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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

O presente programa regula o contrato cuja formação será assegurada pelo 

procedimento de Concurso Público n.º A7/179/2022 – Empreitada de alteração do 

Serviço de Urgência Geral para Criação de Área Respiratória no Hospital de santo 

André (HSA), desenvolvido nos termos da alínea b) do artigo 19.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), aplicando-se-lhe, em tudo o que não estiver especialmente 

regulado nas peças procedimentais, as disposições daquele diploma. 

 

2 - OBJETO DO PROCEDIMENTO 

O referido procedimento tem por objeto principal a execução da Empreitada de 

alteração do Serviço de Urgência Geral para Criação de Área Respiratória no Hospital 

de santo André (HSA) do Centro hospitalar de leiria (CHL).  

 

3 - ENTIDADE ADJUDICANTE 

A entidade adjudicante é o CHL, EPE, com sede na rua das Olhalvas, 2410-197 Leiria e, 

para efeitos do presente procedimento, os contactos são o número de telefone 244 

817 010 e o endereço eletrónico ana.lopes@chleiria.min-saude.pt. 

 

4 - DECISÃO DE CONTRATAR 

A decisão de contratar foi tomada por deliberação do Conselho de Administração do 

CHL, EPE em 2022.01.12. 

 

5 - PREÇO BASE E PREÇO CONTRATUAL 

5.1 - Para efeitos do presente procedimento, o CHL, E.P.E. considera como preço base 

total, o valor de 609.756.00€ (seiscentos e nove mil, setecentos e cinquenta e 

seis euros), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. 

 

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

O prazo de execução é de 6 (seis) meses, a contar da data de consignação da obra. 
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7 - CONDIÇÕES E MODO DE PAGAMENTO 

O pagamento das faturas poderá ser efetuado por transferência bancária ou outro 

meio acordado, no prazo de 60 dias, após a sua receção, caso não tenha sido proposto 

prazo de pagamento alternativo com apresentação de desconto financeiro. 

 

8 - PEÇAS DO PROCEDIMENTO 

As peças do procedimento são o presente programa, o caderno de encargos e a 

minuta do anúncio que se encontram disponíveis na plataforma eletrónica de 

contratação pública em http://www.vortalgov.pt. 

 

9 - PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A proposta deve ser remetida através da plataforma eletrónica de contratação pública 

em www.vortalgov.pt, até às 18:00 horas de 2022.01.27, ou no final das prorrogações 

decididas pelo Júri do procedimento. 

 

10 - JÚRI DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO 

10.1 - As propostas serão analisadas pelo júri do procedimento, designado para o 

efeito, de acordo com o disposto no artigo 67.º do CCP. 

10.2 - O júri do procedimento poderá socorrer-se de peritos ou consultores, para a 

emissão de pareceres em áreas especializadas, nos termos do n.º 6 do artigo 

68.º do CCP. 

 

11 - INSPECÇÃO DO LOCAL DOS TRABALHOS 

11.1 - Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, os Interessados poderão 

visitar o local de execução da obra e realizar os reconhecimentos que 

entenderem indispensáveis à elaboração das suas propostas, devendo inteirar-

se de todas as condicionantes que possam vir afectar o modo de execução da 

obra. 

11.2 - Todos os Interessados, que pretendam visitar o local, deverão solicitar por 

escrito ao júri do procedimento, através da plataforma electrónica http://www. 

http://www.vortalgov.pt/
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vortalgov.pt, dentro do primeiro décimo do prazo fixado para a apresentação 

das propostas. 

11.3 - O júri do procedimento, por escrito, através da plataforma electrónica 

http://www. vortalgov.pt, agenda com uma antecedência mínima de 2 dias úteis 

a visita ao local, que terá que ser realizada dentro do primeiro quinto do prazo 

fixado para a apresentação das propostas. 

11.4 - Todos os Interessados que pretendam visitar o local, serão acompanhados por 

um elemento designado pelo CHL, EPE. 

11.5 - Os Interessados que não visitem o local, não poderão, em caso algum, invocar a 

ausência dos aludidos reconhecimentos para condicionar a apresentação da sua 

proposta. 

11.6 - Independentemente das informações fornecidas nas peças patenteadas a 

concurso, entende-se que, com a apresentação da sua proposta a concurso, o 

concorrente se inteirou localmente das condições de realização de todos os 

trabalhos referentes à empreitada, tendo procedido a todas as avaliações, 

indagações e medições para o efeito necessárias, tendo inclusivamente 

procedido à verificação das estruturas e dos equipamentos existentes e de todos 

os factos e circunstâncias relevantes para desenvolvimento de todos os 

trabalhos objecto do presente concurso. 

