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Artigo 1.º 
Identificação e objecto do concurso 

1. O Concurso Público n.º 31/CP/AT/2019, tem por objecto a empreitada de obras de remodelação do 

atendimento do SF de Sever do Vouga, em conformidade com a memória descritiva e condições 

técnicas gerais e especiais, mapa de quantidades de trabalho, mapa de medições, Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, plantas/peças desenhadas e Manual 

de Normas, anexos ao caderno de encargos. 

2. A descrição do objecto obedece à classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) 45453100-

8, “Obras de Recuperação”, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 213/2008 da Comissão, de 28 de 

Novembro de 2007, que alterou o Regulamento (CE) n.º 2195/2002, do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

 

Artigo 2.º 
Entidade adjudicante 

A Entidade Adjudicante é o Estado Português, através da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), com o 

contribuinte n.º 600 084 779, sita na Rua da Prata, n.º 10, 1100-419 Lisboa, com o número de telefone 

(+351) 218 812 600, fax (+351) 218 812 939, e-mail dscpl-ce@at.gov.pt. 

 

Artigo 3.º 
Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar foi tomada por despacho de 30 de maio de 2019, pela Diretora de Serviços de 

Gestão de Recursos Financeiros, Dr.ª Maria Judite Gamboa, nos termos do disposto n.º 1 do artigo 36.º 

do Código dos Contratos Públicos. 

 

Artigo 4.º 
Fundamento do procedimento  

O presente procedimento é efectuado ao abrigo do concurso público, sem publicação no JOUE, nos 

termos da alínea b) do artigo 19.º aplicando-se-lhe o disposto no artigo 130.º e seguintes do Código dos 

Contratos Públicos (CCP). 

 

Artigo 5.º 
Disponibilização e acesso ao procedimento 

O presente procedimento será integralmente disponibilizado na plataforma electrónica de contratação 

pública Saphety, com o seguinte endereço electrónico: http://www3.saphety.com. 

 

 

 

mailto:dscpl-ce@at.gov.pt
http://www3.saphety.com/
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Artigo 6.º 
Visita ao local dos trabalhos 

Poderão visitar o local de execução da obra e realizar nele o reconhecimento que entenderem 

indispensável à elaboração da proposta.  

Para tal, a pessoa a contactar é a Chefe de Finanças do SF de Sever do Vouga, através do telefone 234 

590 820, e endereço de e-mail sf0175@at.gov.pt. 

 

Artigo 7.º 
Preço base do procedimento 

O preço base do procedimento é de € 62.000,00 (sessenta dois mil euros), não podendo o preço 

constante da proposta exceder esse montante. 

 

Artigo 8.º 
Modo de apresentação das propostas 

1. A apresentação da proposta deverá ser realizada de forma electrónica, nos termos do n.º 1 do artigo 

62.º do CCP, devendo cumprir o disposto nas alíneas seguintes: 

a) Data limite de entrega: até às 23h59m do dia 15 de junho de junho de 2019, observada a data do 

envio do anúncio para publicação em Diário da República; 

b) Prazo de validade das propostas: 66 dias; 

c) A entrega das propostas do presente procedimento será efectuada na plataforma de contratação 

pública Saphety acessível através do endereço http://www3.saphety.com.. 

2. A proposta deve ser assinada electronicamente, utilizando uma assinatura electrónica qualificada. 

 
 

Artigo 9.º 
Documentos que constituem a proposta 

1. A proposta é constituída pelos seguintes documentos: 

a) Declaração elaborada nos termos do modelo constante do Anexo I do CCP, de acordo com o 

disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 57º do mesmo código; 

b) Certidão permanente do Registo Comercial; 

c) Declaração do concorrente com o preço total da proposta e preços parciais dos trabalhos que se 

propõe executar, correspondentes às habilitações contidas no alvará emitido pelo INCI, elaborada 

em conformidade com o modelo constante do Anexo A, ao presente programa; 

d) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra; 

http://www3.saphety.com/
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e) Lista de preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no mapa de medições em 

anexo. 

f)  No caso de existirem erros e omissões aceites pelo dono da obra nos termos do disposto da alínea 

b) do n.º 5 do artigo 50.º do CCP, deste documento deverão constar os termos do suprimento de 

cada um deles, bem como, o valor incorporado no preço da proposta atribuído a cada um dos 

suprimentos. 

