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Cláusula 1.ª   

Objecto 

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar 

na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objecto principal a construção e 

concessão do serviço de exploração da creche e jardim-de-infância do Hospital de Santo 

André (HSA) no Centro Hospitalar de Leiria, EPE (CHL, EPE). 

2. O contrato compreende a construção e concessão do serviço de exploração de uma creche 

e jardim-de-infância, localizado no exterior do edifício do HSA do CHL, EPE, a ser 

implementado numa área de 1.500m2, situada junto ao portão norte, bem como o 

fornecimento, montagem e manutenção dos equipamentos necessários ao funcionamento 

da atividade, assim como o licenciamento do edifício e o da atividade. 

 

Cláusula 2.ª  

Contrato 

1. O contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos e integra 

ainda os seguintes elementos: 

a) O suprimento dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que, os mesmos tenham sido expressamente aceites pelo órgão 

competente para contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O presente caderno de encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato e 

seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo 

com o disposto no artigo 99º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, revisto e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-

B/2017 de 31 de agosto, aceites pelo adjudicatário, nos termos do disposto no artigo 101º 

desse mesmo diploma legal. 
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Cláusula 3.ª 

Partes outorgantes do contrato 

As partes outorgantes no contrato são: 

a) O CHL, EPE, através do Conselho de Administração (CA), representado pelo Presidente 

do CA; 

b) O adjudicatário que deverá fazer-se representar por mandatário com poderes bastantes 

para a celebração do contrato. 

 

Cláusula 4.ª 

Prazo da concessão do contrato 

1. O prazo da concessão é de 20 anos, iniciando a sua contagem no dia de abertura ao público 

da creche e jardim-de-infância. 

2. Decorrido o prazo da concessão, cessam, para o concessionário, todos os direitos 

emergentes do contrato. 

 

Cláusula 5.ª 

Cedência da posição contratual 

1. A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização expressa da 

outra, nos termos estipulados no Código dos Contratos Públicos. 

2. O pedido de autorização deverá ser enviado à contra parte com 90 (noventa) dias de 

antecedência em relação à data em que é pretendido que ocorra a cedência da posição 

contratual. 

3. O não cumprimento do prazo de pré-aviso referido no ponto anterior, determina a não 

autorização da cedência da posição contratual. 

 

Cláusula 6.ª 

Bens que integram a concessão 

1. Integram a concessão todos os bens necessários ao funcionamento da creche e jardim-de-

infância, nomeadamente: 

a) Equipamento necessário aos espaços específicos do edifício: berçário, salas de 
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actividades, copa de leites, cozinha e sala de refeições, gabinetes, zona de acolhimento, 

vestiários; 

b) Equipamento de exterior para as atividades de ar livre; 

c) Equipamento e material pedagógico.  

2. O concessionário deve criar e manter sempre atualizado um inventário informático dos 

bens existentes. 

3. O concessionário deve entregar ao CHL, EPE todos os documentos que lhe sejam 

solicitados, referentes aos bens inventariados. 

a) O concessionário pode tomar de aluguer ou por locação financeira ou ainda por figuras 

contratuais afins, bens e equipamentos a afectar à concessão, desde que seja reservado 

o direito ao CHL, EPE de, mediante o pagamento das rendas, aceder ao uso desses bens 

e suceder na respectiva posição de locatário no caso de tomada da concessão, não 

devendo em qualquer caso o prazo do respectivo contrato exceder o prazo da duração 

da concessão.  

b) A menos que se trate de bens que comprovadamente tenham perdido utilidade para a 

concessão, o concessionário só pode alienar bens da concessão se proceder à sua 

imediata substituição por outros com condições de operacionalidade, qualidade e 

funcionamento idênticas ou superiores.  

c) Os bens móveis que tenham perdido utilidade para a concessão são abatidos ao 

inventário mediante prévia autorização do concedente, que se considera concedida se 

este não se opuser no prazo de 30 dias contados da recepção do pedido de abate.  

