturo e ofins.
Considerondo que, nos lermos do ortigo 36.' e 38" do Decrelo-Lei n." 18/2008, de 29 de
joneiro, no suo ocluol redogdo, o Junlo de Freguesia 6 competente poro outorizor esto
despeso, poro o decisdo de controlor e poro o escolho do respetivo procedimenfo;
Considerondo que forom verificodos os limites do ortigo I 13." do C6digo dos Conirotos
P0blicos. Decreto-Lei n." | 11-Bl2Ol7 . de 31 de ogosto.

Considerondo que o presente proposfo tem umo previsdo oreomentol eslimodo de
€9.960,00 (nove mil novecentos e sessento euros), definido como correspondendo oo volor
m6ximo do conlroto, nos termos do Decrefo-Lei n." I8/2008. de 29 de ioneiro, no suo oluol
redogoo.
Considerondo que o modelo de controtoeoo oro proposlo ndo envolve subordinoedo
juridico do prestodor de servigos em reloEdo o .Junlo de Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro.
Considerondo que o presente despeso ndo excede os fundos disponiveis como se verifico
no "Mopo de fundos disponiveis do Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro" que se enconlro em
onexo devidomente otuolizodo, cumprindo ossim o disposlo no olineo f) do ortigo 3." do Lei
n.' 8/2012, de 2l de fevereiro, que oprovo os regros oplic6veis d ossunqdo de compromissos
e oos pogomentos em otroso dos entidodes p0blicos.

Alento oos considerondos e oo enquodromento legol ocimo referido, proponho que

se

delibere:

l.

RUA

A decisdo de controlor poro os efeitos do n.o I do ortigo 36." do C6digo dos Controlos
P0blicos, com recurso o consullo pr6vio, nos termos do olineq c) do n." I do ortigo 20.. e
verificodos os limites referidos no ortigo I I 3." do referido C6digo, com convite ds pessoos
singulores, poro o oquisiedo de servigos de intervenedo no Espoeo P0blico:

o)
b)

Emonuel Rufino lobo do Costq Voz, emonuel.docosto.voz@omoil.com

c)

Bruno del Rosol Molos, bruno.rosoi.motos@omoil.com

Florbelo Gomes Fereiro, espoco.f @omoil.com
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2. A outorizogAo do despeso no monionte previsto de €9.960,00 (nove mil novecentos e
sessenlo euros), conespondente o umo ovengo mensol de €830.00 (oilocenlos e trinto
euros);
n.o I e n." 2 do orligo 40." do C6digo
Encorgos,
onexos d presente proposlo.
dos Controtos P0blicos, Convile e Coderno de

3. Aprovor, os peEos do procedimenlo, oo obrigo do
4.

A designoqdo do j0ri com o seguinle composigoo: Presidenie: Heleno Cordoso; I ." Vogol:
Susono Solvodor; 2.o Vogol: Miguel Aroojo; 1." Vogol Suplente: Cristino Mesquito e 2.o

Vogol Suplenle: Ricordo Vorondos.

5. Aprovor que seio designodo o Presidente do Junto de Freguesio como o gestor do
coniroio, em conformidode com o n.o I do ortigo 290."-A do C6digo dos Coniroios
PIblicos.
AguolvoCoc6m, 08 de dezembro de 2019

x4:

Carlos CasiTiro, Presilente Junta de Freguesia
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Proposto n." JF l?3/2019

Procedimento
P0blico

n.'

-

A23/2O19

Aquisiedo de servigos poro o InrervenQoo no Espoco

E
nonimidode tr

Deliberogdo: Aprovodo
U

Reprovodo
Moiorio

Vofos o tovor

Volos contro

Absleng6es

Presidenle

Presidente

Presidenle

Corlos Cosimiro

Secretorio
DOmoso Mortinho

Tesoureiro
Jodo Cqstonho

l'

Vogol
Heleno Cqrdoso

K

Corlos Cosimiro

Corlos Cosimiro

Secret6rio

Y

Secrelorio

Ddmoso Morlinho

Ddmoso Mqrtinho

Tesoureiro

Y

Tesoureiro
Jodo Coslonho

l'

X

Jodo Costonho
'1"

Vogol

Heleno Cordoso

2' Vogol
Crislinq Mesquito

X

2" Vogol
Crislino Mesquiio

3'Vogol

Crislino Mesquilo

3' Vogol

Ricordo Vorondos

X

3" Vogol

Ricordo Vorondos

4' Vogol

Ricordo Vorondos

4' Vogol
Viclor teneiro

Tofol

Vogol

Heleno Cordoso

2" Vogol

4" Vogol
Viclor Feneiro

Viclor Feneiro

<)

Totol

6

tr
tr

o

Tolol

Aprovodo em minuto, no reunido de 2019.12.19 poro efeilos do disposto nos termos do n.o 3
e n.o 4 do ortigo 52.", do Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro. e n.o 4 e n." 6 do orfigo 34." do
C6digo de Procedimento Administrotivo.
A JUnIo

O Presidente:
O Secretdrio:
O Tesoureiro:

O

1"

Vogol:

O 2' Vogol:
O

G-s r.*nJO-"o**.

"

3' Vogol:

O 4' Vogol:

I
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Emqnuel Rutino lobo dq Costo Voz
em o nuel.docos lo. vozOro moil.co m

Florbelo Gomes Ferreiro
espoco.t Oq m oil. co m
Bruno del Rosol Mqlos
bruno.rosol.mo'tos@qmoil.com
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Procedimenlo por Consulto Pr6vio poro
interveneOo no Espogo P0blico

-

o "Aquisigdo de servigos
Procedimento n.. A23l20t 9 - Convite

poro

o

No ombito do procedimento em epigrofe e oo obrigo do oriigo I15." do C6digo dos
Controlos Priblicos (CCP). convido-se V. Exo. o opresenfor proposto poro o oquisigdo
suprocitodo, nos termos seguintes e nos constonles no Coderno de Encorgos:

I.

