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CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO N.º 01/2017/DIAP 

Aquisição dos serviços de recolha e transporte a destino final adequado de resíduos urbanos (RU) e de resíduos de 

construção e demolição (RCD), da responsabilidade do Município, e dos serviços de limpeza urbana no Concelho 

de Leiria 

PROGRAMA DO CONCURSO – Versão com retificações 

 

Capítulo I  

Disposições gerais  

Artigo 1.º 

Identificação do concurso 

1 O presente procedimento destina-se à aquisição dos serviços de recolha e transporte a destino final adequado de 

resíduos urbanos e de resíduos de construção e demolição, da responsabilidade do Município, e dos serviços de 

limpeza urbana no Concelho de Leiria (código CPV 90000000 - Serviços relativos a águas residuais, resíduos, 

limpeza e ambiente), e segue a tramitação de concurso limitado por prévia qualificação, nos termos do disposto 

nos artigos 162.º a 192.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, alterado (CCP). 

2 O presente procedimento por concurso limitado por prévia qualificação é efetuado nos termos do disposto na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP. 

3 Incluem-se no âmbito do procedimento de concurso acima identificado os seguintes serviços, prestados de acordo 

com a parte II do caderno de encargos relativa às cláusulas técnicas, conforme anexo A, que dele faz parte 

integrante: 

a) Recolha e transporte a destino final adequado de resíduos urbanos, incluindo indiferenciados, monstros, 

verdes e óleos alimentares usados; 

b) Recolha e transporte a destino final adequado de resíduos de construção e demolição da responsabilidade dos 

municípios; 

c) Serviços de limpeza pública na área territorial do Município: 

i) Varredura manual e/ou mecânica e aspiração mecânica de espaços públicos; 

ii) Lavagem manual e/ou mecânica de espaços públicos; 

iii) Limpeza e remoção de dejetos canídeos ou de outros animais; 

iv) Limpeza e lavagem de mobiliário urbano de deposição de resíduos (papeleiras, cinzeiros); 

v) Limpeza do areal da Praia do Pedrógão; 

vi) Fornecimento, manutenção e higienização de equipamento de deposição de resíduos urbanos; 

vii) Deservagem em zonas pedonais; 

viii) Serviços pontuais de recolha e limpeza, designadamente no âmbito da realização de eventos. 

4 O preço base é de €31.007.888,00 (trinta e um milhões, sete mil, oitocentos e oitenta e oito euros) acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. 
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5 O preço base é o preço máximo que o Município de Leiria se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações 

que constituem o seu objecto, durante o período de vigência do contrato. 

Artigo 2.º 

Entidade adjudicante 

A entidade pública adjudicante e que outorgará o contrato é o Município de Leiria, sito no seu Edifício-Sede, no Largo 

da República, 2414-006 Leiria, com o número de telefone (+351) 244 839 500, endereço eletrónico 

aprovisionamento@cm-leiria.pt e plataforma eletrónica de contratação pública com endereço www.anogov.com  

Artigo 3.º 

Órgão que tomou a decisão de contratar 

1 A decisão de contratar foi tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em reunião de 16 de fevereiro de 2017, 

conforme consta da Deliberação n.º 144/2017, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 36º do 

Código dos Contratos Públicos e da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 

aplicável por força do disposto na alínea f) do n.º do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

2 A prévia autorização da Assembleia Municipal, nos termos dos n.os 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho, aplicável por força do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, foi tomada na sua sessão 24 de fevereiro de 2017. 

Artigo 4.º 

Consulta do processo do concurso e condições de participação 

1 O programa do concurso, o caderno de encargos e demais documentos do processo encontram-se patentes na 

página do Município de Leiria (www.cm-leiria.pt) na internet e na morada indicada no artigo 2.º deste programa 

do concurso, em formato eletrónico, onde poderão ser consultados durante as horas de expediente, das 9:00 

horas às 12:30 horas e das 14:00 horas às 17:30 horas, desde a data de publicação do anúncio até ao termo do 

prazo para apresentação das propostas. 

2  As peças do concurso estão disponibilizadas na plataforma eletrónica de contratação pública com endereço 

www.anogov.com. 

3 O acesso ao procedimento e às peças do mesmo é gratuito e permite efetuar a consulta de todos os atos do 

procedimento que devam ser publicados, bem como a apresentação de propostas. 

Artigo 5.º 

Pedidos de esclarecimento e retificações sobre as peças 

1 Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso são da competência do 

júri do procedimento. 