d) O concessionário fica obrigado a manter, por sua conta e risco, em permanente estado 

de bom funcionamento, conservação e segurança, até ao termo da concessão, todos os 

bens afectos à concessão, obrigando-se a substitui-los sempre que, por desgaste físico, 

avaria ou obsolescência, se mostrem inadequados aos fins a que se destinam.  

e) Em caso de substituição, o concessionário deve optar, precedendo consulta ao 

concedente, pela aquisição dos materiais e equipamentos cuja tecnologia e padrão de 

qualidade melhor sirvam a eficiência e segurança das atividades concessionadas. 
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Cláusula 7.ª 

Reversão dos bens 

1. Com a extinção do contrato de concessão revertem para o CHL, EPE os bens e direitos que 

integram a concessão, incluindo as suas instalações e equipamentos, excepto o material 

pedagógico de desgaste rápido.  

2. Os bens necessários ao funcionamento do serviço concessionado devem ser entregues ao 

CHL, EPE em perfeito estado de conservação, sem prejuízo do normal desgaste pelo uso, e 

livres de quaisquer ónus ou encargos, sem direito a qualquer indemnização.  

3. São nulos os actos jurídicos que onerem os bens afectos à concessão, para além do prazo de 

vigência do contrato de concessão, salvo autorização expressa do CHL, EPE. 

4. O concessionário deve indemnizar o CHL, EPE quando, por culpa sua, a reversão não se 

processe nos termos previstos nos números anteriores. 

 

Cláusula 8.ª 

Prestação de caução 

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações legais, o adjudicatário 

deve prestar uma caução de 5% do valor do preço contratual.  

2. No prazo de dez dias uteis após a notificação da adjudicação, o adjudicatário deve prestar a 

caução devida e comprová-lo junto do CA do CHL, EPE. 

3. O CA do CHL, EPE pode considerar perdida a seu favor a caução prestada, 

independentemente de decisão judicial, nos casos de incumprimento, pelo adjudicatário, de 

obrigações legais ou contratuais, incluindo as resultantes do não pagamento voluntário das 

multas contratuais.  

4. Quando a caução for utilizada nos termos do número anterior e o contrato de concessão se 

mantiver em vigor, no prazo de 10 dias a contar daquela utilização, o concessionário deve 

renovar o montante da caução, até ao montante inicialmente prestado. 

 

Cláusula 9.ª 

Modos de prestação da caução 

1. A caução deve ser prestada, preferencialmente, mediante garantia bancária. 
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2. O adjudicatário deve apresentar um documento, conforme modelo anexo ao programa do 

procedimento, pelo qual um estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até 

ao limite do valor da caução, o imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas 

pelo CA do CHL, EPE em consequência do incumprimento das obrigações por parte do 

adjudicatário.  

3. Todas as despesas decorrentes da prestação da caução são da responsabilidade do 

adjudicatário. 

Cláusula 10.ª 

Liberação da caução 

No prazo de 30 dias contados do cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte do 

adjudicatário, o CA do CHL, EPE promove a liberação da caução a que se refere a cláusula 

anterior.  

 

Cláusula 11.ª 

Elementos do contrato 

1. Devem constar do contrato de concessão os seguintes elementos: 

a) Identificação da entidade outorgante por parte do CHL, EPE, bem como a identificação 

do concessionário;  

b) Identificação dos representantes do concessionário, referindo a documentação que os 

designa como tal;  

c) Objecto da concessão; 

d) Prazo da concessão; 

e) Pagamentos a efetuar pelo concessionário emergentes da concessão; 

f) Garantias oferecidas à boa execução do contrato; 

g) Causas de extinção do contrato; 

h) A identificação do gestor do contrato, nos termos do disposto pelo artigo 290.º-A do 

CCP; 

i) Data da assinatura. 

2. Todas as despesas decorrentes do contrato, nomeadamente o pagamento do imposto de 

selo, são da responsabilidade do adjudicatário. 
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Cláusula 12.ª 

Obrigações do concedente 

Com a celebração do contrato de concessão, o CHL, EPE obriga-se a:  

a) Permitir a exploração da creche e jardim-de-infância do CHL, EPE, nos horários a propor 

pelo concessionário e a aprovar pelo CA, incluindo alterações aos mesmos; 

b) Prestar ao concessionário as informações relevantes e necessárias à adequada 

exploração do serviço concessionado. 