IDENIIFICACAO DA ENTIDADE ADJUDICANIE

A entidode odjudiconte 6 o.Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro sintro, pessoo coletrvo
n." 510 833 896. no Ruo Anl6nio Nunes Sequeiro. l68, 2735-OS4 AguolvoCoc6m, com o
n0mero de lelefone 219 188 540.

Nos termos consignodos no n.. I do ortigo 36.. do CCP, e por deliberoedo do Orgdo
Execulivo do Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro. em reunido de 19 de
dezembro de 2019, foi oulorizodo o despeso e o oberturo do presenle orocedimenio
com recurso o Consulto Previo.

III. FUNDAMENTO DA ESCOTHA DO CONSUITA PREVIA

o

presente procedimento de consulto pr6vio lem enquodromento no olineo
do ortigo 20." do CCP.

c) do n..

I

IV. DOCUMENTOS DE HABITITACAO

o

odiudicoldrio deve opresenlor, no prozo de 5 (dios) o contor do notificogdo do
odjudicogoo os seguinles documenlos comprovotivos ou o disponibilizogdo de ocesso
poro o suo consulto online, de que se enconlro nos seguintes situogoes:
o) situogdo regulorizodo relotivomente o conlribuigoes poro o segurongo sociol em
Porlugol ou, se for o coso, no Estodo de que sejom nocionois ou no quor se sirue o seu
estobelecimento principol, nos termos do olineo d) do ortigo 55.. do CCp;
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b) Situogdo regulorizodo relotivomente o impostos devidos em Portugol ou, se for o coso.
no Estodo de que seiom nocionois ou no quol se situe o seu estobelecimenlo principol,
nos lermos do olineo e) do ortigo 55." do CCP;

c) Certificodo de registo criminol, poro efeitos de celebroqdo de controlos p0blicos, de
todos os iilulores dos 6rgdos sociois do odministrogdo, direg6o ou gerdncio que se
enconfrem em efetividode de funeoes. destinodo o comprovor que ndo se encontrom
em nenhumo dos sifuoEdes previstos nos olineos b) e i) do oriigo 55.'do CCP;
Coso sejom detetodos irreguloridodes nos documentos de hobililogdo entregues pelo
od.iudicoi6rio ser6 concedido um prozo odicionol de 2 dios 0teis destinodo oo seu
suprimenio, conlorme o disposio n." 3 do ortigo 86." do CCP.

v.

PRAzo

E

MoDo

DE APRESENTACAo DAs PRoPosTAs

A proposto e os documentos que o ocomponhom devem ser opresentodos ote os 23.59
horos do 5." dio o conlor do envio otrov6s do e-moil: oerol@if-oouolvomirosintro.pf ;

VI. PROPOSIA

A proposto deve ser eloborodo em conformidode com o modelo constonte do Anexo I
oo presente convite, o quol monifeslo o vontode do entidode convidodo o presfor os
referidos servigos, com o indicogdo dos condig6es em que se dispOe foz6io, formulodo
por quolquer meio escrito e redigido em linguo porlugueso;
A proposto deve ser instruido com os seguintes documenlos:

o) Decloroedo previsto no olineo o) do n.' I do orligo 52.. do CCP, eloborodo em
conformidode com o modelo consionle do Anexo I oo mesmo diplomo legol (Anexo ll
do presente conviie);
b) Descrieoo do ombilo do proposto;

c)
VII.

Prego tolol e noto jusfificotivo dos pregos opresentodos;

PRECO ANORAAAIIAENIE BAIXO

considerodo preeo onormolmente boixo, o preeo totol resultonte do proposto, que sejo
50% ou mois inferior oo prego bose fixodo no ortigo 7." do Coderno de Encorgos, nos
termos do disposto no olineo b) do n.' I do ortigo 71.. do CCP.
E

VIII, PROPOSTAS VARIANIES
NOo sdo odmitidos propostos que envolvom ollerogdes dos cl6usulos

do CCp.

tx. NEGOCTACAO
As propostos

AUA

ndo serOo objeto de negocioedo.
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X. PRAZOS DA ATINEA J) DO

NO

I

.

oguoivc

mtro stnllo

DO ARTIGO II5.O DO CCP

O prozo de

opreseniogdo dos documenfos de hobilitogdo e de supressdo de
ineguloridodes 6 de l0 dios, o contor do doto do notificogoo de odjudicoqdo.

XI

DESPESAS E ENCARGOS DE REDUCAO DO CONTRATO

A ESCRIIO

Quondo exisiom, os despesos e os encqrgos inerentes d redugdo do controto o escrifo
conem por conlo do odjudicol6rio.
Com os melhores cumorimentos

Carlos Cashiro, Presirente Junta de Freguesia
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ANEXO

I

Modelo de decloroedo
[o que se refere o olineo o) do n.o

do

n.o 3

I do orligo

57.o ou o subolineo i)

do olineo b) e olineo c)

do ortigo 256." -A, conforme oplic6vell

l. ... (nome. n0mero de documenlo de identificogdo e

morodo), no quolidode de
represenlonle legol de {l)... {firmo, ndmero de identificogdo fiscol e sede ou, no coso de
ogrupomenlo concorrente, firmos, n0meros de ideniificogdo fiscol e sedes), tendo
lomodo inteiro e perfeito conhecimenio do coderno de encorgos relotivo d execugdo
do controto o celebror no sequ6ncio do procedimento de... (designogdo ou referencio
oo procedimento em couso) e, se for o coso, do coderno de encorgos do ocordoquodro oplicdvel oo procedimenlo. decloro, sob compromisso de honro, que o suo
represenlodo (2) se obrigo o execuior o referido conlroto em conformidode com o
conte0do do mencionodo coderno de encorgos, relotivomente oo quol decloro oceilor,
sem reservos, todos os suos clousulos.