2 Os concorrentes podem apresentar pedidos de esclarecimento através da plataforma eletrónica, até ao primeiro 

terço dos prazos fixados para apresentação de candidaturas e para apresentação de propostas.  

3 Os esclarecimentos e as retificações referidos nos números anteriores serão disponibilizados na plataforma 

eletrónica, até ao termo do segundo terço dos prazos fixados para apresentação de candidaturas e para 

apresentação de propostas e junto às peças do procedimento que se encontrem patentes para consulta. 

4 O órgão competente para a decisão de contratar pode proceder à retificação de erros ou omissões das peças do 

procedimento nos termos e no prazo previsto no número anterior. 
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5 Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças do procedimento a que dizem respeito e 

prevalecem sobre estas em caso de divergência. 

6 Quando as retificações ou os esclarecimentos sejam comunicados para além do prazo previsto no n.º 3 do 

presente artigo, os prazos fixados para apresentação de candidaturas e/ou para apresentação de propostas deve 

ser prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao atraso verificado.   

7 A decisão de prorrogação do prazo cabe ao órgão competente para a decisão de contratar e deve ser junta às 

peças do procedimento e notificada a todos os interessados. 

Capítulo II 

Das candidaturas e dos candidatos  

Artigo 6.º 

Assinatura eletrónica 

1 Todos os documentos submetidos na plataforma eletrónica, incluindo os documentos que constituem a proposta, 

deverão ser assinados eletronicamente mediante a utilização de certificados de assinatura eletrónica qualificada, 

nos termos da Lei n.º 96/2015, de 17 de Agosto. 

2 Os certificados a que se refere o número anterior são emitidos por uma entidade certificadora credenciada pela 

Autoridade Nacional de Segurança (informação disponível em: www.gns.gov.pt). 

3 Nos casos em que o certificado digital não possa relacionar o assinante com a sua função e poder de assinatura, 

deve a entidade interessada submeter na plataforma um documento eletrónico oficial indicando o poder de 

representação e a assinatura do assinante, designadamente a certidão do registo comercial (ou código de acesso) 

ou procuração. 

Artigo 7.º 

Modelo de qualificação dos candidatos 

1 O modelo de qualificação é o modelo simples, sendo qualificados todos os candidatos que preencham os requisitos 

mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira. 

2 Quando, para efeitos do preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica, o candidato recorra a 

terceiras entidades, a capacidade destas aproveita àquele, na estrita medida das prestações objeto do contrato a 

celebrar que essas entidades se comprometam a realizar. 

Artigo 8.º 

Requisitos de capacidade técnica 

1 Os candidatos, singulares ou em agrupamento, devem comprovar, documentalmente, a sua capacidade técnica. 

2 A capacidade técnica dos candidatos é aferida de acordo com as regras seguintes: 

a) Disporem de experiência comprovada por um período contínuo igual ou superior a dez anos: 

i) Na recolha e transporte de resíduos urbanos: indiferenciados; 

ii) Em serviços de limpeza urbana e higiene pública; 

b) Disporem de experiência comprovada por um período contínuo igual ou superior a três anos: 

i) Na recolha e transporte de resíduos urbanos: monstros, verdes e óleos alimentares usados; 

ii) Na recolha e transporte a destino final adequado de resíduos de construção e demolição;  
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c) Deterem as certificações seguintes: 

i) Certificação em sistema de gestão de qualidade segundo a norma NP EN ISO 9001:2015; 

ii) Certificação em sistema de gestão de ambiente segundo a norma NP EN ISO 1401:2015; 

iii) Para efeitos do disposto nas subalíneas i) e ii) que antecedem, considera-se que pelo período de três 

anos, contados da data da publicação das normas aí referidas, em 15 de setembro de 2015, os 

candidatos se encontram certificados pelas suas versões anteriores;  

iv) Até 15 de setembro de 2018, recai sobre o co-contratante o dever de realizar todas as diligências 

imprescindíveis à manutenção da validade dos seus certificados. 

d) Disporem no quadro de pessoal permanente, com vista à sua alocação à prestação de serviços, pelo menos 

dos seguintes recursos humanos: 2 Engenheiros do Ambiente, 1 Técnico de Qualidade e Ambiente, 1 Técnico 

de Segurança e Higiene no Trabalho. Quando não pertençam ao quadro de pessoal permanente deverá ser 

observado o disposto no n.º 4 do artigo 168.º do CCP. 