 

Cláusula 13.ª 

Obrigações do concessionário 

Com a celebração do contrato de concessão, o concessionário obriga-se a: 

a) Pagar ao CHL, EPE, a título de remuneração da concessão, a renda mensal definida. 

b) Construir no local disponibilizado pelo CHL, EPE para a instalação da creche e jardim-de-

infância (no exterior do edifício), nos termos da proposta apresentada; 

c) Alterar o projeto de execução em conformidade com as instruções vinculativas emitidas 

pelo CA do CHL, EPE; 

d) Dotar a creche e jardim-de-infância dos equipamentos necessários ao seu 

funcionamento, assegurando o respectivo fornecimento, montagem e manutenção; 

e) Concluir a instalação do creche e jardim-de-infância no prazo máximo de 480 dias, a 

contar da data da assinatura do contrato de concessão.  

f)  Iniciar atividade no dia a acordar entre o CA e o adjudicatário, em data que não poderá 

exceder os 540 dias contados da data da assinatura do contrato de concessão.  

g) Obter a licença de funcionamento do estabelecimento nos termos do Decreto-Lei n.º 

64/2007, de 14 de março com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 99/2011 

de 28 de setembro, Portaria n.º 411/2012 de 14 de dezembro, Portaria n.º 262/2011 de 

31 de agosto e demais legislação aplicável, no prazo máximo de dois meses; 

h) Terminada a instalação da creche e jardim-de-infância, comunicar tal facto ao CHL, EPE, 

bem como a data da abertura ao público;  

i) Abrir a creche e jardim-de-infância ao público no prazo estipulado; 

j) Afixar a licença de funcionamento do novo estabelecimento, em local adequado; 

k) Garantir o funcionamento da creche e jardim-de-infância no horário definido; 
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l) Assegurar o funcionamento do serviço concessionado de forma regular, contínua e 

eficiente; 

m) Comunicar ao CHL, EPE a identificação e categoria profissional do pessoal ao seu serviço, 

bem como qualquer alteração; 

n) Manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, a expensas suas, 

os bens que integram o serviço concessionado, efectuado as reparações, renovações e 

adaptações necessárias; 

o) Manter um inventário informático atualizado dos equipamentos existentes na creche e 

jardim-de-infância; 

p) Adoptar os padrões de qualidade exigidos e cumprir as boas práticas da atividade; 

q) Assegurar a existência permanente de um livro de reclamações; 

r) Não transmitir a concessão, total ou parcialmente, sem a prévia autorização expressa do 

concedente; 

s) Celebrar e manter um contrato de seguro de responsabilidade civil para garantir o 

pagamento dos prejuízos causados no exercício da sua atividade; 

t) Instalar contadores diferenciais relativos ao consumo de água, eletricidade e, se 

necessário, de gás, e pagar diretamente as dívidas referentes a tais consumos; 

u) Pagar as multas contratuais que forem devidas; 

v) Permitir a fiscalização, pelo CHL, EPE, do cumprimento das obrigações legais e 

contratuais assumidas; 

w) Decorrido o prazo da concessão, entregar ao CHL, EPE os bens necessários ao 

funcionamento do serviço concessionado, excepto o material didático de desgaste 

rápido, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sem prejuízo do normal 

desgaste pelo uso, e livres de quaisquer ónus ou encargos, salvo as situações de 

autorização expressa do CHL, EPE; 

x) O concessionário deverá garantir que a admissão na creche e jardim-de-infância tenha 

como critério a ordem cronológica da inscrição, com prioridade para os filhos dos 

funcionários do CHL, EPE.     

 

Cláusula 14.ª 

     Renda mensal 

1. As rendas mensais referidas na alínea a) da cláusula anterior estão sujeitas a IVA. 
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2. O valor da renda é actualizado anualmente, em função do quoficiente de atualização 

das rendas comerciais. 