2. Decloro tomb6m que executo o referido controlo nos termos previsfos nos seguinies
documentos, que junto em onexo {3):
o)...
D'...

3. Decloro oindo que renuncio o foro especiol e se submete, em tudo o que respeitor o
execuqdo do referido controto, oo disposlo no legislogOo portugueso oplic6vel.

4. Mois decloro, sob compromisso de honro, que noo se encontro em nenhumo dos
sifuoedes previslos no n.' I do ortigo 55." do C6digo dos Controtos p0blicos.
5. o decloronie tem pleno conhecimenlo de que q presiogdo de folsos decloroEdes
implico, consoonte o coso, o exclusdo do proposto opresentodo ou o coducidode do
odjudicoeoo que eventuolmente sobre elo recoio e consliiui controordenoedo muito
grove, nos termos do ortigo 456.. do C6digo dos Conlroios prjblicos, o quol pode
determinor o oplicogdo do songdo ocess6rio de privoEdo do direito de porticipor, como
condidoto, como concorrenle ou como membro de ogrupomento condidoio ou
concorrenle, em quolquer procedimento odolodo poro o formogao de controtos
p0blicos, sem prejuizo do porlicipogdo o entidode competente poro efeilos de
procedimento criminol.

5. Quondo o eniidode odjudiconle o solicitor, o concorrente obrigo- se, nos termos do
disposio no ortigo 81." do c6digo dos controtos p0blicos, o opresenfor os documenlos
comprovotivos de que ndo se enconlro nos situoqoes previslos nos olineos b), d), e) e i)
do n.' I do ortigo 55." do referido C6digo.

7. O declorqnte tem oindo pleno conhecimento de que o ndo opresentogdo dos
documentos solicilodos nos termos do n0mero onlerior, por molivo que lhe sejo

lmpul6vel, determino o coducidode do odjudicagdo que eventuolmenle recoio sobre o
proposto opresenlodo e conslitui conlroordenogdo muito grove, nos termos do orilgo
456.'do C6digo dos Controtos P0blicos, o quol pode delerminor o oplicoedo do soneOo
ocess6rio de privogdo do direito de porticipor, como condidoto, como concorrente ou
como membro de ogrupomento condidoto ou conconente, em quolquer procedimento
odotodo poro o formoeAo de conlrotos piblicos, sem prejuizo do participoeAo o
entidade competente poro efeitos de procedimento criminol.
... (locol),... (doto),... lossinoturo (4)].
(l ) Aplicdvel openos o concorrentes que sejom pessoos colelivos.
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(2) No coso de o concorrenle ser umo pessoq singulor, suprimir o expressoo (o suo representodo).
(3) Enumeror

todos os documenlos que constiluem o proposto, poro ol6m desto decloroedo, nos
I e nos n.os 2 e 3 do ortigo 57."

termos do disposto nos ollneqs b), cJ e d) do n.o

{4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do ortigo 57.'
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ANEXO

II

Modelo de declorogdo
Io que se refere o olineo o) do n.o

I do ortigo 8l.ol

l. ... (nome, n0mero de documenfo de identificogdo e

morodo), no quolidode de
representonle legol de {l)... (firmo, n0mero de ideniificogoo fiscol e sede ou, no coso de

ogrupomenio conconente. firmos, n0meros

de

identificogdo fiscol

e

sedes),

odjudicot6rio(o) no procedimenlo de... (designogdo ou referencio oo procedimento em
couso), decloro, sob compromisso de honro, que o suo representodo {2) ndo se enconiro
em nenhumo dos situogdes previstos no n.o I do ortigo 55." do C6digo dos Conlrotos
P0blicos:

2. O decloronie junto em onexo [ou indico...como enderego do sitio do Inlernet onde

podem ser consultodos (3)l os documentos comprovotivos de que o suo representodo (4)
noo se encontro nos situogoes previstos nos ollneos b), d), e) e i) do n.. ] do ortigo 55." do
C6digo dos Controios P0blicos.

3. O decloronte tem pleno conhecimenlo de que o prestoqdo de folsos declorogoes
implico o coducidode do odjudicogdo e constilui coniroordenoe6o muito grove, nos
lermos do ortigo 456.' do Codigo dos Controtos p0blicos, o quol pode delerminor o
oplicoEdo do sqnedo ocess6rio de privogdo do direito de porlicipor. como condiooro,
como concorrente ou como membro de ogrupomenfo condidoto ou conconente, em
quolquer procedimento odotodo poro o formogdo de confrolos priblicos, sem prejuizo

do poriicipogdo o entidode competente poro efeilos de procedimenio criminol.
... (locol),... (doto),... Iossinoturo (5)].
(l ) Aplicdvel openos o concorrentes que sejom pessoos coletivos.

(2) No coso de o concorrenle ser umo pessoo singulor, suprimir o expressao (o suo represen.fodo).
{3) Acrescentor os informoCdes necessdrios d consulio, se for o coso.

(4) No coso de o concorrenie ser umo pessoo singulor, suprimir o expressoo (o suo representodo).
(5) Nos termos do dispos'to nos n.os 4 e 5 do orligo 5Z.o
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CAPITULO

I

Disposigdes Gerols
ARTIGO

I'

OBJECTO DO CONIRATO

presenle coderno de encorgos compreende os cl6usulos do conlrolo o celebror no
sequ6ncio do procedimento pr6-confro'iuol que iem por obieio principol o oquisigdo de
servigos de desenvolvimenlo dos projetos de inlervengdo no espogo p0blico do Freguesio,
pelo prozo de doze meses.

o

ARTIGO 2"
CONTRATO

l.

O conlroto 6 composlo pelo respeclivo clousulodo conlroluol e os seus onexos'

2.