11.7 - Os Interessados deverão ter em consideração os diversos aspectos 

condicionantes ao desenvolvimento da obra, nomeadamente, as dificuldades 

que se poderão registar em termos de acesso ao local dos trabalhos dos 

equipamentos, dos materiais e do espaço disponível para a instalação do 

estaleiro. 

11.8 - Os Interessados deverão analisar cuidadosamente a eventual implicação dos 

trabalhos com o normal funcionamento do CHL, EPE. 

 

12 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS  

12.1 - O pedido de esclarecimentos relativos à boa compreensão e interpretação das 

peças do procedimento deve ser solicitado ao júri do procedimento, órgão com 

competência delegada para o efeito, diretamente na plataforma eletrónica de 
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contratação pública em www.vortalgov.pt, até ao termo do primeiro terço do 

prazo estipulado para a apresentação das propostas. 

12.2 - Os esclarecimentos serão prestados, por escrito, através da plataforma 

eletrónica, pelo júri do procedimento, até ao termo do segundo terço do prazo 

fixado para a apresentação das propostas. 

12.3 - O júri do procedimento pode, oficiosamente, prestar esclarecimentos sobre as 

peças do procedimento, no mesmo prazo referido ou até ao final do prazo de 

entrega das propostas. 

12.4 - A falta de resposta a qualquer pedido de esclarecimento até à data prevista no 

n.º 12.2, desde que o mesmo tenha sido apresentado com observância do prazo 

previsto no n.º 12.1, obriga à prorrogação do prazo para a entrega das 

propostas, no mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado. A 

prorrogação do prazo de entrega das propostas aproveita a todos os 

Interessados 

12.5 - Os pedidos de esclarecimentos apresentados pelos interessados e os 

esclarecimentos prestados, devem ser juntos às peças do procedimento e 

proceder-se-á à publicitação dos mesmos através de publicação de aviso na 

plataforma eletrónica do CHL, EPE. 

12.6 - Os esclarecimentos referidos nos números anteriores fazem parte das peças do 

procedimento e prevalecem sobre estas em caso de divergência. 

 

13 - ERROS E OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS 

13.1. No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

interessados devem apresentar, por escrito, ao júri do procedimento, 

através da plataforma eletrónica www.vortalgov.pt, uma lista na qual 

identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões detetados 

por eles nas peças do procedimento e que digam respeito a: 

13.1.1. Aspetos que se revelem desconformes com a realidade;  

13.1.2. Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral 

execução do objeto do contracto a celebrar; 

13.1.3. Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o 

interessado não considere exequíveis;  
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13.1.4. Erros e omissões do projeto de execução que não se incluam nas alíneas 

anteriores. 

13.2. Excetua-se do disposto em 13.1.4. os eventuais erros e omissões que os 

interessados, atuando com a diligência objetivamente exigível em face das 

circunstâncias concretas, apenas pudessem detetar na fase de execução do 

contracto. 

13.3. A apresentação da lista referida em 13.1 deverá conter, em função da natureza 

do erro ou omissão, os seguintes elementos: 

13.3.1. Identificação expressa e inequívoca, dos erros ou omissões do 

caderno de encargos detetados; 

13.3.2. Mapa de quantidades, com a identificação do erro ou omissão; 

13.3.3. Quaisquer outros documentos que os Interessados entendam 

necessários, nomeadamente desenhos, fotografias, cálculos ou 

outros, que possam ajudar à identificação expressa e 

inequívoca, dos erros ou omissões do caderno de encargos 

detetados. 

13.4.  Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das 

propostas, o júri do procedimento deve pronunciar-se sobre os erros e as 

omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos 

os que não sejam por ele expressamente aceites. 

13.5. O júri do procedimento deve identificar os termos do suprimento de cada 

um dos erros ou omissões aceites. 

13.6. O júri do procedimento pode, oficiosamente, proceder à retificação de erros 

ou omissões das peças do procedimento, no mesmo prazo referido no n.º 

13.4, ou até ao final do prazo de entrega das propostas, devendo, neste 

caso, atender-se ao disposto no n.º 13.8. 

13.7. Quando as retificações previstas no n.º 13.6, sejam comunicadas para além 

do prazo estabelecido no n.º 13.4, o prazo fixado para apresentação das 

propostas deve ser prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao do 

atraso verificado. 

13.8. Quando as retificações ou a aceitação de erros ou omissões das peças do 

procedimento, implicarem alterações de aspetos fundamentais destas 
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peças, o prazo fixado para apresentação das propostas deve ser prorrogado, 

no mínimo, por período equivalente ao tempo decorrido desde o início 

daquele prazo até à comunicação das retificações ou publicação da decisão 

de aceitação de erros ou omissões. 

13.9. A prorrogação do prazo de entrega das propostas aproveita a todos os 

Interessados. 