3. As rendas são pagas ao CHL, EPE após a data da abertura da creche e jardim-de-infância, 

até ao dia 10 de cada mês, dizendo respeito ao mês seguinte, sendo paga uma renda no 

dia de abertura e do início da concessão. 

 

Cláusula 15.ª 

    Dever de sigilo 

1. O concessionário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, relativa ao CHL EPE de que possa ter conhecimento ao 

abrigo ou em relação à execução do contrato.  

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado 

directa e exclusivamente à execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respectiva obtenção pelo fornecedor ou 

que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a 

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  

 

Cláusula 16.ª 

Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor depois do cumprimento ou cessação, por qualquer 

causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, 

designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da 

confiança devidos às pessoas coletivas. 

 

Cláusula 17.ª 

Minuta do contrato 

1. O CA do CHL, EPE deve enviar ao adjudicatário, no prazo de 10 dias a contar da notificação 

da adjudicação, a minuta do contrato de concessão. 

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatário quando: 

a) Haja aceitação expressa; ou 
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b) Não haja reclamação nos 5 dias subsequentes à respectiva recepção. 

 

Cláusula 18.ª 

Reclamações contra a minuta 

1. São admissíveis reclamações contra a minuta quando dela constem obrigações não contidas 

na proposta ou nos documentos que servem de base ao concurso.  

2. Em caso de reclamação, o CA do CHL, EPE comunica ao adjudicatário, no prazo de 10 dias a 

contar da reclamação, o que houver decidido sobre a mesma, entendendo-se que a defere 

se nada disser no referido prazo, como disposto pelo artigo 102.º do CCP. 

 

Cláusula 19.ª 

Celebração do contrato de concessão 

1. O contrato de concessão deve ser celebrado, por escrito, no prazo máximo de 30 dias a 

contar da notificação da adjudicação. 

2. O CA do CHL, EPE comunica ao adjudicatário, com a antecedência mínima de 5 dias, a data, 

hora e local em que se celebra o contrato.  

3. Caso o adjudicatário não compareça no dia, hora e local fixados para a celebração do 

contrato, pode o CA do CHL, EPE desvincular-se da proposta e considerar perdida a seu 

favor a caução prestada, excepto em casos excepcionais, devidamente justificados. 

4. O contrato de concessão produz efeitos no dia seguinte ao da sua assinatura. 

5. O prazo de duração da concessão conta-se a partir da data de abertura ao público. 

 

Cláusula 20.ª 

Penalidades contratuais 

1. Sem prejuízo da possibilidade de sequestro da concessão, nos termos do artigo 421º do CCP 

e do direito de resolução do contrato e das demais penalidades previstas na Lei, o CHL, EPE 

pode, em qualquer altura, por comprovado incumprimento das obrigações que sobre o 

concessionário recaem, nos termos do contrato ou dos demais documentos contratuais, 

aplicar penalidades nos termos dos números seguintes. 

2. O incumprimento é comunicado pelo CHL, EPE ao concessionário, após avaliadas as não-

conformidades e a sua gravidade, sendo garantida a sua prévia defesa. 
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3. Na determinação da gravidade do incumprimento, o CHL, EPE tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do 

concessionário e as consequências do incumprimento. 

4. O adjudicatário não incorrerá em responsabilidades se por caso fortuito ou de força maior, 

foi impedido de cumprir as obrigações assumidas no contrato, devendo para isso comunicar 

e justificar tais situações ao CHL, EPE, logo que delas tenha conhecimento, por qualquer 

meio escrito, bem como informar sobre o prazo previsível para restabelecer a situação; 

5. Em face da confirmação de incumprimento, o CHL, EPE poderá aplicar as seguintes 

penalidades, em função da determinação da gravidade: 

a. Advertência escrita; 

b. Sanção pecuniária; 

c. Resolução do contrato.  

