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Artigo 1.º - Objeto do procedimento 

1. O presente concurso tem por objeto a celebração de procedimento pré-contratual com vista à 

aquisição de equipamento de ar condicionado, para as instalações da AT, cuja localização se encontra 

distribuída pelos seguintes lotes: 

Lote Distrito Unidade orgânica 

Lote 1 Braga SF Amares 

Vila Real SF Ribeira de Pena 

Lote 2 Bragança SF Vinhais 
Lote 3 Porto Alfandega Freixieiro 

Alfandega – Divisão Operacional do Norte  
DF Porto - Edifício de Santa Catarina 

 SF Gondomar 2 
SF Paredes 
SF Povoa do Varzim 

Lote 4  
Aveiro 

SF Arouca 
SF Albergaria a Velha 

Coimbra SF Cantanhede 
SF Tabua 

Guarda SF Sabugal 
Viseu SF Santa Comba Dão 

SF São Pedro Sul 
SF Sernancelhe 

 
Lote 5 

 
Leiria 

DF Leiria 
SF Castanheira de Pera 

Lisboa 
 

SC – Rua da Alfandega nº5 
Alfandega do Terreiro do Trigo  
SF Oeiras 2 

Setúbal 
 

Delegação Aduaneira de Sines 
SF Alcácer do Sal 
SF Grândola 
SF Sesimbra 

Lote 6 

Beja DF Finanças 
Évora SF Alandroal 

SF Viana do Alentejo 
Faro DF Finanças- Ex Governo Civil 

SF Tavira 
Santarém SF Salvaterra de Magos 

 

2. A descrição do objeto obedece à classificação CPV (Common Procurement Vocabulary), 42512200-0 - 

Aparelhos de ar condicionado para instalação em paredes, de acordo com o Regulamento (CE) 
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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 

1. A Entidade Adjudicante é o Estado Português, através da Autoridade Tributária e Aduaneira do 

Ministério das Finanças, adiante designada por AT, com o NIF 600084779, sito na Rua da Prata, n.º10 – 

1149-027 Lisboa. 

2. Os contactos para todas as formalidades respeitantes ao presente concurso são assegurados através 

da plataforma eletrónica Saphety, cujo link é: https://login.saphety.com/en/gov/   

3. O processo do concurso pode ainda ser consultado na Divisão de Contratação da Direção de Serviços 

de Contratação Pública e Logística, sita na Rua dos Fanqueiros, n.º 15 - 1149-092 Lisboa, das 9h30 às 

12h00 e das 14h00 às 16h00 horas, desde o dia da publicação do anúncio. 

Artigo 3.º - Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar foi autorizada por despacho de 20 de agosto de 2019 do Sr. Subdiretor-geral da 

Área de Recursos Financeiros e Patrimoniais, Dr. Nelson Roda Inácio, nos termos do despacho de 

subdelegação de competências nº 801/2018, publicado no Diário da República 2ª série, nº 14 de 19 de 

janeiro. 

Artigo 4.º - Fundamento do procedimento 

A escolha do procedimento por concurso público com publicitação no Jornal Oficial da União Europeia, 

fundamenta-se nos termos da alínea a) do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Artigo 5.º - Esclarecimentos retificações e alterações das peças do concurso 

1. Os pedidos de esclarecimentos necessários de quaisquer dúvidas surgidas na interpretação das peças 

patenteadas, bem como as listas contendo os erros e as omissões das peças do concurso, devem ser 

apresentados, por escrito, na plataforma eletrónica saphety, através do endereço 

https://login.saphety.com/en/gov/ utilizada pela AT, no primeiro terço do prazo fixado para a apresentação 

das candidaturas/propostas. 

2. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso são 

prestados, por escrito, pelo Júri, através da plataforma eletrónica, na mesma funcionalidade referida no 

número anterior, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das 

candidaturas/propostas. 

3. Os esclarecimentos e as retificações referidos nos números anteriores fazem parte das peças do 

procedimento e prevalecem sobre estas em caso de divergência. 

https://login.saphety.com/en/gov/
https://login.saphety.com/en/gov/
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Artigo 6.º - Leilão eletrónico 

No presente concurso não há lugar a leilão eletrónico. 