13.10. As retificações e as listas com a identificação dos erros e das omissões 

detetados pelos interessados devem ser juntas às peças do procedimento de 

Concurso e proceder-se-á à publicitação das mesmas através de publicação 

de aviso na plataforma eletrónica da Entidade Adjudicante. 

13.11. As retificações referidas no número anterior fazem parte integrante das 

peças do procedimento e prevalece sobre estas em caso de divergência. 

 

14 - FORMA DA PROPOSTA  

14.1 - A proposta será redigida em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou 

palavras riscadas, e terá que ser processada informaticamente. 

14.2 - A proposta será assinada eletronicamente pelo concorrente ou seu 

representante. Sempre que seja assinada por procurador, juntar-se-á procuração 

com assinatura reconhecida na qualidade, que confira a este último poderes 

para o efeito, ou pública-forma da mesma, devidamente legalizada. 

14.3 - A proposta de preço deverá ser sempre acompanhada pela lista de preços 

unitários que lhe serviu de base, nos termos estabelecidos no ponto 15.1 d). 

14.4 - O preço da proposta será expresso em euros (€) e não incluirá o imposto sobre o 

valor acrescentado. 

14.5 - A não valorização de todos os itens do mapa de quantidades de trabalho 

permitirá excluir a proposta de preço apresentada. 

 

15 - DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PROPOSTA 

15.1 - A proposta terá que ser obrigatoriamente instruída com os seguintes 

documentos: 

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

encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do 
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anexo I deste programa, do qual faz parte, devendo ainda observar o 

disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º do CPP; 

b) Declaração do concorrente com a proposta de preço total, elaborada em 

conformidade com o modelo constante do anexo II deste programa, do 

qual faz parte; 

c) Declaração com os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar 

correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de 

registo ou nas declarações emitidas pelo Instituto dos Mercados Públicos, 

do Imobiliário e da Construção (IMPIC, I.P.), nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 5 do artigo 81.º do CCP, para efeitos da verificação da 

conformidade desses preços com a classe daquelas habilitações, 

elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo III deste 

programa, do qual faz parte; 

d) Lista dos preços unitários, em conformidade com as quantidades de 

trabalho constantes do mapa de quantidades apresentado neste 

procedimento, devendo os preços unitários ser arredondados a duas 

casas decimais. Os concorrentes terão que entregar o modelo de lista de 

preços e quantidades de trabalho em ficheiro informático em formato 

*xlsx à parte do modelo da plataforma. No caso de divergência entre a 

lista entregue em ficheiro informático e a lista da plataforma, 

prevalecerá a lista apresentada e assinada pelo concorrente na sua 

proposta; 

e) Nos documentos acima referidos, os concorrentes deverão identificar 

expressa e inequivocamente: 

i) Os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissões 

aceites nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 50.º do CPP, do 

qual não pode, em caso algum, resultar a violação de qualquer 

parâmetro base fixado no caderno de encargos; 

ii) O valor, incorporado no preço ou preços indicados na proposta, 

atribuído a cada um dos suprimentos a que se refere a alínea 

anterior. 
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f) Os concorrentes deverão ainda apresentar, quando aplicável, nos termos 

e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º do CPP, 

documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da 

apresentação de um preço anormalmente baixo; 

g) Declaração do concorrente com a menção expressa de aceitação das 

condições de pagamento definidas no presente programa de 

procedimento ou proposta de prazo de pagamento alternativo, com 

apresentação do respectivo desconto financeiro, elaborada em 

conformidade com o modelo constante do anexo IV deste programa, do 

qual faz parte; 

h) Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra, 

indicando também a organização prevista para a execução dos trabalhos 

tendo em vista a minimização dos impactos negativos nas restantes 

áreas do Hospital que se encontram em funcionamento, bem como a 

descrição dos métodos construtivos a aplicar e os aspectos técnicos ou 

outros que sejam considerados essenciais pelo empreiteiro à execução 

da empreitada; 

i) Plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, incluindo: 

i) Memória descritiva e justificativa, que incluirá a identificação do 

número de frentes de trabalho, sua natureza, constituição em 

termos de mão-de-obra e equipamentos, a caracterização das 

interdependências e encadeamentos das diferentes actividades e, 

em geral, todos os elementos necessários para demonstrar a 

garantia do cumprimento dos prazos parcelares e do prazo global 

da empreitada; 

ii) Esquema em diagrama do faseamento da obra, executado com 

diagrama de barras (gráfico de GANTT), ilustrando o 

desenvolvimento das actividades a partir da assinatura do 

contracto até ao auto de recepção provisória, com escala 

temporal de uma semana, no qual se assinalem, entre outros, os 

acontecimentos, discriminados por cada conjunto de trabalhos 

previstos no mapa de quantidades de trabalho, com indicação da 
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interdependência das actividades, datas de início e fim, duração 