O controto o celebror inlegro os seguintes elementos:

o) os suprimentos dos erros e dqs omissoes do coderno de Encorgos identificodos pelo
concorrente, desde que esses erros e omissoes tenhom Sido expressomente oceiles
pelo orgdo competente poro o decisdo de controtor;
b) Os esclorecimentos e os rectificogoes relotivos oo Coderno de Encorgos;

c) O Coderno de Encorgos;
d) A proposto odjudicodo;
e) os esclorecimenlos sobre o proposto odiudicodo prestodos pelo odjudicotorio.
3. Em coso de divergenclo enlre os v6rios documentos que inlegrom o controlo, o
prevol6ncio obedece 6 ordem pelo quol vem enunciodos no n0mero onterior'
4. Em coso de divergencio entre os documentos referldos no n.o 2 e o clousulodo do
conrroto e seus onexos, prevolecem os primeiros, solvo quonio oos oiuslqmentos
orooostos de ocordo com o disposto no orligo 99." do C6digo dos Controtos P0blicos e
oceites pelo odjudicot6rio nos termos do disposto no ortigo l0l.' desse mesmo diplomo
regor.
CAPITULO

II

Obrigog6es Confroiuois
SecAOo

I

Obrigog6es do Adjudicotdrio
ARTIGO 3.'

Fung6es o desempenhor no 6mbifo do preslogdo de servigos

sem prejuizo de outros obrigoQoes previstos no legisloqdo oplicdvel, no coderno de
Encorgos ou nos clousulos controluois, do celebrogdo do controto decorrem poro o
prestodor de servigos os seguintes obrigog6es principois:

1. Sem prejuizo de outros obrigogoes previstos no legisloQdo oplic6vel, no coderno de
fncoigoi ou nos ciousulos conlrotuois, decorre poro o Adjudicotdrio o obrigogOo de
desenvolver serviqos de opoio oo Pelouro do Espogo P0blico, tois como os esludos e o
preporogdo dos inlervengoes no espogo p0blico o reolizor por iniciotivo do Junto do
Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro.
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2. A titulo ocess6rio, o Adjudicoldrio fico oindo obrigodo, designodomente, o recorrer o
fodos os meios humonos e moteriois que se.iom necessorios e odequodos o preslogdo do
servigo, bem como oo estobelecimento do sislemo de orgonizogdo necessorio o perfeilo
e complelo execuedo dos lorefos o seu corgo.

ARTIGO 4."
SIGITO E SEGURAN9A DA INFORMAqAO

l.

O Adjudicot6rio deve guordor sigilo sobre todo o informogdo e documenloeOo, t6cnico e

ndo lecnico, comerciol ou outro, relotivo ou detido pelo Controenle P0blico, de que

posso ter conhecimenlo oo obrigo ou em reloeao com o execugdo do conlroio.

2. A informogOo e

o

documenlogdo coberlos pelo dever de sigilo ndo podem

ser

fronsmitidos o lerceiros, nem objecio de quolquer uso ou modo de oproveitomento que
ndo o destinodo direto e exclusivomente o execugdo do controlo.

3. Exclui-se do dever de sigilo, o informogdo e o documentogdo que o Adjudicot6rio sejo
legolmenle obrigodo o revelor, por forqo do lei, de processo judiciol ou o pedido de
outoridodes regulodoros ou outros entidodes odminislrotivos competentes.

o cessoedo do controlo, o odjudicotdrio compromele-se o devolver oo Conlroenle
Pobllco todos os lnformogoes o esto pertencenles, que tiver na suo posse e que eslejom
conlidos em formo impresso, escrito. desenhodo, grovodo ou em suporle inform6lico,
noo retendo quolquer copio ou extroto dos mesmos.

4. Ap6s

ARTIGO 5."
PRAZO DO DEVER DE SIGITO

O dever de sigilo monl6m-se em vigor ot6 oo termo do prozo de cinco onos o contor do
cumprimento ou cessoEao, por quolquer couso, do controlo, sem prejuizo da sujeigdo
subsequenle o quoisquer deveres legois relotivos, designodomente, o proleedo de segredos
comerciois ou do credibilidode, do presligio ou do confionqo devidos ds pessoos colelivos
p0blicos.

5'

ARTIGO

tNcUMpRtMENTO DAS OBRTcAg6ES CONTRAIUATS

Coso se verifique o incumprimento de olgumo dos obrigoqdes controtuois por porte do
Adjudicotorio, deve o mesmo corrigi-los de imedioto, opos comunicoqdo poro o efeilo do
Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sinlro.

l.

coso o incumprimento referido no n0mero onlerior se monlenho o Junto de Freguesio de
Aguolvo e Miro Sinlro pode resolver o Controto, devendo poro ionto comunicqr o
Deliberoqdo de Resolugdo, por corto registodo com oviso de recegdo o envior oo
Adjudicoldrio, opos reolizoEAo do oudi6ncio de interessodos.
Secedo

ll

Obrigoe6es do Conlroenfe PUblico
ARTIGO

/.'

PREgO CONTRATUAI.
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t. Pelo prestoqAo dos serviEos objecto do conlroto, bem como pelo cumprimento dos
demois obrigoeoes constontes do presente coderno de encorgos, o Controenle Pfblico
obrigo-se q pogor oo Adjudicol6rio o prego ot6 oo m6ximo constonte do proposto
odiudicodo, ocrescido de IVA o toxo legol em vigor, se este for legolmenie devido.
2.

O preeo referido no n0mero onterior inclui todos os custos, encorgos e despesos cujo
responsobilidode ndo estejo expressomente otribuido o Controenle

blico.

Pf

prego bose 6 de €9.960,00 (nove mil novecentos e sessenlo euros) quol ocresce o IVA o
toxo legol em vigor, coso se oplique.

3. O

ARTIGO 8."