3 Os requisitos exigidos no número 2 devem encontrar-se cumpridos no momento da entrega da candidatura. 

Artigo 9.º 

Requisitos de capacidade financeira 

1 Os candidatos, singulares ou em agrupamento, para efeitos de requisito mínimo de capacidade financeira, devem 

preencher cumulativamente o seguinte: 

a) O requisito mínimo de capacidade financeira traduzido pela expressão matemática, constante do Anexo 

IV do CCP, sendo o fator “f” constante da expressão de 1 (um); 

b) O candidato deverá respeitar, cumulativamente, em pelo menos dois dos três anos (2013, 2014, 2015) 

os seguintes limites mínimos, tendo por base das demonstrações financeiras dos respectivos anos, 

convertidas para euros: 

i. Autonomia financeira (Capital próprio/Ativo): > ou = 0,25; 

ii. Liquidez geral (ativo corrente/passivo corrente): > 1,0; 

iii. Capacidade de endividamento (capitais próprios/capitais permanentes): > ou = 0,50; 

2 Considera-se que equivale ao preenchimento de requisito mínimo de capacidade financeira a apresentação da 

declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º do CCP, que obedece ao modelo constante do 

Anexo VI ao CCP (Anexo I ao presente programa do concurso, dele fazendo parte integrante). 

3 Considera-se, igualmente, preenchido o requisito mínimo de capacidade financeira quando um dos membros do 

agrupamento seja uma instituição de crédito que apresente documento comprovativo de que possui sede ou sucursal 

em Estado-Membro da União Europeia, emitido pela entidade que exerça a supervisão bancária nesse Estado.  

Artigo 10.º 

Preenchimento dos requisitos mínimos por agrupamentos candidatos 

1 No caso de o candidato ser um agrupamento, considera-se que preenche os requisitos mínimos de capacidade 

técnica, desde que, relativamente a cada requisito referido no artigo 8.º, algum dos seus membros o preencha 

individualmente ou alguns dos membros que o integram preencham conjuntamente, devendo respeitar 

cumulativamente o seguinte: 
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i. O membro do agrupamento que assuma na prestação de serviços a atividade de recolha e transporte de 

resíduos deve estar certificado pelas normas NP EN ISO 9001:2015 e NP EN ISO 14001:2015 para essa 

atividade. 

ii. O membro do agrupamento que assuma na prestação de serviços a atividade de limpeza urbana deve 

estar certificado pelas normas NP EN ISO 9001:2015 e NP EN ISO 14001:2015 para essa atividade. 

a) No caso de o candidato ser um agrupamento, considera-se que preenche os requisitos mínimos de capacidade 

financeira, relativamente a cada requisito referido no artigo 9.º quando: 

i. Algum dos seus membros os preencha individualmente, desde que esse seja detentor de uma 

percentagem de participação no agrupamento de empresas superior a 50% (cinquenta por cento); 

ii. Alguns dos membros que o integram os preencham conjuntamente. 

2 Sempre que duas ou mais empresas concorrentes, no presente concurso público, tenham como sócios/acionistas 

ou gerentes/administradores a(s) mesma(s) pessoa(s), entende-se que, nos termos da Lei n.º 19/2012, de 8 de 

maio, entre elas não pode haver concorrência, assim, caso pretendam apresentar proposta terá obrigatoriamente 

de se constituir como agrupamento concorrente, sob pena de todas essas empresas serem excluídas do concurso. 

Artigo 11.º  

Documentos destinados à verificação dos requisitos mínimos para qualificação dos candidatos 

Para verificação do cumprimento dos requisitos de capacidade técnica e financeira, enunciados nos artigos 8.º, 9.º e 

10.º as candidaturas devem ser constituídas pelos seguintes documentos:  

a) Anexo IV do CCP, sendo o fator “f” constante da expressão matemática de 1 (um), ou, em substituição, 

declaração bancária nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º do CCP e conforme modelo constante do 

anexo VI do CCP; 

b) No caso de agrupamentos de entidades, declaração de que se comprometem a constituir em agrupamento 

complementar de empresas com responsabilidade solidária, nos termos do previsto no artigo 29.º, antes da 

celebração do contrato, bem como respectiva participação qualitativa e quantitativa de cada entidade 

constituinte (com indicação de percentagem ou valor), indicando a entidade designada para representar o 

agrupamento perante o Município de Leiria, respectivo endereço postal, endereço electrónico para onde deve 

ser dirigida toda a correspondência e assumindo-se, perante o Município de Leiria, solidariamente 

responsáveis pela candidatura e, eventual, proposta a apresentar;  

c) Relatórios e contas não consolidadas dos últimos três exercícios (2013, 2014 e 2015), ou documentos 

equivalentes consoante a exigência legal para o tipo de entidade em questão, designadamente relatório de 

gestão e documentos de prestação de contas; 

d) Declaração do candidato, sob compromisso de honra, com indicação dos seguintes elementos, por ano: 