 Para o efeito deverão proceder da seguinte forma: 

• Erros de medições/quantidades: nos respectivos artigos é de corrigir a medição/quantidade para o 

valor aceite; 

• Omissões: deve ser criado um capítulo com o nome “Omissões”, onde deverão constar as omissões 

aceites. 

g) Plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP constituído pelas seguintes peças:  

• Plano de trabalhos 

• Plano de mão-de-obra 

• Plano de equipamentos 

• Plano de pagamentos 

2. Elementos a indicar obrigatoriamente na proposta: 

a) Proposta de preços parciais e totais, cujo valor total não pode exceder o preço base referido no 

artigo 7.º do presente programa; 

b) Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

c) Prazo de validade da proposta (66 dias); 

d) O prazo de fornecimento e a execução dos trabalhos (não poderá ser superior a 75 dias); 

e) Condições de garantia. 

3. A proposta terá de ser assinada por quem obriga a empresa. 

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

 

 

Artigo 10.º 
Esclarecimentos e rectificação das peças do procedimento 

1. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento 

devem ser solicitados por escrito, através da plataforma electrónica Saphety acessível através do 

endereço http://www3.saphety.com, durante o primeiro terço do prazo fixado para apresentação das 

propostas, e no mesmo prazo devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressamente e 

inequivocamente, os erros e omissões das peças do procedimento por si detectados. 
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2. Os esclarecimentos e as rectificações de erros ou omissões das peças a que se referem o número 

anterior são prestados, por escrito, através da plataforma electrónica Saphety. 

 

Artigo 11.º 
Habilitações necessárias do empreiteiro 

 

 As habilitações necessárias são: 

 

Categoria Classe Subcategoria 

1ª Categoria – Edifícios e 

Património construído 

1 5ª Estuques, pinturas e outros revestimentos 

1 6ª Carpintarias 

4ª Categoria – Instalações 

Eléctricas e Mecânicas 

1 1ª Instalações eléctricas de utilização de baixa 

tensão com potência até 50KVA 

1 9ª Infra estruturas de telecomunicações 

1 10ª Sistemas de extinção de incêndio, de 

segurança e de deteção 

1 12ª Aquecimento, ventilação, ar condicionado e 

refrigeração 

 

Artigo 12.º 
Prazos 

 
Os prazos para a consignação e para o inicio e conclusão dos trabalhos são: 

Prazo para consignação 10 dias 

Prazo para início dos trabalhos  5 dias 

Prazo para conclusão dos trabalhos  75 dias 

 

Artigo 13.º 
Exclusão das propostas 

São excluídas as propostas que não cumpram as disposições previstas neste Programa de Concurso e 

que não observem o disposto no n.º 2 e n.º 3 do artigo 146.º do CCP. 

 

Artigo 14.º 

Critério de adjudicação 

A adjudicação é feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de 

avaliação do preço, nos termos da alínea b), n.º 1 do artigo 74.º do CCP. 
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Artigo 15.º 
Critério de desempate  

No caso de empate das propostas, após a aplicação do critério de adjudicação previsto no número 

anterior, constitui factor de preferência, sucessivamente, a proposta do concorrente que apresentar:

 1º O menor preço para o capítulo 7. do mapa de trabalhos – Carpintarias; 

 2º O menor preço para capítulo 8. do mapa de trabalhos – Serralharias; 

 
Artigo 16.º 

Leilão electrónico 
No presente concurso não há lugar a leilão electrónico. 