CONDIgOES DE PAGAMENTO

t. As quonlios devidos pelo Controenle P6blico, nos termos do clousulo onterior, devem ser
pogos no prozo de cinco dios op6s o recegdo dos respetivos documentos contobilisticos
de despeso, os quais s6 podem ser emitidos com o oceitogdo dos obrigogoes respetivos.
2. O volor totol de €9.?60,00 lnove mil novecentos e sessento euros) oo quol ocresce o IVA o
toxo legol em vigor, coso se oplique, sero reportido mensolmente pelo volor de €830,00
(oitocenios e trinlo euros) oo quol ocresce IVA o loxo legol em vigor;
3. Em coso de discorddncio por porte do controenfe Poblico, quonlo oos volores indicodos
nos foturos, deve este comunicor oo Adjudicot6rio por escrito, os respelivos fundomentos,
ficondo esto obrigodo o presfor os esclorecimentos necess6rios ou proceder o emissoo
de novo f oturo corrigido.
sob peno de devoluqdo, os foturos devem identificor cloromenie o objeto do controlo, o
produto relocionodo com o foturo, bem como, o n0mero de compromisso o tronsmilir
oelo Conlroenle P0blico, oquondo do celebro9do do controto.
SecQOo lll
PROPRIEDADE INTETECTUAI.

ARTIGO

9'

PROPRIEDADE INTETECTUAL

l.

Constituem propriedode origin6rio do Conlroente P0blico, todos os direitos inlelecluois
relotivos oo trobolho desenvolvido, bem como, lodos os elementos e ofins (documentos,
esludos, projetos, e moteriol de conceqdo preliminor).

2. Os direitos ocimo referidos n6o obrongem os conhecimentos, experiencio e know-how
odquiridos duronle o prestogdo de servigos ob.iecto do presente controto, pelo que o
Adjudicoldrio podero utillzor estes elementos poro o prestogoo de servigos profissionois o
terceiros.
3. O Adjudicot6do conservoro os direitos de propriedode inlelecluol e direiJos de outor
existentes onfes do ossinoluro do conlroto e sobre os quois o Conlrqenle P0blico disporo
de umo licengo de uso nao exclusivo e intronsmissivel poro seu uso Inlerno'

4. Em coso olgum o Adjudicot6rio lero quolquer restrigdo no desenvolvjmento, poro sl
proprio ou poro lerceiros, de moteriois que possom entror em conconencio com os
Produtos, independentemenle do suo semelhongo com os mesmos. sem prejuizo do
estrilo observdnclo dos direitos de propriedode intelectuol originorio do Conlroenfe
P0blico, designodomente o foculdode de lronsformoQdo.
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Copitulo lll
DA vrcCNcrA E DA cEssACAo Do

coNTRAIo

ARIIGO IO'

vtGENctA Do coNTRAro
O controto ter6 o duroqdo de I 2 meses, o inicior em I de joneiro de 2019 ou logo que o
procedimenio eslojo concluldo, em conformidode com os respelivos termos e condig6es
e o disposto no lei, sem prejuzo dos obrigogoes ocess6rios que devom perduror poro
ol6m do cessoeOo do confroto.

I.

2. A prestoeoo dos servigos inicior-se-d em

doto o notificor oo Adjudicoi6rio, n6o podendo o
mesmo ultrooossor o prozo de 5 dios 0ieis o contor do doto do ossinofuro do controlo.
ARTIGO

I1'

cEssAqAo Do coNTRATo

l. A Junto de

Freguesio

de Aguolvo e Miro Sintro poderd resolver o coniroto nos cosos que

se indicom:

o) Quondo se verificor que o execugdo do controlo ndo corresponde os corocterislicos
que lhe sdo otribuidos no proposlo e restonte documentoeoo opreseniodo pelo
odjudicol6rio;
b) Quondo, duronte o vigCncio do conlroto, o odjudicotorio hojo sido declorodo
interdito, inobilitodo, folido ou insolvenle;
2. O coniroto exlingue-se por

coducidode no dolo do seu iermo.
3. A Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro pode denuncior livremente e o todo o
tempo o presente controto sem que o outro porte posso reclomor ou exigir
compensoedo e ou indemnizogdo, desde que sejo observodo o oviso pr6vio de l5 dios
sobre o dolo do den6ncio, otrov6s de corto regislodo com oviso de receEdo.
4. No coso de inobservdncio do periodo minimo do oviso pr6vio de 15 dios, o denrjncio
produzir6 lodos os seus efeitos, sendo que nesle coso o porle ofetodo podero reclomor
indemnizogdo e ou compensogdo pelos prejuizos sofridos.

5. A Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sinlro pode resolver o controto sempre que
roz0es de interesse p0blico, devidomente fundomenlodos, o imponhom.
ARTIGO I2"
EFETTOS

l.

Em coso

DA RESOtUgAO

de resolugoo do Controlo pelo Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro por

focto imput6vel oo Adjudicotorio, este fico obrigodo oo pogomento o Junto de
Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro de umo indemnizogdo correspondenle o lS% lquinze
por cento) do prego controtuol, o tilulo de clousulq penol indemnizotorio.

pogo pelo Adjudicotorio no prozo de 30 {trinto) dios op6s o notificoedo
do resoluedo do Controto.

2. A indemnizogdo 6

3.

o disposto no n0mero onlerior noo prejudico o direito de indemnizogoo nos lermos gerois,
nomeodomente pelos prejuizos deconenles da odoeoo de novo procedimento de
formoedo de Controlo.
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ARTIGO I3."

I

.

cAsos FoRrulTos ou DE FoRqA MAIOR
Ndo podem ser impostos penolidodes oo odjudicotorio, nem 6 hovido como
incumprimento, o ndo reolizogdo pontuol dos prestoq6es controtuois o corgo de
quolquer dos pories que resulie de coso de forgo moior, enlendendo-se como tol os
circunstancios que impossibililem o respetivo reolizogdo, olheios o vonlode do porie
ofetodo, que elo ndo pudesse conhecer ou prever d dolo do celebrogao do conlroto e
cujos efeitos ndo lhe fosse rozoovelmente exigivel contornor ou evalar.