em dias de cada actividade e identificação clara do caminho crítico; 

iii) Plano de mão-de-obra, que deverá ter distribuído no tempo a 

mão-de-obra necessária para cada actividade especificada no 

diagrama do faseamento da obra; 

iv) Plano de equipamentos, que deverá ter distribuído no tempo os 

equipamentos necessários para cada actividade especificada no 

diagrama do faseamento da obra; 

v) Plano de pagamentos e cronograma financeiro da empreitada, que 

deverão conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, 

do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na 

periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono 

da obra, de acordo com o diagrama do faseamento da obra. 

15.2 - Sem prejuízo do acima exposto, integrarão também a proposta quaisquer outros 

documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis, nos 

termos do n.º 3 do artigo 57.º do CPP. 

15.3 - Qualquer classificação de documentos que constituem a proposta deverá ser 

previamente requerida pelos concorrentes, nos termos do artigo 66.º do CPP. 

15.4 - As propostas que não incluírem algum dos documentos referidos no ponto 15.1, 

serão excluídas ao abrigo da alínea d) do art.º 146º do CCP. 

 

16 - PROPOSTA VARIANTE 

Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes ao projecto 

patenteado a concurso (ou a parte dele). 

 

17 - ENTREGA DAS PROPOSTAS 

17.1 - A entrega da proposta e dos documentos que a instruem deverá ser realizada 

exclusivamente de forma electrónica através da plataforma electrónica de 

contratação pública, acessível em http://www.vortalgov.pt. 

17.2 - Todos os documentos que instruem a proposta deverão estar assinados 

electronicamente pelos concorrentes ou seu representante  
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18 - RETIRADA DA PROPOSTA 

Os Interessados que já tenham apresentado proposta, podem retirá-la até ao termo do 

prazo fixado para a apresentação das propostas, nos termos do disposto no artigo 

137º do CPP. 

 

19 - PRAZO DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA 

O concorrente fica obrigado a manter a respectiva proposta durante um período 

mínimo de 90 (noventa) dias contados da data do termo do prazo fixado para a sua 

apresentação. 

 

20 - ESCLARECIMENTOS A PRESTAR PELOS CONCORRENTES 

20.1 - O júri pode solicitar aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as 

propostas apresentadas que considere necessários para efeito da análise e 

avaliação das mesmas. 

20.2 - Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes sobre as respectivas propostas 

fazem parte integrante das mesmas, desde que observadas as regras fixadas no 

nº 2, do artigo 72º, do CPP. 

20.3 - Os esclarecimentos prestados devem ser juntos ao processo de concurso, 

devendo todos os concorrentes ser notificados dos mesmos. 

 

21 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 

O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, na 

modalidade de avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do contrato a 

celebrar, de acordo com a alínea b) do nº 1 do art.º 74º do CCP. 

 

22 - RELATÓRIO PRELIMINAR 

22.1 - Avaliadas as propostas o júri elabora um relatório preliminar fundamentado 

sobre o mérito das mesmas, ordenando-as por ordem decrescente, de acordo 

com a metodologia de avaliação definida para aplicação do critério de 

adjudicação referido no ponto 22. do presente programa. 
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22.2 - No relatório mencionado no número anterior, o júri fundamenta as razões por 

que propõe a exclusão de qualquer proposta, se for o caso, nos termos do artigo 

146.º do CCP. 

22.3 - Do relatório preliminar deve ainda constar referência aos esclarecimentos 

prestados pelos concorrentes nos termos do disposto no artigo 72.º e referido 

no ponto 21. do presente programa. 

 

23 - AUDIÊNCIA PRÉVIA 

23.1 - O relatório preliminar referido no artigo anterior é submetido a audiência prévia, 

a promover pelo júri do procedimento, que fixa o prazo de 5 (cinco) dias, para 

que os concorrentes se pronunciem por escrito. 

23.2 - A fase de audiência prévia decorrerá nos termos do disposto no artigo 147.º do 

CCP. 

 

24 - RELATÓRIO FINAL 

24.1 - Exercido o direito de audiência prévia referido no artigo anterior, ou decorrido o 

respectivo prazo, o júri pondera as observações formuladas pelos concorrentes e 

elabora relatório final fundamentado de avaliação das propostas, mantendo ou 

modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar, podendo ainda 

propor a exclusão de qualquer proposta se verificar, nesta fase, a ocorrência de 

qualquer dos motivos previstos no n.º 2 do artigo 146.º do CCP. 