EBITDA, Capital Próprio, Ativo, Ativo corrente, Passivo, Passivo Corrente; 

e) No caso de o candidato ser uma empresa com sucursal em Portugal e sede no estrangeiro, a capacidade 

financeira será avaliada com os dados da empresa mãe, pelo que deverão ser disponibilizados os respectivos 

documentos, devidamente redigidos em língua portuguesa e com valores em Euros;  

f) Currículo do candidato especificando a experiência nas áreas a concurso, para efeitos de verificação do 

previsto como requisito mínimo da capacidade técnica, n.º 2 do artigo 8.º; 
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g) Declaração(ões) abonatória(s) prestada(s) pela(s) entidade(s) a quem dos serviços a que se refere a alínea 

anterior foram prestados, indicando valor e objeto contratual, bem como período em que os serviços se 

realizaram; 

h) Cópia dos certificados de conformidade que demonstrem a adoção de uma correta gestão dos serviços de 

recolha de resíduos sólidos e limpeza urbana nomeadamente de acordo com as normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 ou outros documentos e/ou certificações equivalentes aprovados ao abrigo das disposições 

aplicáveis do estado-membro de estabelecimento do candidato ou outras provas de medidas equivalentes de 

garantia de qualidade apresentadas pelos operadores económicos. 

i) Os certificados deverão estar válidos à data de entrega das candidaturas, sob pena de exclusão dos 

candidatos. 

i) Quadro(s) de pessoal permanente, para verificação do requisito previsto no n.º2, do artigo 8.º do presente 

programa ou declaração(ões) nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 168.º do CCP; 

j) Lista de quadros técnicos, conforme alínea anterior e anexo III ao presente programa de concurso, 

acompanhado dos respectivos Currículos. 

Artigo 12.º 

 Documentos que constituem a candidatura 

1 A candidatura é constituída pelos documentos referidos no artigo anterior, bem como pelo Documento Europeu 

Único de Contratação Pública (DEUCP), disponível em https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=pt, devendo ser seleccionadas as seguintes opções:  

a. “Sou um operador económico”;  

b. “Importar um DEUCP”;  

c. “Carregar documento” – selecionar o ficheiro disponibilizado pela entidade adjudicante na plataforma 

www.anogov.com; 

d. Selecionar o país do concorrente;  

e. Preencher os campos solicitados pela entidade adjudicante;  

f. No final, selecionar a opção “Imprimir” o documento, em formato PDF, devendo o mesmo ser assinado e 

enviado junto aos documentos da proposta.  

2 Em alternativa ao ponto anterior, declaração do candidato elaborada em conformidade com o disposto no n.º 1 do 

artigo 168.º do CCP, que obedece ao modelo constante do Anexo V ao CCP que deve ser enviada em ficheiro 

(Anexo II ao presente programa do concurso, dele fazendo parte integrante). 

3 A declaração referida no número anterior deve ser assinada pelo candidato ou por representante que tenha 

poderes para o obrigar.  

4 Quando a candidatura seja apresentada por um agrupamento candidato, a declaração referida no n.º 2 deve ser 

assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à declaração os 

instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve 

ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes.  

5 Quando, para efeitos do preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica, o candidato recorra a 

terceiros, independentemente do vínculo que com eles estabeleça, nomeadamente o de subcontratação, a 
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respetiva candidatura é ainda constituída por uma declaração através da qual estes se comprometam, 

incondicionalmente, a realizar determinadas prestações objeto do contrato a celebrar.  

6 Os documentos que constituem a candidatura são redigidos em língua portuguesa. 

7 Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos destinados à qualificação dos candidatos estiverem 

redigidos em língua estrangeira, deve o interessado fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada. 

Artigo 13.º 

Prazo para apresentação das candidaturas 

1 As candidaturas devem ser apresentadas, na plataforma eletrónica utilizada pela Câmara Municipal de Leiria, até 

às 23h59min, do 42.º (quadragésimo segundo) dia a contar da data de envio para publicação do anúncio 

relativo ao presente procedimento. 