6. Nos termos do previsto no número anterior, durante a vigência do contrato podem ser 

aplicadas sanções pecuniárias ao concessionário, quando se verificar o incumprimento de 

quaisquer obrigações assumidas no contrato que não ponham em causa a subsistência da 

relação de concessão.  

7. São susceptíveis de determinar a aplicação de sanções pecuniárias a violação de qualquer 

uma das obrigações do concessionário, definidas na cláusula 13ª do presente caderno de 

encargos, nomeadamente: 

a. O não pagamento pontual das rendas devidas ao CHL, a título de remuneração 

da concessão;   

b. A falta de comunicação da instalação da creche e jardim-de-infância e da data da 

abertura; 

c. A falta de comunicação, ao CHL, EPE, da identificação e categoria profissional do 

pessoal ao seu serviço, bem como de qualquer alteração; 

d. A existência, na creche e jardim-de-infância, de bens em mau estado de 

funcionamento, conservação e segurança; 

e. A ausência de inventário informático actualizado dos equipamentos existentes 

na creche e jardim-de-infância; 

f. O incumprimento das boas práticas da actividade e dos padrões de qualidade 

exigidos; 

g. A violação das normas de higiene-sanitárias; 
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h. Não facultar o livro de reclamações quando solicitado; 

i. O funcionamento da creche e jardim-de-infância sem um contrato de seguro de 

responsabilidade civil para garantir o pagamento dos prejuízos causados no 

exercício da sua actividade; 

j. O entrave à fiscalização, pelo CHL, EPE, do cumprimento das obrigações legais e 

contratuais assumidas; 

k. A não entrega, ao CHL, EPE, decorrido o prazo da concessão, dos bens 

necessários ao funcionamento da actividade concessionada, excepto o material 

didático de desgaste rápido, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, sem prejuízo do normal desgaste pelo uso, e livres de quaisquer 

ónus ou encargos, salvo as situações de autorização expressa do CHL, EPE. 

8. O valor das sanções pecuniárias a aplicar serão a graduar entre 20 a 60% do valor da renda 

mensal, e a fixação do montante daquelas é da exclusiva competência do CA do CHL, EPE, 

atenta a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do concessionário 

e as consequências do incumprimento. 

9. Caso o incumprimento consista em atraso nas datas da conclusão da obra e início da 

atividade de creche e jardim-de-infância, conforme definido nas alíneas e), f) e g) da 

cláusula 13ª do caderno de encargos, as sanções serão a aplicar por cada dia de atraso e 

correspondem a 5% do valor da renda mensal. 

10. Se o concessionário suspender o funcionamento da creche e jardim-de-infância, total ou 

parcial, por motivo a si imputável, incumprindo as obrigações previstas nas alíneas k) e l) da 

cláusula 13ª deste caderno de encargos, incorrerá no pagamento de valor correspondente 

a 15% do valor da renda mensal proposta, por cada dia de encerramento ao público, sem 

prejuízo do CHL, EPE recorrer ao sequestro previsto no artigo 421º do CCP. 

11. Se o concessionário não proceder, no prazo de 30 dias a contar da notificação, ao 

pagamento das penalizações fixadas, a caução prestada considera-se perdida, no montante 

necessário, a favor do CHL, EPE, ficando o concessionário obrigada à sua reposição total no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

12. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do adjudicatário, as sanções 

pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o CHL, EPE exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 
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Cláusula 21.ª 

Força maior  

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havido como incumprimento, 

a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que 

resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respectiva realização, alheias à vontade da parte afectada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse 

razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente:  

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

adjudicatário, na parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades 

dos seus subcontratados;  

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de 

deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas 

legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento 

de normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a 

sabotagem;  

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte. 
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5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afectadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior.  

 

Cláusula 22.ª 

Sequestro 

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 421º do CCP, em caso de incumprimento grave 

pelo concessionário das suas obrigações, ou estando o mesmo eminente, o CHL, EPE pode, 

mediante sequestro, tomar a seu cargo os desenvolvimento das atividades concedidas. 