24.2 - Quando do relatório final resulte uma alteração da ordenação das propostas 

constante do relatório preliminar, o júri do procedimento procede a nova 

audiência prévia, nos termos previstos no artigo anterior. 

 

25 - DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 

Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores, o órgão competente para 

a decisão de contratar decide sobre adjudicação da proposta classificada em primeiro 

lugar. 

 

26 - DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO 

26.1 - Não há lugar a adjudicação da empreitada nas seguintes situações: 
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a) Nenhum interessado haja apresentado proposta; 

b) Todas as propostas tenham sido excluídas; 

c) Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspectos 

fundamentais das peças do procedimento após o termo do prazo fixado 

para a apresentação das propostas; 

d) Circunstâncias supervenientes ao termo do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, relativas aos pressupostos da decisão de 

contratar, o justifiquem, designadamente, a fixação de limites legais à 

actuação das entidades públicas empresariais ou a emissão de 

orientações estratégicas pela Tutela. 

 

27 - NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO  

27.1 - A decisão de adjudicação é comunicada simultaneamente a todos os 

concorrentes, juntamente com o relatório final de avaliação das propostas. 

27.2 - Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, o CHL, EPE notifica o 

adjudicatário para apresentar os seguintes documentos: 

a) Os documentos de habilitação exigidos no ponto 29. do presente 

programa e os documentos a que se refere o n.º 1 do artigo 81.º do CCP, 

nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes à respectiva notificação; 

b) Prestar caução no montante exigido no ponto 31. do presente programa, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, devendo comprovar essa prestação junto 

do CHL,EPE no dia imediatamente subsequente. 

 

28 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTAR PELO ADJUDICATÁRIO 

28.1 - O adjudicatário deve apresentar na plataforma electrónica de contratação 

pública em http://www. vortalgov.pt, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados 

da notificação da decisão de adjudicação, os seguintes documentos que 

comprovam a sua habilitação, obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa: 

a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo V ao presente 

programa, do qual faz parte integrante, nos termos dispostos na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 81.º do CCP; 
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b) Documentos comprovativos que não se encontram nas situações 

previstas nas alíneas b), d) e) e i) do artigo 55.º do CCP, nomeadamente: 

i) Certidão do registo comercial, com todas as inscrições em vigor, 

para identificação dos titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência que se encontrem em 

efectividade de funções; 

ii) Situação regularizada relativamente a contribuições para a 

segurança social em Portugal ou, se for o caso, no Estado de que 

sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento 

principal; 

iii) Situação regularizada relativamente a impostos devidos em 

Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no 

qual se situe o seu estabelecimento principal; 

c) Certificado do registo criminal, para efeitos de celebração de contractos 

públicos de todos os titulares de órgãos sociais da administração, 

direcção ou gerência que se encontrem em efectividade de funções. 

d) Alvará ou título de registo emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, 

do Imobiliário e da Construção (IMPIC, I.P.), contendo as seguintes 

habilitações: 

i) 5ª Subcategoria da 1ª Categoria, da Classe correspondente ao valor 

da proposta; 

ii) A 4ª, 6ª, 8ª e 9ª subcategorias da 1ª categoria, da classe 

correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe 

respeite,  consoante a parte que a esses trabalhos cabe na 

proposta; 

iii) A 1ª, 9ª, 10ª e 12ª subcategorias da 4ª categoria, da classe 

correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe 

respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na 

proposta; 

iv) A 1ª subcategoria da 5ª categoria, da classe correspondente ao 

valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a 

parte que a esses trabalhos cabe na proposta. 
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e) Caso o adjudicatário não disponha de alguma das habilitações exigidas 

em 29.1 d), juntará aos documentos de habilitação os alvarás ou os 

títulos de registo emitidos pelo Instituto dos Mercados Públicos, do 

Imobiliário e da Construção (IMPIC, I.P.), contendo as habilitações acima 

referidas de subcontratados, desde que acompanhados de declaração 

através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar 

os trabalhos correspondentes às habilitações deles constantes. 

f) Deve ainda o adjudicatário apresentar a equipa técnica responsável pela 

orientação da obra, garantindo o cumprimento do estipulado no caderno 

de encargos. Para o efeito deverá o adjudicatário apresentar os 

respectivos currículos e declarações comprovativas das respectivas 

habilitações profissionais. 

28.2 - Nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP, o adjudicatário dispõe de 3 (três) 

dias úteis para suprir eventuais irregularidades detectadas nos documentos de 

habilitação apresentados que possam levar à caducidade da adjudicação. 

28.3 - Os documentos de habilitação apresentados pelo adjudicatário serão 

disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes, na plataforma 

electrónica do CHL, EPE. 

28.4 - A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não 

entregar, em tempo e nos termos estabelecidos nos artigos anteriores, os 

documentos de habilitação que lhe são exigidos. 