2. Podem constiluir cosos de forQo moior, verificodos os requisitos do nimero onterlor,
designodomente, tremores de teno, inundogoes. incendios. epidemios. sobologens,
greves, emborgos ou bloqueios internocionois, otos de guerro ou terrorismo, motins e
determinoedes governomentois ou odminislrotivos injuntivos.
3. NOo constituem cosos de forQo moior, designodomente:

o) circunstancios que ndo conslituom forEo moior poro
de servigos, no porie em que intervenhom;

os subcontrolodos

do prestodor

b) Greves ou conflitos loborois limitodos ds sociedodes do presiodor de servigos ou o
grupos de sociedodes em que este se inlegre, bem como o sociedodes ou grupos de
sociedodes dos seus subcontrotodos;
c) Determinoq6es governomenfois, odministrotivos, ou iudiciois de noturezo soncionotorio
ou de oulro formo resultontes do incumprimento pelo prestodor de servigos de deveres
ou onus que sobre ele recoiom;
d) Monifeslogoes populores devidos oo incumprimento pelo prestodor de serviqos de
normos legois;

e) IncCndios ou inundogoes com origem nos insloloQoes do preslodor de serviQos cujo
couso, propogo9do ou proporgoes se devom o culpo ou neglig6ncio suo ou oo
incumprimento de normos de segurongo;
Avorios nos sistemos informoticos ou meconicos do prestodor de serviqos noo devidos
o sooologem;
g) Eventos que estejom ou devom estor cobertos por seguros'
ser
4- A ocorrcncio de circunstoncios que possom consubstoncior cosos de forgo moior deve
porte.
imediolomente comunicodo o outro

f)

5. A forgo moior determino o prorrogogdo dos prozos de cumprimento dos obrigoQoes
controtuois ofetodos pelo periodo de tempo comprovodomenle correspondente oo
impedimento resultonte do forQo moior.
ARTIGO I4"

RESOtUgAO POR PARIE DO CONTRAENTE PtiBtlCO

sem prejuizo de outros fundomentos de resoluQoo previstos no lei, o controente P0blico
pode reiolver o controio, o lilulo soncionol6rio, no coso de o odiudicot6rio incumprir de
formo grove ou reiterodo quolquer dos obrigogoes que lhe incumbem'
2. O direito de resolugdo referido no n0mero onterior exerce-se medionte decloroQdo
efetuodo oo odjudico16rio, nos termos previstos no c6digo dos controtos P0blicos.

l.
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ARTIGO

RESOtUgAO POR

]5.'

PARTE DO ADJUDICATARIO

.

Sem prejuizo de outros fundomentos de resoluedo previslos no lei, o odjudicol6rio pode
resolver o conlroto quondo quolquer montonle que lhe sejo devido esfejo em divido ho
mois de tres meses, excluindo os juros.

2.

O odjudicoi6rio pode exercer o direiio de resolugdo medionie decloroedo enviodo o
Controenle P0blico, o quol produzird efeilos 30 (frinfo) dios op6s o suo receeAo, solvo se
esio 0liimo cumprir os obrigogoes em olroso nesse prozo. ocrescidos dos juros de moro o
que nouver lugor.

3.

A resolugdo do controto, nos lermos dos n0meros onteriores, delermino o cessoedo de
todos os obrigoEOes decorrentes do celebroedo do mesmo.

I

I5'

ARTIGO

PENAI.IDADES CONTRATUAIS

l.

Pelo incumprimento de obrigogoes emergenles do controfo, o Controente pode exigir do
odjudicof6rio o pogomenlo de umo peno pecuniorio colculodo nos seguintes termos:

V-A
^t'=-.noouol:
500

"P" 6 o monlonle do penolidode;

"V" 6 o volor do conlroto ou do fornecimenfo dos bens, em otroso;

"A" 6 o nomero de dios em ofroso.
2. O Adjudicoidrio pode compensor os pogomentos devidos oo obrigo do conlrofo, com os
penos pecuni6rios devidos nos termos do presenle cl6usulo.

3. As penos pecuni6rios previstos no presente cl6usulo nAo prejudicom
Adjudicot6rio o indemnizogdo pelo dono excedente.

o

direito do

Copitulo lV
DrsPosrqoEs FtNAts
ARTIGO

coMUNrcAgoES
I

I

7."

E NOTTFtCAgoES

. Sem preluizo de poderem ser ocordodos ouiros regros quonto ds noiificoeOes e
comunicoq6es entre os porles do controto, eslos devem ser dirigidos, nos termos do
Codigo dos Controlos P0blicos, poro o domicilio ou sede conlroluol de codo umo,
identificodos no confroto.

2. Quolquer olteroedo dos informogoes de confoclo consiontes do controlo deve

ser

comunicodo d oulro oorte.
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ARTIGO

I8.'

FORO COMPETENTE

As portes convencionom que todos os litigios emergentes do presenle controlo ser6o
resolvidos no foro odministrolivo do sede do Contrqenle Pfbllco com expresso renlncio o
quolquer outro.
ARTIGO

I9.'

rEctslaqAo epltcAvgt
sdo oplic6veis, em especiol. oo presente coniroto os copitulos lv e v do
do Titulo ll, do Porte lll do C6digo dos Controtos P0blicos.
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Assurto: ESCOLHA DAS EIIITIDADES A CONVIDAR tOS PROCEDIMEIITOS DE AJUSTE
DIRETO E DE CONSUTTA PR€Vn

(artito 113.e do CCP)

No ambito das competencias atribuidas ao Instituto dos Mercados P0blicos,

do

lmobiliSrio e da Construqeo, l.P. (lMPlC) pelo artigo 454.e-A do C6digo dos Contratos
Publicos, na atual redagSo, e pelo artigo 3.e, ne 3, al. e) da Lei organica do lMplc, l.p.