2 A receção das candidaturas é registada com referência às respetivas data e hora, sendo entregue aos candidatos 

um documento eletrónico comprovativo dessa receção.  

3 Os candidatos devem prever o tempo necessário para a inserção das candidaturas, bem como para a sua 

assinatura eletrónica qualificada, em função do tipo de acesso à internet de que dispõem, uma vez que só são 

admitidas a concurso as que tenham sido assinadas e recebidas até ao prazo fixado no n.º 1 do presente artigo.  

4 Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, os interessados que já as tenham 

apresentado podem retirá-las, através de comunicação à entidade adjudicante, podendo apresentar nova 

candidatura dentro daquele prazo.  

Artigo 14.º 

Lista dos candidatos e consulta das candidaturas apresentadas 

1 O Júri, no dia imediato ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, procede à publicitação da 

lista dos candidatos na plataforma anoGov, com o endereço www.anogov.com. 

2 Os candidatos incluídos na lista podem proceder à consulta de todas as candidaturas apresentadas na plataforma 

referida no número anterior.  

3 O interessado que não tenha sido incluído na lista dos candidatos pode reclamar desse facto, no prazo de três dias 

úteis contados da publicitação da lista, devendo para o efeito apresentar comprovativo da apresentação 

tempestiva da sua candidatura.  

4 Caso a reclamação prevista no número anterior seja deferida mas não se encontre a candidatura do reclamante, o 

Júri fixa-lhe um novo prazo para a apresentar, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos 

n.os 1 e 2.  

Artigo 15.º 

Análise das candidaturas 

1 O Júri do concurso analisa as candidaturas para efeitos da qualificação dos respetivos candidatos.  

2 O preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira referidos nos artigos 

8.º e 9.º é comprovado pela análise dos elementos constantes dos documentos destinados à qualificação dos 

candidatos, conforme disposto no artigo 11.º.  
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Capítulo III 

Da qualificação dos candidatos 

Artigo 16.º 

Critério de qualificação 

São qualificados todos os candidatos que preencham os requisitos de capacidade técnica e de capacidade financeira 

enunciados nos artigos 8.º e 9.º, ao que acrescem os do artigo 10.º no caso de o candidato ser um agrupamento. 

Artigo 17.º  

Esclarecimentos sobre os documentos destinados à qualificação dos candidatos 

1 O júri do procedimento pode pedir aos candidatos quaisquer esclarecimentos sobre os documentos, da sua 

autoria, destinados à qualificação, que considere necessários para efeitos da análise das respetivas candidaturas. 

2 Os esclarecimentos referidos no número anterior fazem parte integrante das respetivas candidaturas, desde que 

não contrariem os elementos constantes dos documentos que as constituem ou não visem suprir omissões que 

determinam a sua exclusão. 

Artigo 18.º 

Relatório preliminar da fase de qualificação 

1 Após a análise das candidaturas e a aplicação às mesmas do critério de qualificação, o Júri elabora um relatório 

preliminar fundamentado, no qual deve propor a qualificação dos candidatos.  

2 No relatório preliminar a que se refere o número anterior, o Júri deve também propor a exclusão das candidaturas 

relativamente às quais se verifique alguma das situações a que alude o n.º 2 do artigo 184.º do Código dos 

Contratos Públicos.  

3 O relatório preliminar deve ainda fazer referência aos esclarecimentos prestados pelos candidatos a que alude o 

artigo anterior.  

Artigo 19.º 

Audiência prévia 

Elaborado o relatório preliminar referido no artigo anterior, o Júri envia-o, via plataforma eletrónica, a todos os 

candidatos para que, querendo, se pronunciem, por escrito, no prazo que para o efeito lhes for fixado, não podendo o 

mesmo ser inferior a 5 dias úteis. 

Artigo 20.º 

Relatório final da fase de qualificação 

Cumprido o disposto no artigo anterior, o Júri elabora um relatório final fundamentado nos termos do disposto no 

artigo 186.º do Código dos Contratos Públicos. 

Artigo 21.º 

Dever de qualificação 

O órgão competente para a decisão de contratar toma a decisão de qualificação e notifica-a aos candidatos no prazo 

máximo de 66 dias úteis após o termo do prazo para apresentação das candidaturas.  

 



 

Município de Leiria 
Câmara Municipal 

 

9 
 

Artigo 22.º 

Notificação da decisão de qualificação 

O órgão competente para a decisão de contratar notifica, via plataforma eletrónica, todos os candidatos da decisão 

tomada, mediante envio do relatório final da fase de qualificação mencionado no artigo 20.º. 