28.5 - No caso previsto no número anterior, o órgão competente para a decisão de 

contratar deve adjudicar a empreitada à proposta ordenada em lugar 

subsequente. 

 

29 - MODO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

29.1 - Os documentos de habilitação devem ser entregues através da plataforma 

electrónica de contratação pública, acessível em http://www.vortalgov.pt. 

29.2 - Todos os documentos de habilitação do adjudicatário têm que ser redigidos em 

língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou palavras riscadas. 
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30 - ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

30.1 - A minuta do contracto é aprovada pelo órgão competente para a decisão de 

contratar depois de comprovada a prestação da caução. 

30.2 - A minuta do contracto a celebrar deverá ser notificada ao adjudicatário depois 

de aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar. 

30.3 - A minuta considera-se aceite pelo adjudicatário quando haja aceitação expressa 

ou quando não haja reclamação nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes à 

respetiva notificação. 

31 - MODO DE PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO 

31.1 - Para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e 

contratuais assumidas pelo adjudicatário, o CHL, EPE poderá exigir, no prazo de 

10 (dez) dias úteis contados a partir da data de notificação da adjudicação, a 

prestação de uma caução, no valor de 5% do preço contratual, através de 

depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou 

mediante garantia bancária ou seguro caução, conforme escolha do 

adjudicatário, nos termos do artigo 90.º do CCP e de acordo com os modelos 

constantes do anexo VI ao presente programa, do qual faz parte integrante. 

31.2 - Quando o preço total resultante da proposta adjudicada seja considerado 

anormalmente baixo, o valor da caução a prestar pelo adjudicatário é de 10% 

(dez por cento) do preço contratual. 

31.3 - A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não 

prestar, em tempo e nos termos estabelecidos nos artigos anteriores, a caução 

que lhe seja exigida. 

 

32 - RECLAMAÇÃO CONTRA A MINUTA 

32.1 - Serão admissíveis reclamações contra a minuta do contracto quando dela 

constem obrigações não contidas na proposta ou nos documentos que serviram 

de base ao concurso. 

32.2 - Em caso de reclamação, o órgão competente que aprovou a minuta do 

contracto comunicará ao adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o que 

houver decidido sobre a mesma, equivalendo o silêncio à rejeição da reclamação. 
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33 - CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ESCRITO 

33.1 - A outorga do contracto deverá ter lugar no prazo de 30 (trinta) dias úteis 

contados da data da aceitação da minuta ou da decisão sobre a reclamação, mas 

nunca antes de: 

a) Decorridos 10 (dez) dias contados da data de notificação da decisão de 

adjudicação; 

b) Apresentados todos os documentos de habilitação exigidos; 

c) Comprovada a prestação da caução. 

33.2 - O CHL, EPE comunicará ao adjudicatário, com a antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias úteis, a data, hora e local em que ocorrerá a outorga do contracto. 

33.3 - A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não 

comparecer no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, bem como, 

no caso de o adjudicatário ser um agrupamento, se os seus membros não se 

tiverem associado na modalidade de consórcio. 

33.4 - Nos casos previstos no número anterior o adjudicatário perde a caução prestada 

a favor do CHL, EPE. 

 

34 - DESPESAS 

Todas as despesas inerentes à elaboração e apresentação de propostas, bem como 

todas as despesas relacionadas com a celebração do contrato, constituem encargo dos 

concorrentes ou do adjudicatário, conforme o caso. 

 

35 - PREVALÊNCIA 

As normas do presente programa do procedimento prevalecem sobre quaisquer 

indicações constantes dos anúncios com elas desconformes. 

 

36 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente programa de 

procedimento aplica-se o regime previsto no CCP e demais legislação aplicável. 
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 

(a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a subalínea i) da alínea b) e alínea 

c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, conforme aplicável) 

 

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 

representante legal de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso 

de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo 

tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução 

do contrato a celebrar na sequência do procedimento de... (designação ou referência 

ao procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro 

aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua 

representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o 

conteúdo do(s) mencionado(s) caderno(s) de encargos, relativamente ao qual declara 

aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.  

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos 

seguintes documentos, que junta em anexo (3): 

a)... 

b)... 

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à 

execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das 

situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 

implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da 

adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode 

determinar a aplicação da sanção acessória de proibição do direito de participar, como 

candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou 

concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos 
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públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de 

procedimento criminal. 

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do 

disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos 

comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) 

do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código. 

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos 

documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja 

imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a 

proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 

456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 

acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou 

como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento 

adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à 

entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

... (local),... (data),... [assinatura (4)]. 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão 'a sua representada'. 