(aprovada pelo Decreto-Lei ne 232/20L5, de 13 de outubro), estabelece-se a seguinte
orienta96o t6cnica:

Artigo 113.r do

CCP

Escolha das entidades convidadas
1
- Sem preiuizo do disposto no n.e 1do artigo 128.e, a escolha das entidades convidadas
a apresentar proposta nos procedimentos de consulta pr6via ou de ajuste direto cabe ao
6rg50 competente para a deciseo de contratar.
2 - Neo podem ser convidadas a apresentar propostas, entidades as quais a entidade
adjudicante jA tenha adjudicado, no ano econ6mico em curso e nos dois anos econ6micos
anteriores, na sequoncia de consulta pr6via ou ajuste direto adotados nos termos do
disposto nas alineas c) e d) do artigo 19.e e alineas c) e d) do n.e 1do artigo 20.e,
consoante o caso, propostas para a celebragSo de contratos cuio preco contratual
acumulado seja igual ou superior aos limites referidos naquelas alineas.
3 - Para os efeitos do disposto no nUmero anterior, quando a entidade adjudicante seja o
Estado ou uma regiSo aut6noma, apenas s5o tidos em conta os contratos celebrados no
embito do mesmo gabinete governamental, servico central ou servigo perifdrico de cada
minist6rio ou secretaria regional, respetivamente.
4 - Para os efeitos do disposto no n.e 2, quando a entidade adjudicante seja um
municipio, s5o tidos em conta, autonomamente, os contratos celebrados no ambito de
cada servigo municipalizado.
5 - Neo podem igualmente ser convidadas a apresentar propostas entidades que tenham
executado obras, fornecido bens m6veis ou prestado servieos e entidade adjudicante, a
titulo gratuito, no ano econ6mico em curso ou nos dois anos econ6micos anteriores.
exceto se o tiverem feito ao abrigo do Estatuto do Mecenato.

t

MPIC

1

-

A quem comp€te a esoolha das erilidades a convidar nos procedimentos de aiuste

direto ou consulta pr6via?

De acordo com o ne 1 do artigo 113.e do CCP, a escolha das entidades a convidar cabe ao

6reao comoetente oara a decisSo de contratar. que 6, nos termos do ns 1do artigo 36.e,

o mesmo que tem competencia (origindria, delegada ou subdelegada) para autorizar

a

respetiva despesa.

lmporta referir que o regime de autorizaeeo de despesa para os 6rg5os da AdministragSo
Pubfica Central e Local continua a estar previsto nos artigos I6e a 22p e artigo 29e do
Decreto-Lei ne r97 /99, de 5 de junho, por forga do artiSo 14e, alinea

f) do

Decreto-Lei nq

18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o cCP.

2

o

-

Como escolher as entidades a convidar?

6195o competente para a decisSo de contratar tem liberdade de escolha das entidades

a convidar no ajuste

direto e na consulta pr6via (que sao procedimentos fechados ou por

convite, isto 6, n5o sao publicitados mediante an0ncio e, como tal, neo sao totalmente
abertos

i

concorrOncia ).

Por6m, essa liberdade de escolha n6o

6

discricion6ria uma vez que 6195o deve

fundamentar a raz5o pela qual escolhe determinadas entidades e nao outras.

As raz6es oue fundamentam essa escolha podem ser, entre outras:

a) O pr6vio

conhecimento das entidades

a

convidar em fun95o de contratos

anteriores celebrados com a mesma entidade adjudicante;

b) A experiencia transmitida por outras entidades adjudicantes sobre o

bom

desemoenho contratual de determinada entidade;

c)

A proximidade geogrdfica face ao local de execugSo (quanto tal seja um elemento
essencial

i

boa execug5o do contrato).

vr7

rruPIc

No ajuste direto apenas 6 consultada uma entidade.

Na consulta pr6via o

artigo I72.e do

determina que se convidem, pelo menos,

3

entidades, sendo desejdvel que se alargue a consulta a um maior nimero, com vista

a

CCP

aumentar a possibilidade de obter condigSes contratuais mais vantajosas para a entidade
adjudicante.

De modo a que a consulta pr6via se traduza em efetiva concorrdncia, neo devem ser
convidadas, num mesmo procedimento, vdrias entidades que estejam interligadas entre
si, designadamente pelo facto dos s6cios ou accionistas serem os mesmos.

3

-

Podem ser convidadas entidades que

ji

foram adiudicatdrias em anteriores

procedimentos?

O ne 2 do artigo 113.e estabelece limites m6ximos a partir dos quais determinados
fornecedores deixam de poder ser convidados tendo em conta o seu passado contratual

recente, com

o

objetivo de impedir que as relag6es contratuais decorrentes

de

procedimentos fechados se perpetuem com as mesmas entidades, o nq 2 do artigo 113.9

estabelece limites mdximos a partir dos quais determinados operadores econ6micos
deixam de poder ser convidados tendo em conta o seu passado contratual recente.

O primeiro desses limites aplica-se no caso de ajuste direto.

Se

determinada empresa tiver sido cocontratante num ou em vdrios contratos celebrados

com a mesma entidade adjudicante, no ano econ6mico em curso e nos dois anos
anterioresl, na sequ6ncia de ajustes diretos adotados ao abrigo do crit6rio do valor do
contrato, essa entidade fica impedida de ser convidada para um novo ajuste direto (em
I

O que 6 diferente de contabilizar o espago temporal de tres anos.

i

MPIC

fungSo do valor) quando tiver atingido ou ultrapassado o limite de 20.000€, no caso da
aquisigao de bens e servigos, ou de 30.000€, no caso das empreitadas de obras piblicas.

Exemolo ordtico:
Em 5 de margo de 2018, a entidade X

foi cocontratante num contrato de prestagSo de

servigos celebrado com a C6mara Municipal Y, na sequAncia de ajuste direto em fung6o
do valor, cujo prego contratual foi de 15.000€.