2. O sequestro pode ter lugar, por motivos imputáveis ao concessionário, nomeadamente, 

caso se verifique qualquer das seguintes situações: 

a. Quando ocorra cessação ou suspensão, total ou parcial, por período superior a 

15 (quinze) dias das atividades de creche e jardim-de-infância; 

b. Quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e 

regular desenvolvimento das atividades concedidas ou no estado geral das 

instalações e equipamentos que comprometam a continuidade ou regularidade 

daquelas atividades ou a integridade e segurança dos utentes da creche e 

jardim-de-infância, ou terceiros. 

 

Cláusula 23.ª 

Estudo prévio 

1. Os concorrentes devem entregar, conjuntamente com a proposta do valor da renda, um 

estudo prévio desenvolvido de arquitetura, que inclua: 

a) Áreas a afectar à atividade a desenvolver; 

b) Projeto de implantação da creche e jardim-de-infância no local; 

c) Plantas, alçados, cortes do projeto e plantas cotadas; 

d) Descrição sumária das técnicas construtivas e materiais a utilizar; 

e) Mapa de acabamentos. 

2. Na elaboração do estudo prévio, os concorrentes terão que considerar que o acesso ao 

edifício será através de arruamento, conforme a planta do anexo I. 
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3. Os concorrentes poderão alterar a concepção do arruamento, mas, no entanto, terão que 

obrigatoriamente respeitar o acesso à E.N. 113, conforme previsto na planta do anexo I. 

 

Cláusula 24.ª 

Projeto de execução 

1. O concessionário deve enviar ao CA do CHL, EPE, no prazo de 60 dias a contar da celebração 

do contrato, um projeto de execução e respectivo orçamento, que inclua: 

a) Projeto de arquitetura e projetos de especialidades legalmente necessários à edificação 

da creche e jardim-de-infância; 

b) Projecto do arruamento de acesso à edificação da creche e jardim-de-infância, incluindo 

os projectos de especialidades legalmente necessários à execução do arruamento; 

c) Ensaios geológicos e geotérmicos. 

2. O CA do CHL, EPE deve pronunciar-se sobre o projeto de execução e respectivo orçamento 

no prazo de 20 dias a contar da sua entrega, fixar a data de início da obra e disponibilizar o 

local, elaborando um auto para o efeito. 

3. Se o CA do CHL, EPE, nada disser no prazo referido no número anterior, entende-se que 

aprova o projeto de execução e respectivo orçamento, porém deve, dentro do mesmo 

prazo, fixar a data de início da obra e disponibilizar o local, elaborando um auto para o 

efeito. 

4. Se o CA do CHL, EPE não aprovar o projeto de execução ou o respectivo orçamento, emite 

instruções vinculativas para a concessionário, que o deve alterar em conformidade, no 

prazo de 20 dias. 

5. No prazo referido no número anterior, a concessionário submete um novo projeto de 

execução e respectivo orçamento à consideração do CA do CHL, EPE. 

6. O CA do CHL, EPE deve pronunciar-se, no prazo de 10 dias, sobre o novo projeto de 

execução e respectivo orçamento e pode não os aprovar se a concessionário não os tiver 

conformado com as instruções vinculativas. 

7. Se nada disser no prazo referido no número anterior, entende-se que aprova o projeto de 

execução e respectivo orçamento, porém deve, dentro do mesmo prazo, fixar a data de 

início da obra e disponibilizar o local, elaborando um auto para o efeito. 

8. Na situação referida no n.º 6, o CA do CHL, EPE pode considerar perdida a seu favor a 
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caução prestada nos termos da cláusula 8ª. 

 

Cláusula 25.ª 

Execução da obra 

1. A obra só pode iniciar-se após a data fixada pelo CA do CHL, EPE para o efeito. 

2. O CHL, EPE disponibiliza ao concessionário o espaço necessário para a instalação do 

estaleiro e as ligações provisórias de água e luz. 

3. O CHL, EPE indica ao concessionário os pontos de ligação de água, de eletricidade e, se 

necessário, de gás. 

4. A execução da obra é fiscalizada pelos serviços técnicos do CHL, EPE ou por entidade por 

este designada. 