Artigo 23.º 

Princípio da igualdade 

Os candidatos qualificados passam à fase seguinte em condições de igualdade. 

Capítulo IV 

Da apresentação e análise das propostas 

Artigo 24.º 

Convite 

1 Com a notificação da decisão de qualificação, é enviado aos candidatos qualificados um convite à apresentação da 

sua proposta, em conformidade com o disposto no artigo 189.º do CCP. 

2 Sem prejuízo do disposto no número anterior, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 189.º do CCP, o convite 

deve indicar, ainda que por referência ao preço base fixado no caderno de encargos, um valor a partir do qual o 

preço total resultante de uma proposta é considerado anormalmente baixo. 

3 Para efeitos do disposto no número anterior e sem prejuízo dos demais documentos que constituem a proposta, 

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º, ambos do CCP, esta deve 

integrar os documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação pelo concorrente de um 

preço anormalmente baixo. 

4 As normas do convite prevalecem sobre quaisquer indicações constantes dos anúncios com elas desconformes, 

mas as normas contidas no programa do concurso prevalecem sobre aquelas.  

Artigo 25.º 

Erros e omissões do caderno de encargos 

1  Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, o (s) interessado (s) deverá 

(ão) apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar uma lista na qual identifique (m), expressa e 

inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de encargos detetados e que digam respeito a: 

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou 

b) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto do contrato a 

celebrar; ou 

c) Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o(s) interessado(s) não considere(m) 

exequíveis. 

2 A apresentação da lista referida no n.º 1 suspenderá o prazo fixado para a apresentação das propostas desde o 

termo do quinto sexto daquele prazo até à publicitação da decisão prevista no n.º 4 ou, não havendo decisão 

expressa, até ao termo do mesmo prazo. 

3 A suspensão prevista no número anterior pode ser mantida pelo órgão para a decisão de contratar por um período 

único de, no máximo, mais 60 dias contínuos, o qual não pode ser sujeito a prorrogação. 
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4  As listas com a identificação dos erros e das omissões detetadas serão disponibilizadas pela entidade adjudicante. 

5 Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, ou no caso previsto no n.º 3, até ao termo do 

período de manutenção da suspensão daquele prazo, o órgão competente para a decisão de contratar deverá 

pronunciar-se sobre os erros e omissões, considerando-se rejeitados todos os que não sejam por ele 

expressamente aceites. 

6 A decisão prevista no número anterior será publicitada pela mesma forma em que o foram as peças do 

procedimento e junta a elas. 

Artigo 26.º  

Leilão eletrónico  

Não há lugar a leilão eletrónico. 

Capítulo V 

Da adjudicação 

Artigo 27.º 

Critério de adjudicação 

1 O critério de adjudicação é o do mais baixo preço. 

2 Em caso de empate, será adjudicada a proposta que apresentar a maior percentagem de veículos movidos a gás 

natural, tendo por base o mínimo fixado no caderno de encargos (pelo menos 50%). 

3 Caso o empate subsista, será realizado um sorteio, a realizar em ato público a convocar pelo júri do procedimento, 

por forma a seleccionar a proposta a adjudicar. 

Artigo 28.º  

Documentos de habilitação 

1 No prazo de 10 dias úteis a contar da notificação da decisão de adjudicação, o adjudicatário devem apresentar os 

seguintes documentos e elementos de identificação:  

a) Declaração prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do CCP, que obedece ao modelo constante do Anexo 

II ao CCP; 

b) Documentos comprovativos, ou disponibilização de acesso para a sua consulta online, de que se encontra nas 

seguintes situações:  

i) Situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal ou, se for o 

caso, no Estado em que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos 

da alínea d) do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos;  

ii) Situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso, no Estado em que 

sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da alínea e) do artigo 

55.º do Código dos Contratos Públicos; 

c) Certificado de registo criminal, para efeitos de celebração de contratos públicos, de todos os titulares dos 

órgãos sociais da administração, direção ou gerência que se encontrem em efetividade de funções, destinado 

a comprovar que não se encontram em nenhuma das situações previstas nas alíneas b) e i) do artigo 55.º do 