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos 

termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º ou na subalínea i) 

da alínea b) ou alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, conforme aplicável. 

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DO CONCORRENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO TOTAL 

(a que se refere a alínea b) do n.º 15.1 do Programa do Procedimento) 

 

___________________________________________________(denominação social da 

empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), 

com sede em ___________________________________________________________, 

pessoa colectiva nº ________________, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de __________________ sob o nº ___________________, com o capital 

social de ________________, titular(es) do(s) alvará(s) (ou, se for o caso, do(s) 

certificado(s) de inscrição na Lista Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado), 

________________ (indicar o(s) número(s)), contendo as 

habilitações__________________ (indicar natureza e classe), depois de ter(em) 

tomado conhecimento do objeto da empreitada de 

____________________________________________(designação da obra), a que se 

refere o anuncio datado de __________________, obriga(m)-se a executar todos os 

trabalhos que constituem essa empreitada, no prazo de execução de _______ dias, em 

conformidade com o Caderno de Encargos, pelo preço contratual de 

________________________________________ Euros (por extenso e por algarismos, 

em euros), nos termos do disposto nos artigos 60.º e 97.º do Código dos Contratos 

Públicos, o qual não inclui o imposto sobre o valor acrescentado. 

 

(Paragrafo seguinte inclui-se no caso de existirem erros e omissões aceites nos termos 

do disposto do n.º 5 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos) 

 

Mais declara que no preço contratual supra mencionado estão incluídos todos os 

suprimentos de erros e omissões que tenham sido identificados e depois aceites pelo 

Dono de Obra, nos termos do disposto nos n.ºs 5 e 7 do artigo 50.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

À quantia supra mencionada incidirá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal 

em vigor. 
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Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que 

respeita à execução do seu contracto, ao que se achar prescrito na legislação 

portuguesa em vigor. 

 

 

Data_______________ Assinatura ___________________________________ 



Programa do Procedimento - Concurso Público A7/179/2022 

Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E. 

Rua das Olhalvas - Pousos  
2410 – 197 Leiria   Página 1 de 2 

ANEXO III 

Declaração com os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar  

(a que se refere a alínea c) do n.º15.1 do Programa do Procedimento) 

 

___________________________________________________(denominação social da 

empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), 

com sede em __________________________________________________________, 

titular(es) do(s) alvará(s) (ou, se for o caso, do(s) certificado(s) de inscrição na Lista 

Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado), ________________ (indicar o(s) 

número(s)), contendo as habilitações__________________ (indicar natureza e classe), 

depois de ter(em) tomado conhecimento do objeto da empreitada de 

____________________________________________(designação da obra), a que se 

refere o anuncio datado de __________________, obriga(m)-se a executar todos os 

trabalhos que constituem essa empreitada, em conformidade com o Caderno de 

Encargos, pelo preço contratual de _______________________________ Euros (por 

extenso e por algarismos, em euros). 

 

Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 60.º do CCP, o preço global acima 

indicado é composto pelos seguintes preços parciais, relativos aos trabalhos que se 

propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos 

de registo ou nas declarações emitidas pelo Instituto dos Mercados Públicos, do 

Imobiliário e da Construção (IMPIC, I.P.), nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5 

do artigo 81.º do CCP: 

 

Categoria Subcategoria 
Artigos do Mapa de 

Trabalhos 
Valor (€) 

Membro do 
Agrupamento / 
Subempreiteiro 

  A totalidade do 
articulado 

 
 

    
 

 

Às quantias supra mencionadas incidirá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa 

legal em vigor. 
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Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que 

respeita à execução do seu contracto, ao que se achar prescrito na legislação 

portuguesa em vigor. 

 

Data_______________ Assinatura ___________________________________ 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DO CONCORRENTE SOBRE AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

(a que se refere a alínea g) do n.º15.1 do Programa do Procedimento) 

DECLARAÇÃO DO CONCORRENTE DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DEFINIDAS NO 

PRESENTE PROGRAMA DE PROCEDIMENTO  

 

___________________________________________________(denominação social da 

empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), 

com sede em ___________________________________________________________, 

pessoa colectiva nº ________________, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de __________________ sob o nº ___________________, com o capital 

social de ________________, depois de ter(em) tomado conhecimento do objeto da 

empreitada de ____________________________________________(designação da 

obra), a que se refere o anuncio datado de __________________, declara(m) que 

aceita(m) o modo e condições de pagamento definidas no artigo n.º7 do Programa de 

Procedimento. 

 

Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que 

respeita à execução do seu contracto, ao que se achar prescrito na legislação 

portuguesa em vigor. 