 
Artigo 17.º 

Apresentação de propostas variantes 

Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 

 
 

Artigo 18.º 
Caução 

1. Não há lugar a prestação de caução, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do CCP. 

2. Nos termos do n.º 3 do artigo 88.º do CCP, a entidade adjudicante procederá à retenção de 5% dos 

valores dos pagamentos a efetuar, com vista à garantia da boa execução dos trabalhos durante o 

período da garantia da obra, que deverá ser devolvido ao empreiteiro de acordo com o estabelecido 

no artigo 295.º do CCP. 

Artigo 19.º  
Prazo de garantia 

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos: 

a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais; 

b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou 

instalações técnicas; 

c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos à obra, mas dela 

autonomizáveis. 

 
Artigo 20.º 
Contrato 

O contrato resultante do presente procedimento será reduzido a escrito em data conveniente para as 

duas partes no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a aceitação da minuta pelo adjudicatário. 
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Artigo 21.º 
Documentos de habilitação 

1. O adjudicatário deve apresentar na plataforma electrónica Saphety acessível através do endereço 

http://www3.saphety.com, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da decisão de 

adjudicação, os seguintes documentos de habilitação: 

a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do CCP, de acordo com o disposto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do mesmo Código; 

b) Certidão do registo criminal, no caso de pessoas singulares, ou dos titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência, e estes se encontrem em efectividade de funções, tratando-se 

de pessoas colectivas; 

c) Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal; 

d) Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança 

social; 

e) Alvará de construção ou título de registo emitido pelo INCI, contendo as habilitações necessárias à 

execução destes trabalhos; 

f) Certificado válido de habilitação profissional emitido pelo respectivo órgão ou associação profissional 

do Director técnico da empreitada. 

2. É concedido ao adjudicatário o prazo suplementar de 3 (três) dias úteis para a supressão de 

irregularidades detectadas nos documentos de habilitação apresentados, que possam levar à 

caducidade da adjudicação nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP. 

3. Na impossibilidade da apresentação dos documentos de habilitação no prazo referido no número 

anterior, o respectivo adjudicatário fica desde já notificado, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do 

artigo 86.º do CCP, para exercer o seu direito de audiência prévia, no prazo de 3 (três) dias contados 

do termo do prazo indicado em 1. 

 

Artigo 22.º 
Despesas e encargos 

As despesas e os encargos inerentes à redução do contrato a escrito, são da responsabilidade do 

adjudicatário. 

 

Artigo 23.º 
Legislação aplicável 

Em tudo o que o presente programa de concurso for omisso observar-se-á o disposto no Código dos 

Contratos Públicos, e demais legislação aplicável.  
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ANEXO A 

DECLARAÇÃO DO PREÇO E PRAZO DE EXECUÇÃO 
Modelo de declaração 

 
 

F... (indicar nome, identificação fiscal e sede), titular do alvará de construção... (indicar n.º do alvará), 

depois de ter tomado conhecimento do objecto da empreitada de... (designação da obra), a que se refere 

o convite datado de..., obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem essa empreitada, em 

conformidade com o caderno de encargos, pelo preço global de... (por extenso e por algarismos), que 

não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, no prazo de... (indicar o prazo de execução 

estabelecido no caderno de encargos). 

 

Os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes às habilitações contidas no 

alvará emitido pelo InCI, I.P. são os seguintes: 

 

5ª Subcategoria da 1ª Categoria - (colocar valor) 

6ª Subcategoria da 1ª Categoria - (colocar valor) 

7ª Subcategoria da 1ª Categoria - (colocar valor) 

1ª Subcategoria da 4ª Categoria - (colocar valor) 

9ª Subcategoria da 4ª Categoria - (colocar valor) 

1ª Subcategoria da 10ª Categoria - (colocar valor) 

 

Data ...  

Assinatura ...  

 