Código dos Contratos Públicos;  
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d) Certidão do registo comercial, com todas as inscrições em vigor, ou disponibilização do código de acesso para 

a sua consulta online, para identificação dos titulares dos órgãos sociais de administração, direção ou 

gerência que se encontrem em efetividade de funções; 

e) Documento comprovativo da autorização para prestação de serviços de aplicação de produtos fitofármacos, 

nos termos do disposto o artigo 19.º da Lei 26/2013 de 11 de abril; 

f) Alvará para o exercício de transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem, nos termos do estatuído 

na Lei; 

2 O adjudicatário deve, ainda, disponibilizar os seguintes elementos e documentos: 

a) Número do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade, incluindo a data de validade, número de 

contribuinte, naturalidade e residência da (s) pessoa (s) que intervêm na outorga do contrato de 

prestação de serviços;  

b) Documento (s) comprovativo (s) de que a (s) pessoa (s) que intervêm na outorga do contrato de 

prestação de serviços têm poderes para tal. 

3 Sem prejuízo do disposto nos números 4 e 5 seguintes, no caso de ser um agrupamento adjudicatário, devem ser 

entregues os documentos de habilitação referidos no n.º 1 por todos os seus membros. 

4 No que se refere à declaração prevista na alínea a) do n.º 1 desta cláusula, as entidades que compõem o 

agrupamento adjudicatário, devem apresentá-la em documento único. 

5 No que se refere aos documentos mencionados nas alíneas e) e f) do n.º 1 desta cláusula, apenas devem ser 

apresentados pela(s) empresa(s) que integra(m) o agrupamento cujas prestações a executar no âmbito do 

contrato estejam relacionadas com tal exigência legal. 

6 Podem ainda ser solicitados, pelo órgão competente, ao adjudicatário quaisquer documentos comprovativos das 

habilitações ou certificações legalmente exigidas para a execução das prestações objeto do contrato a celebrar, 

fixando-lhe prazo razoável para o efeito. 

7 Caso sejam detectadas irregularidades nos documentos de habilitação entregues pelo adjudicatário nos termos do 

número anterior, será concedido um prazo adicional de 10 dias úteis, destinado ao seu suprimento, conforme o 

disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 164.º do CCP.  

8 Os documentos devem ser redigidos em língua portuguesa, nos termos do artigo 82.º do CCP. 

9 Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos de habilitação estiverem redigidos em língua 

estrangeira, deve o adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada, nos termos do n.º 2, 

do artigo 82.º do CCP. 

Artigo 29.º 

Modalidade jurídica do agrupamento selecionado 

1. Em caso de seleção, todos os membros do agrupamento selecionado, e apenas estes, devem associar-se, antes 

da celebração do contrato, na modalidade de agrupamento complementar de empresas com responsabilidade 

solidária.   

2. Nos termos do preceituado no número 1, todos os membros do agrupamento são solidariamente responsáveis, 

perante a entidade adjudicante, pela manutenção da proposta apresentada. 

3. O agrupamento deve designar um representante responsável pelas obrigações para com o Município de Leiria. 
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Artigo 30.º 

Despesas inerentes à celebração do contrato 

Correm por conta do adjudicatário todas as despesas inerentes à celebração do contrato. 

CAPÍTULO VI 

Do contrato 

Artigo 31.º 

Eficácia do contrato 

A execução do contrato, em conformidade com o disposto na claúsula 4.ª da parte I, do CE, apenas poderá ter início 

após a obtenção do visto prévio do Tribunal de Contas, conforme disposto na Lei n.º 61-2011, de 7 de dezembro. 

Artigo 32.º 

Ajuste Direto 

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, admite-se a possibilidade de ser adotado o ajuste 

direto, não representando esta possibilidade qualquer tipo de vinculação para o Município de Leiria.  

CAPÍTULO VII 

CONSIDERAÇÕES ATINENTES FERRAMENTA ELECTRÓNICA 

Artigo 33.º 

Apoio técnico à utilização de ferramentas eletrónicas 

Caso os interessados tenham dúvidas sobre a utilização da plataforma eletrónica poderão recorrer ao suporte técnico 

previsto para esse fim através do número de telefone +351 707 201 561 ou do e-mail suporte.software@ano.pt ou do 

chat online, disponibilizado, das 09h00 às 19h00 (dias úteis), pela plataforma de contratação pública Anogov, com 

endereço www.anogov.com. 

Artigo 34.º 

Suporte da plataforma eletrónica 

Encontram-se, ainda, disponível no portal www.anogov.pt os contactos do suporte técnico, destinado a apoiar a 

participação no procedimento.  