Se, em

2 de abril de 2019, a C6mara Municipal Y quiser convidar a entidade X

para

apresentar proposta num novo ajuste direto (em fung5o do valor), de aquisigSo de bens
ou servigos, poder6 faz6-lo, desde que o valor do contrato seja inferior a 20.000€.

O segundo dos limites aplica-se no caso de consulta pr6via'

Se uma determinada empresa tiver sido cocontratante num ou em vdrios contratos
celebrados com a mesma entidade adjudicante, no ano econ6mico em curso e nos dois
anos anteriores, na sequ6ncia de consultas prdvias adotadas ao abrigo do crit6rio do valor

do contrato, essa entidade fica impedida de ser convidada no 6mbito de uma

nova

consulta pr6via (em fungSo do valor) quando tiver atingido ou ultrapassado o limite de

75.000€, no caso da aquisigSo de bens
empreitadas de obras

4

-

e

servigos,

ou de 150.000€, no caso

das

pd blicas.

Para efeitos da aplicagio do ne 2 do artigo 113e contam todos os ajustes diretos e

todas as consuhas pr6vias?

Neo. s6 sao contabilizadas as adjudicac6es resultantes dos ajustes diretos ou das
consultas pr6vias que tiverem sido adotados ao abrigo do crit6rio do valor do contrato,
nos termos dos artigos 19q, 20p ou 21e do CCP.

i

IMPIC
Nao tem relevancia as adjudicagSes decorrentes dos ajustes diretos ou das consultas
pr6vias que tiverem sido adotados ao abrigo de crit6rios materiais, previstos nos artigos
24e a 27 .e do CC?.

5

- Para verificar se uma entidade jC atin8iu ou ultrapassou os limites do ajuste direto,

contam sti os ajustes diretos do regime geral ou tamb€m os ajustes diretos do regime
simplificado?

Para esta contabilizagio relevam os ajustes diretos do regime geral e os ajustes diretos

simplificados.

Tal resulta do facto da regra constante do artigo 1139 se encontrar nas disposig6es
comuns, aplic5veis ao ajuste direto do regime geral e ao ajuste direto simplificado.

De salientar que o ajuste direto simplificado apenas pode ser adotado ao abrigo do
crit6rio do valor do contrato, conforme resulta do ne 2 do artigo 128e do

5 - Para efeitos da acumulagSo das adjudicag6es, deve-se

CCP.

ter em conta a identificagSo

da entidadg ou tambdm o C6digo CPV lVocabulCrio Comum dos Contratos priblicosl,
para se fazer a referida contabilizagSo?

Considerando que foi revogada a parte final do ns 2 do artigo 113e, que se referia

a

"presta96es id6nticas ou do mesmo tipo", a contabilizaESo passa a ser feita apenas em
fungSo da entidade e n3o em fung5o do C6digo CPV das prestag6es em causa.

vv

IMPIC
7 - As adiudicagoes por ajuste direto somam is da consulta pr6via para efeitos de
contabilizaFo dos limites previstos no ng 2 do artigo 113e?

N5o. Uma vez que os procedimentos s5o aut6nomos, dispondo cada um deles de limiares

pr6prios, n5o deve ser efetuada a contabilizaCao conjunta dos procedimentos de ajuste
direito e de consulta pr6via.
Pode suceder que um fornecedor

jii n5o pode ser convidado para um ajuste direto, por

ter atingido os respetivos limites, mas pode ainda ser convidado para uma

consulta

o16via.

I-

Durante o ano de 201E os contratos resultantes de ajustes diretos celebrados em

2016 e 2017 seo considerados para efeitos de contabilizagao dos limites previstos no ne
2 do artigo 113a?

Sao contabilizados os contratos celebrados na sequ€ncia de ajustes diretos ou de
consultas anteriores a 1 de janeiro de 2018.

9

-

como se contabilizam os contratos em fungiio do tipo de entidade adjudicante?

Nos termos do nq 3 do artigo 113e quando a entidade ad.iudicante seja o Estado ou uma

Regi:o Aut6noma, a contabilizageo faz-se separadamente por gabinete governamental,

servigo central, servigo perif6rico

de cada

minist6rio

ou

secretaria regional,

respetivamente.
Os servigos centrais tem competCncia em todo o

territ6rio nacional, como as direg6es-

gerais organizadas em M inist6rios.
Os servigos perif6ricos

tem uma competencia territorialmente limitada, como acontece

com as diregSes regionais ou Administrag6es Regionais, cu.ia compet6ncia se circunscreve

)

5rea geogrdfica em que atuam. Para al6m destes, s5o tamb6m servigos perif6ricos os

servigos de representageo externa do Estado

t

MPIC
5e a entidade adjudicante for um municipio com servigos municipalizados,

a

contabilizagSo 6 feita separadamente por servigo municipalizado. Taljd n5o acontece com

os servigos municipais, uma vez que neste caso os contratos sao

contabilizados

conjuntamente.

10

- Podem ser convidados fomecedores

que erecutaram obras, fomeceram bens ou

prestaEm servigos a entidade adjudicante, a titulo gratuito?

Para evitar

o favorecimento de

determinadas fornecedores, que tenham executado

obras, fornecido bens ou prestado servigos a tftulo gratuito

i

entidade adjudicante,

estabelece-se como regra uma proibigSo desta entidade convidar aquele fornecedor para

uma consulta pr6via, ajuste direto do regime geral ou proceder a um ajuste direto
simplificado, num determinado periodo temporal (ano econ6mico em curso ou nos dois
anos econ6micos anteriores).
Por6m, ficam excecionadas as liberalidades feitas ao abrigo do Estatuto do Mecenato.

11-

O que muda afinal com esta norma?

S5o duas as alterag6es relevantes:

a)

A obrigagSo de proceder a consulta pr6via;

b)

A contabilizagSo da acumulagSo de adjudicagdes passa apenas a depender da

entidade contratada e n5o das prestag6es contratadas.
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