5. O concessionário é responsável pela construção e apetrechamento do espaço, respeitando 

o projeto de execução e respectivo orçamento aprovados e as obrigações estabelecidas no 

contrato. 

6. O concessionário é responsável perante o CHL, EPE pela preparação, planeamento, 

coordenação e controlo de todos os trabalhos de concepção e execução do projeto, 

construção, fornecimento e montagem do equipamento que integra o espaço, incluindo os 

que forem realizados por subcontratados, bem como pelos trabalhos preparatórios ou 

acessórios. 

 

Cláusula 26.ª 

Operações urbanísticas 

As operações urbanísticas necessárias serão da responsabilidade do concessionário, sendo que, 

os pedidos de parecer ou autorizações necessárias à realização das mesmas são da 

responsabilidade do CA do CHL, EPE. 

 

Cláusula 27.ª 

Horário de funcionamento 

1. A creche e jardim-de-infância funcionarão todos os dias úteis do ano, das 8 às 20 horas.  

2. O horário de funcionamento da creche e jardim-de-infância do CHL, EPE será acordado 

entre o CA e a entidade adjudicatária. 

3. Nos dias não úteis, feriados e fins-de-semana, bem como nos períodos noturnos, poderá 



Caderno de Encargos - Concurso Público A0/1294/2018 

 

 

 Página 17 de 22 

a concessionário prestar serviços de guarda de crianças (babysitting), nos termos e nas 

condições a definir por acordo entre as partes. 

 

Cláusula 28.ª 

Recursos humanos 

1. O concessionário deve garantir que os profissionais adoptem os melhores padrões de 

qualidade e o cumprimento das boas práticas da atividade de exploração da creche e 

jardim-de-infância nos termos previstos na legislação e regulamentos aplicáveis. 

2. Compete ao concessionário a direção do pessoal ao seu serviço, ficando responsável pelo 

cumprimento de todas as obrigações inerentes à segurança e saúde no trabalho. 

3. O concessionário deve comunicar ao CHL, EPE a identificação e categoria profissional do 

pessoal ao seu serviço, bem como qualquer alteração. 

 

Cláusula 29.ª 

Fiscalização 

1. A fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais pelo concessionário é exercida 

pelo CHL, EPE, sem prejuízo do exercício da fiscalização por outras entidades competentes. 

2. A avaliação e fiscalização do funcionamento do estabelecimento são da competência do 

Instituto da Segurança Social, I.P. e da Direção Regional de Educação, podendo estes 

solicitar a colaboração de peritos e entidades especializadas da Inspeção-geral do Ministério 

do Trabalho e da Solidariedade Social, do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, 

da autoridade de saúde e de outros serviços competentes.  

3. O concessionário não pode, sob qualquer pretexto, impedir ou dificultar o acesso à área de 

concessão para os fins previstos no número anterior e deve pôr à disposição dos agentes 

fiscalizadores os meios adequados ao desempenho da sua função.  

4. O concessionário deve facultar todos os livros e registos respeitantes ao estabelecimento e 

atividades concessionadas que o CHL, EPE considere necessários à ação fiscalizadora, bem 

como prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados.  

5. No âmbito da concessão, o CHL, EPE pode intervir na organização e no funcionamento das 

atividades a cargo da concessionário sempre que tal se mostre indispensável para garantir a 

regularidade ou a qualidade da prestação do serviço concessionado. 
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Cláusula 30.ª 

Seguro de responsabilidade civil 

1. O concessionário é responsável por quaisquer os prejuízos causados no exercício da sua 

atividade. 

2. Para garantir o pagamento dos prejuízos referidos no número anterior o concessionário fica 

obrigado a celebrar e a manter um contrato de seguro de responsabilidade civil. 

3. O concessionário celebra e mantém um ou vários contratos de seguro que inclua a 

cobertura de: 

a) Incêndio, queda de raio e explosão; 

b) Tempestades; 

c) Inundações; 

d) Fenómenos sísmicos; 

e) Greves, tumultos, alterações da ordem pública; 

f) Choque ou impacto de veículos terrestres; 

g) Danos por água; 

h) Atos de vandalismo. 