Artigo 35.º 

Legislação aplicável 

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

Públicos e demais legislação aplicável. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL / O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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ANEXOS AO PROGRAMA DE CONCURSO 

 

− Caderno de Encargos 

− Anexo I – Modelo de declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º do CCP, que obedece 

ao modelo constante do Anexo VI ao CCP 

− Anexo II - Modelo de declaração do candidato elaborada em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 168.º 

do CCP, que obedece ao modelo constante do Anexo V ao CCP 

− Anexo III - Lista de quadros técnicos 
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Anexo I  

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO BANCÁRIA 

[a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º do CCP] 

 

Procedimento de ... [designação ou referência ao procedimento em causa], cujo anúncio foi publicado no Diário da República de ... 

e no Jornal Oficial da União Europeia de ... [se aplicável]  

 ... [designação, número de identificação fiscal e sede] (adiante, Instituição de Crédito), neste acto representada por ... [nome, 

número de documento de identificação e morada], na qualidade de ... [qualidade em que declara: representante legal, procurador 

ou outra], com poderes para o acto, declara, para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º do Código dos 

Contratos Públicos e da eventual adjudicação da proposta que ... [firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de 

agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes] (adiante, Candidato) venha a apresentar no referido 

procedimento, o seguinte:  

 a) A Instituição de Crédito obriga-se, perante o Candidato e ... [designação, número de identificação fiscal e sede da entidade 

adjudicante], a pôr à disposição do Candidato todos os meios financeiros previsivelmente necessários ao integral cumprimento das 

obrigações resultantes do contrato a celebrar no caso de a adjudicação recair sobre a proposta a apresentar;  

 b) Em cumprimento da obrigação prevista no número anterior, que vigora desde o início do prazo de vigência do contrato, a 

Instituição de Crédito atribui ao Candidato uma linha de crédito que o habilita a sacar, para o efeito da execução do contrato, os 

referidos meios financeiros;  

 c) A emissão, a validade e a eficácia da presente declaração e a constituição, a modificação e a extinção, a qualquer título, das 

obrigações por ela constituídas, são integralmente disciplinadas pela legislação portuguesa aplicável.  

 

[Local], [data] [Assinatura]  

 

    

 

[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais)] 
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Anexo II  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

[a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP] 

 

 1 - ... [nome, número de documento de identificação e morada], na qualidade de representante legal de (31) ... [firma, número de 

identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes], tendo tomado 

conhecimento das peças do procedimento de ... [designação ou referência ao procedimento em causa], vem por este meio 

apresentar a respectiva candidatura, juntando em anexo, para o efeito, os seguintes documentos destinados à qualificação (32):  

a) ...  

b) ...  

2 - Para o efeito declara, sob compromisso de honra, que:  

 a) Não se encontra em estado de insolvência, de liquidação, de cessação de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de 

liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente;  

 b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional (33) 

[ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que 

afecte a sua honorabilidade profissional (34)] (35);  

 c) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (36) [ou os titulares dos seus 

órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em 

matéria profissional (37)] (38);  

 d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal [ou no Estado de que é 

nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal] (39);  

 e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal [ou no Estado de que é nacional ou no qual se 

situe o seu estabelecimento principal] (40);  

 f) Tenham sido objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 

27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, 

durante o período de inabilidade fixado na decisão condenatória;  

g) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627.º do Código do Trabalho (42);  

 h) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-

de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das 

normas que imponham essa obrigação, em Portugal [ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento 

principal] (43);  

 i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (44) [ou os titulares dos seus órgãos 

sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes (45)] (46):  

i) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da Acção Comum 98/773/JAI 

do Conselho;  

ii) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum 

98/742/JAI do Conselho;  

iii) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;  

 iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho de 1991, 

relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais.  

 j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do 

procedimento que lhe confira vantagem que falseie as condições normais de concorrência.  

 3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a exclusão da candidatura apresentada 

e constitui contra-ordenação 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 adoptado para a formação de contratos públicos, sem 

prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.  

  

[Local], [data] [Assinatura (47)] 

 

[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais)] 

 

 

Anexo III  
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Modelo de apresentação de Lista de Quadros Técnicos 

 

Funções a Desempenhar Qualificações Experiência Nome Vínculo 

Engenheiro do Ambiente     

Engenheiro do Ambiente     

Técnico de Segurança e Higiene no 

trabalho 
    

Técnico de Qualidade e Ambiente     

Outros técnicos a definir pelo 

concorrente … 
    

 

 
[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais)] 