Artigo 7.º - Visita ao local  

Poderão visitar o local de entrega e instalação dos equipamentos e realizar neles os reconhecimentos que 

entenderem indispensáveis à elaboração da proposta. Para tal, deverão efetuar o respetivo pedido ao 

Diretor ou Chefe do Serviço, através dos seguintes contactos: 

Lote Distrito Unidade orgânica Telefone 

Lote 1 Braga SF Amares 253 992 103 
Vila Real SF Ribeira Pena 259 490 180 

Lote 2 Bragança SF Vinhais 273 771 433 
Lote 3 Porto Alfandega Freixieiro 229 983 210 

Alfandega – Divisão Operacional do Norte  223403000 

DF Porto - Edifício de Santa Catarina 223 398 126 
 SF Gondomar 2 224 854 850 

SF Paredes 255 788 630 
SF Povoa do Varzim 252 640 090 

Lote 4  
Aveiro 

SF Arouca 256 944 205 
SF Albergaria a Velha 234 521 510 

Coimbra SF Cantanhede 231 422 487 
SF Tabua 235 410 110 

Guarda SF Sabugal 271 751 080 
Viseu SF Santa Comba Dão 232 881 323 

SF São Pedro Sul 232 723 046 
SF Sernancelhe 254 595 205 

 
Lote 5 

 
Leiria 

DF Leiria 244 859 300 
SF Castanheira de Pera 236 432 218 

Lisboa 
 

SC – Rua da Alfandega nº5 218 813 806 
Alfandega do Terreiro do Trigo - Laboratório 218874395 
SF Oeiras 2 214 111 600 

Setúbal 
 

Delegação Aduaneira de Sines 269 750 320 
SF Alcácer do Sal 265 622 103 
SF Grândola 269 442 273 
SF Sesimbra 212 289 300 

Lote 6 

Beja DF Finanças 284 314 840 
Évora SF Alandroal 268 440 070 

SF Viana do Alentejo 266 953 146 
Faro DF Finanças- Ex Governo Civil 289 880 400 

SF Tavira 281 320 720 
Santarém SF Salvaterra de Magos 263 509 000 
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Artigo 8.º - Prazo e modo de apresentação da proposta 

1. A apresentação da proposta deverá ser realizada de forma eletrónica, devendo cumprir com o disposto 

nas alíneas seguintes:  

a) Data limite de entrega: até às 18H00, do 30 dia a contar da data do envio do anúncio para 

publicação em Diário da República;  

b) A entrega das propostas do presente procedimento será efetuada na plataforma electrónica de 

contratação Saphety, acessível através do endereço https://login.saphety.com/pt/gov/.  

2. A proposta deve ser assinada eletronicamente, utilizando uma assinatura eletrónica qualificada.  

Artigo 9.º - Documentos da proposta 

1. A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 

a) Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP), previsto no art.º 1 do Regulamento 

de Execução (EU) 2016/7 da Comissão, de 5 de janeiro de 2016, ( 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pt ). 

b) Documento que, em função do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execução 

submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, contenha o atributo da proposta, de acordo 

com os quais o concorrente se dispõe a contratar; 

c) Lista de preços unitários contidos no ficheiro “Medições “ correspondente ao lote. 

d) Catálogos dos equipamentos propostos;  

2. Da proposta do concorrente deverá constar: 

a) O preço total da proposta, com referência ao lote; 

b) O preço por unidade orgânica, com referencia ao lote, anexo A do presente programa de 

concurso; 

c) Características técnicas essenciais de todos os equipamentos e materiais que se propõem 

fornecer; 

d) Prazo de garantia dos equipamentos (o qual não poderá ser inferior a 2 anos); 

3. Documentos comprovativos da vinculação dos subscritores da proposta, a forma de obrigar, prevista 

para o concorrente em apreço (certidão permanente, procuração e outros), observado o n.º 4 e n.º 5 do 

artigo 57.º do CCP. 

4. Todos os documentos da proposta têm de ser redigidos em língua portuguesa. 

5. Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 

https://login.saphety.com/pt/gov/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pt
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6. Os preços são indicados em euros, não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado e devem ser 

apresentados com arredondamento a duas casas decimais. 

7. O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta durante um período mínimo de 120 (cento e vinte) 

dias contados a partir da data limite para a sua entrega. 

Artigo 10.º- Habilitações necessárias  

As habilitações necessárias são: 

• Alvará relativo à 12.ª subcategoria (Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração) da 4.ª 

categoria (Instalações elétricas e mecânicas), em classe correspondente ao valor dos trabalhos 

previstos (Lote); 

• Certificação para instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos, nos termos dos 

Regulamentos (UE) n.ºs 517/2014, 2067/2015 e Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de abril. 
 

Artigo 11.º- Critério de adjudicação 

1. O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa (avaliação do preço) nos 

termos da alínea b) do ponto 1 do artigo 74º do CCP, por Lote. 

2. No caso de se verificarem situações de empate na classificação das propostas, utilizar-se-ão os 

seguintes critérios de desempate pela ordem de aplicabilidade a seguir apresentada: 

1º Critério – Aquela que apresentar o preço mais baixo para a soma dos itens dos Equipamentos. 

2º Critério – Aquela que apresentar o preço mais baixo para a soma dos itens de Desmontagem de 

Equipamentos.  