4. Em cada ano civil, o concessionário deve fazer prova, perante o concedente, da validade 

dos contratos de seguro, que está obrigada a constituir.  

5. O concessionário deve, expressamente, declarar e garantir que todas as apólices de seguro 

contratadas, bem como todas as apólices a renovar ou a contratar futuramente em 

substituição dessas, contêm cláusulas de reposição automática de capital. 

6. O CHL, EPE não assume qualquer tipo de responsabilidade pelos prejuízos causados pelo 

concessionário. 

 

Cláusula 31.ª 

Extinção 

O contrato de concessão extingue-se nos seguintes casos: 

a) Decurso do prazo; 

b) Rescisão por razões de interesse público; 

c) Acordo entre o CHL, EPE e o concessionário; 

d) Cedência indevida das participações sociais da sociedade concessionária; 
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e) Resolução por incumprimento contratual. 

 

Cláusula 32.ª 

Resolução por incumprimento contratual 

1. O CHL, EPE pode, em qualquer momento, rescindir o contrato com o concessionário, 

sempre que este, durante a sua vigência, se apresente em qualquer das seguintes 

condições: 

a) Estado de falência ou insolvência; 

b) Cessação de atividade; 

c) Condenação por crime que afecte a sua idoneidade profissional e não tenha ocorrido a 

sua reabilitação judicial; 

d) Incumprimento gravoso para com o CHL, EPE das obrigações contratuais, 

nomeadamente nas situações enumeradas neste caderno de encargos ou por violação 

sistemática das condições contratuais. 

2. Constituem, em especial, motivos para a resolução do contrato de concessão:  

a) Encerramento da creche e jardim-de-infância; 

b) Transmissão da concessão; 

c) Não pagamento da renda por período superior a 60 dias; 

d) Oposição ao exercício da fiscalização. 

3. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada 

ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal 

seja determinado pelo contraente público. 

 

Cláusula 33.ª 

Alterações ao contrato de concessão 

1. Qualquer intenção de alteração do contrato deverá ser comunicada pela parte interessada 

na mesma à outra parte. 

2. As alterações ao contrato deverão contar de documento escrito, assinado pelo 

concessionário e o CHL, EPE, sendo que produzirá efeitos a partir da data da respetiva 

assinatura. 
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3. A parte interessada na alteração deverá comunicar, por escrito, à outra parte, essa 

intenção com uma antecedência mínima de 30 (dias) em relação à data em que pretende 

ver introduzida a alteração. 

4. A modificação do contrato não pode conduzir à alteração de aspectos essenciais do 

mesmo, nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência. 

 

 

 

 

Cláusula 34.ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, 

para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 

3. Com a exceção das situações em que o presente caderno de encargos exija uma 

formalidade especial, as notificações poderão ser efectuadas pelos seguintes modos: 

a. Por correio electrónico com aviso de entrega; 

b. Por fax; 

c. Por carta registada com aviso de recepção. 

 

Cláusula 35.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

 

Cláusula 36.ª 

Interpretação 

Em caso de dúvida na interpretação das obrigações dos contraentes, prevalece o texto do 

contrato de concessão, seguido do caderno de encargos e do programa do procedimento. 

 



Caderno de Encargos - Concurso Público A0/1294/2018 

 

 

 Página 21 de 22 

Cláusula 37.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

tribunal da sede do CHL, EPE, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Cláusula 38.º 

Legislação aplicável 

Em tudo o que não se encontra especialmente regulado nas peças concursais do presente 

procedimento aplicam-se as disposições constantes do CCP e demais legislação aplicável, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 99/2011 de 28 de setembro, Portaria n.º 411/2012 de 14 de dezembro, Portaria 

n.º 262/2011 de 31 de agosto e demais legislação específica da atividade objecto do presente 

concurso de concessão. 
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ANEXO I 
 

PLANTA DE ACESSO AO EDIFÍCIO 

 