 

 

Data_______________ Assinatura ___________________________________ 
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PROPOSTA DE PRAZO DE PAGAMENTO ALTERNATIVO 

 

___________________________________________________(denominação social da 

empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), 

com sede em ___________________________________________________________, 

pessoa colectiva nº ________________, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de __________________ sob o nº ___________________, com o capital 

social de ________________, depois de ter(em) tomado conhecimento do objeto da 

empreitada de ____________________________________________(designação da 

obra), a que se refere o anuncio datado de __________________, declara(m) que 

aceita(m) o modo e condições de pagamento definidas no artigo n.º7 do Programa de 

Procedimento, mas caso o Dono de Obra efectue o pagamento das facturas no prazo 

de ____ dias, após a sua recepção, compromete(m)-se a efectuar um desconto 

financeiro de _____ %, sobre o valor das facturas 

 

Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que 

respeita à execução do seu contracto, ao que se achar prescrito na legislação 

portuguesa em vigor. 

 

 

Data_______________ Assinatura ___________________________________ 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do CCP) 

 

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 

representante legal de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso 

de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), 

adjudicatário(a) no procedimento de... (designação ou referência ao procedimento em 

causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) não se 

encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço do sítio da Internet onde 

podem ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada 

(4) não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 

55.º do Código dos Contratos Públicos. 

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 

implica a caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a 

aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, 

como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em 

qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo 

da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

... (local),... (data),... [assinatura (5)]. 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão ”a sua 

representada”. 

(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão ”a sua 

representada”. 

(5) Nos termos do disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 57.º. 
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ANEXO VI 

MODELOS DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 

(n.º 5 do artigo 90.º do CCP) 

 

MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO 

  

Euros: €_ 

Vai__________________, residente (ou com escritório) em ____________________, na 

______________, depositar na _______________ (sede, filial, agência ou delegação) da quantia de 

____________________ (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou representada por) , como 

caução exigida no âmbito do procedimento , para os efeitos do n.º 3 do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro. Este depósito fica à ordem de 

_____________________________________________(entidade), a quem deve ser remetido o 

respectivo conhecimento. 

Data ______________ Assinaturas ____________________   
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MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA 

 

O Banco ________________________________________, com sede em, matriculado na Conservatória 

do Registo Comercial de ________________________, com o capital social de  ___________________, 

presta a favor de , garantia autónoma, à primeira solicitação, no valor de 

__________________________, correspondente a_____ (percentagem), destinado a garantir o bom e 

integral cumprimento das obrigações que __________________________ (empresa adjudicatária) 

assumirá no contracto que com o _______________________________________ (Entidade Adjudicante) 

vai outorgar e que tem por objecto _________________________________ (designação do 

procedimento), regulado nos termos da legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 18/2008, 29 de janeiro). 

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia à primeira solicitação do _______________________ 

(Entidade Adjudicante) sem que este tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em 

seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contracto atrás identificado ou com o 

cumprimento das obrigações que _____________________________________ (Empresa  Adjudicatária) 

assume com a celebração do respectivo contracto. 

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento 

seja realizado, contar-se-ão juros moratórios à taxa mais elevada praticada pelo Banco para as 

operações activas, sem prejuízo de execução imediata da dívida assumida por este. 

A presente garantia bancária autónoma não pode em qualquer circunstância ser denunciada, 

mantendo-se em vigor até à sua extinção, nos termos na legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro). 

Data ______________ Assinaturas ____________________ 
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MODELO DE SEGURO-CAUÇÃO À PRIMEIRA SOLICITAÇÃO 

 

A companhia de seguros , com sede em _______________________________, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de _______________________, com o capital social de 

_________________________, presta a favor de _________________________________(Entidade 

Adjudicante) e ao abrigo de contracto de seguro-caução celebrado com 

___________________________ (tomador do seguro), garantia à primeira solicitação, no valor de, 

correspondente a _____(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das 

obrigações que __________________________________________(empresa adjudicatária) assumirá no 

contracto que com o _____________________________________________________ (Entidade 

Adjudicante) vai outorgar e que tem por objecto _____________________________________________ 

(designação do procedimento), regulado nos termos da legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro). 

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis seguintes à primeira 

solicitação do ___________________________________________________(Entidade Adjudicante) sem 

que este tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa invocar em seu benefício quaisquer 

meios de defesa relacionados com o contracto atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações 

que __________________________________________________(empresa adjudicatária) assume com a 

celebração do respectivo contracto. 

A companhia de seguros não pode opor aos 

__________________________________________(Entidade Adjudicante) quaisquer excepções 

relativas ao contracto de seguro-caução celebrado entre esta e o tomador do seguro. 

A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogada ou 

denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos termos previstos na 

legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 18/99, de 29 de janeiro). 

Data ______________ Assinaturas ____________________ 

 

 