3º Critério: O desempate será efetuado através de sorteio, a desenrolar presencialmente com o júri do 

procedimento e com os interessados, em data, hora e local a comunicar com a antecedência mínima 

de três dias, do qual será lavrada ata para todos os presentes. 

O sorteio realizar-se-á através de extração direta de cupões com a designação dos concorrentes 

admitidos cujas propostas têm o mesmo preço. A ordem de extração dos cupões corresponderá à 

ordenação das respetivas propostas dos concorrentes admitidos. 

Artigo 12.º- Relatório preliminar da fase de avaliação das propostas 

1. Após a análise das propostas e da aplicação do critério de adjudicação, o Júri elabora, 

fundamentadamente, um relatório preliminar de avaliação, no qual propõe a ordenação das propostas 

apresentadas. 
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2. No relatório preliminar a que se refere o número anterior, o Júri também propõe, fundamentadamente, 

a exclusão das propostas nos termos do artigo 146.º do CCP. 

Artigo 13.º- Audiência prévia 

Elaborado o relatório preliminar referido no artigo anterior, o Júri envia-o a todos os concorrentes, fixando-

lhes um prazo de 5 (cinco) dias úteis, para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de 

audiência prévia. 

Artigo 14.º- Relatório final de avaliação das propostas 

1. Cumprido o disposto no número anterior, o Júri elabora um relatório final fundamentado, no qual 

pondera as observações dos concorrentes, efetuadas ao abrigo do direito de audiência prévia, mantendo 

ou modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar, podendo ainda propor a exclusão de 

propostas se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos de exclusão. 

2. No caso previsto na parte final do número anterior, bem como quando do relatório final resulte uma 

alteração da ordenação das propostas constante do relatório preliminar, o Júri procede a nova audiência 

prévia, nos termos previstos no artigo anterior, sendo subsequentemente aplicável o disposto no número 

anterior. 

3. Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação de todas as 

propostas contidas no relatório final, nomeadamente para efeitos de adjudicação. 

Artigo 15.º- Notificação da decisão de adjudicação 

1. A decisão de adjudicação é comunicada, em simultâneo, a todos os concorrentes, juntamente com o 

relatório final de análise das propostas. 

2. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, a entidade adjudicante notifica o 

adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação referidos no artigo seguinte, nos termos do n.º 

2 do artigo 77º. 

Artigo 16.º- Documentos de habilitação 

1. Os adjudicatários devem apresentar, na plataforma https://login.saphety.com/en/gov/, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da notificação da adjudicação: 

• Os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), 

d), e) e i) do artigo 55.º (nomeadamente certidões da autoridade tributária, da segurança 

social e registos criminais da pessoa coletiva e dos titulares de órgão de administração e/ ou 

gerência); 

• Declaração prevista na alínea a) do nº 1 do artigo 81º do Código dos Contratos Públicos; 

https://login.saphety.com/en/gov/
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• Certidão comercial atualizada;  

• Documento comprovativo da titularidade de alvará ou certificado de empreiteiro de obras 

públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. 

(IMPIC, I. P.), contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a 

realizar, nos termos definidos na portaria nº 372/2017 de 14 de dezembro. 

• Certificação para instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos, nos termos 

dos Regulamentos (UE) n.ºs 517/2014, 2067/2015 e Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de abril; 

 

2. Nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP, pode ser concedido um prazo adicional de 3 (três) dias 

úteis para supressão de irregularidades detetadas nos documentos de habilitação apresentados. 

Artigo 17.º- Redução do contrato a escrito 

O contrato será reduzido a escrito. 

Artigo 18.º- Caução 

1. Caso o valor do contrato a celebrar seja igual ou superior ao previsto no n.º 2 do artigo 88.º do CCP (€ 

200.000,00), o respetivo adjudicatário prestará, no prazo de 10 dias a contar da notificação de 

adjudicação, uma caução no valor de 5% do preço contratual (ou 10% perante um preço anormalmente 

baixo), destinada a garantir a celebração do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas 

as obrigações legais e contratuais.  

2. Pode ser concedido um prazo adicional de 3 dias úteis para supressão de irregularidades detetadas 

nos documentos da caução apresentados. 

3. Caso não haja lugar à prestação de caução nos termos dos números anteriores (preço contratual 

inferior a € 200.000,00), serão retidos 5% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.º 3 do 

artigo 88.º do CCP. 

Artigo 19.º- Encargos 

Correm por conta do adjudicatário todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude das 

obrigações emergentes do contrato, incluindo as relativas à prestação e manutenção da caução e aos 

emolumentos devidos ao Tribunal de Contas. 

Artigo 20.º- Legislação aplicável 

Em tudo o que não estiver previsto no presente Programa de Concurso será aplicável o Código dos 

Contratos Públicos, republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e respetiva 

legislação regulamentar. 
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