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Capítulo I – Disposições gerais 

 

Artigo 1º - Objeto e caraterísticas do serviço 

1.1 O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 
sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a Aquisição de Seguros no 
ramo de Acidentes de Trabalho. 
 
1.2 Especificações 
 
O presente objeto pressupõe a Aquisição de Seguros no ramo de Acidentes de Trabalho  
diretamente a seguradores ou por intermédio de Mediação nos termos e condições definidos no 
presente documento, através da contratação das apólices de seguro referidas no ponto 1.4 
(programa de seguros), da presente cláusula. 
A prestação de serviços subjacente ao objeto do presente Concurso deve ser executada em 
conformidade com o Caderno de Encargos e na legislação em vigor. 
 
1.3. Alocação e gestão dos seguros 
 
1.3.1. Após a celebração do contrato o adjudicatário encarregar-se-á de implementar a colocação 
do Programa de Seguros contratado. 
 
1.3.2. Após a colocação dos seguros, constitui ónus do adjudicatário assegurar a eficiente gestão 
das apólices de seguro contratadas, desenvolvendo as diligências necessárias à sua administração, 
conferência e atualização, incluindo sinistros, nos termos da legislação em vigor. 
 
1.4. Programa de Seguros objeto de contratação 
 
A apólice de seguro objeto de contratação é Seguro de Acidentes de Trabalho 

 

a) Tomador do seguro: Unidade Local de Saúde do Nordeste, Epe 
 
b)  Objeto do seguro: As Responsabilidades do tomador de seguro pelos encargos provenientes de 
acidentes trabalho. 
 
c)  Âmbito do seguro: 
 

 Ficam abrangidos por este contrato de seguro todos os trabalhadores, efetivos ou 
eventuais, ao serviço do tomador de seguro, (cf. artigo 5º, alínea l, da Lei n.º 29/87, de 
30/06), se indicados na relação de pessoal a segurar (folha de férias). 

 Para o efeito, o Tomador de Seguro obriga-se a remeter ao Segurador, até ao dia 15 de 
cada mês, a relação de proventos salariais dos seus funcionários, relativamente ao mês 
anterior. 

 Ficam automaticamente cobertos os riscos de deslocação e de exercício da atividade 
profissional ao e no estrangeiro, incluindo ações de formação profissional, por períodos 
inferiores a 30 dias, sem necessidade de comunicação prévia e sem qualquer agravamento 
tarifário. 
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 Em caso de acidente ocorrido em território estrangeiro, as despesas ai efetuadas relativas à 
assistência médica, medicamentosa ou hospitalar, bem como os encargos referentes a 
transportes ou repatriamento, ficam a cargo do Segurador. 
 

d)  Garantias - Constituição de uma apólice de seguro para todos os trabalhadores do tomador de 
seguro, garantindo: 

 
  Cobertura nos termos do Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, com a alteração 

introduzida pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro; 
 As indemnizações por incapacidade temporária, parcial ou absoluta, são definidas em 

função do salário líquido, englobando as remunerações, de carácter permanente ou 
acessório incluídas na massa salarial segura; 

 O pagamento das pensões por incapacidade permanente parcial ou absoluta e as derivadas 
de morte, incluindo as que forem definitivamente fixadas pela Caixa Geral de Aposentações 
(CGA); 

 No que respeita às pensões referidas no ponto anterior, bem como aos subsídios previstos 
nos artigos 35.º, 36.º e 37.º, do Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, ficam 
igualmente garantidos os pedidos de reembolso feitos pela Caixa Geral de Aposentações ao 
Tomador de Seguro, ao abrigo do disposto no artigo 43.º, do citado Decreto-Lei; 

 O pagamento de um subsídio por morte do trabalhador aos seus familiares, 
correspondente a 12 vezes o valor de 1,1 IAS (Indexante dos Apoios Sociais) à data da 
morte, exceto se o subsídio por morte previsto no Decreto-Lei n.º 223/95, de 8 de 
setembro (6 vezes o valor da remuneração mensal do sinistrado suscetível de desconto 
para a Caixa Geral de Aposentações), for superior, caso em que será este último o subsídio 
a pagar; 

 O pagamento das despesas de funeral do trabalhador falecido até ao limite de 4 vezes o 
valor de 1,1 IAS à data do acidente ou até ao dobro em caso de transladação, a quem 
provar ter efetuado a despesa, exceto se ao reembolso das despesas de funeral for 
aplicável o disposto no artigo 14.º, do Decreto-lei n.º 223/95 de 8 de setembro, por 
imposição do n.º 2, do artigo 18.º, do Decreto-lei n.º 503/99, de 20 de novembro. 

 Estas condições prevalecem sobre as Condições Gerais do Ramo no que contrariar as 
disposições do Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, e pela Portaria n.º 256/2011, 
de 05 de julho. 

 
e)  Modalidade: Seguro de prémio variável ("Folhas de Férias"). 
 
f) Estimativa capital seguro: Montante de salários anuais previsto para 2019 – valor do salário 
ilíquido e sem encargos da entidade empregadora, mais todas as prestações que se revistam 
carácter de regularidade (p. ex. subsídio de férias, natal, turno e alimentação), de acordo com o 
seguinte mapa, que engloba os subscritores e não subscritores da Caixa Geral de Aposentações: 
 

 

Tomador de Seguro Funcionários Massa Salarial Anual 

Unidade Local de Saúde 
do Nordeste, EPE 

1885                    . . ,  €  

 
g) Fracionamento do prémio: Mensal ou trimestral, conforme opção a definir pelo tomador, sem 
cargas de fracionamento. 
 
h) Outras condições aplicáveis ao seguro 
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 Todas as indemnizações processadas ao abrigo da garantia de Incapacidade Temporária, 

são pagas diretamente a cada pessoa segura, figurando estes como entidade recebedora, 
uma vez que o tomador assegura sempre o pagamento do salário por inteiro, mesmo 
quando os funcionários se encontram temporariamente incapacitados de atenderem ao 
seu trabalho. 

 Relativamente às pensões e subsídios que venham a ser fixados pela Caixa Geral de 
Aposentações e sobre os quais esta caixa tenha direito de reembolso sobre o tomador de 
seguro, conforme artigo 43.º, do Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 Novembro, o segurador 
diligenciará junto da referida Caixa, no sentido de conseguir estabelecer com esta um 
acordo que permita o reembolso direto entre a CGA e o segurador. 

 
 

Artigo 2º - Preço base 

O preço base do presente procedimento  (prémio comercial) é de € 394 633,49 (trezentos e 

noventa e quatro mil seiscentos e trinta e três euros e quarenta e nove cêntimos). 

 

Artigo 3º - Contrato 

1- O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2- O contrato a celebrar integra os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 
concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceitos pelo 
órgão competente para a decisão de 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. 

3- Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4- Em caso de divergência entre os documentos referidos no nº 2 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 e aceites pelo adjudicatário nos 

termos do disposto no artigo 101º desse mesmo diploma legal. 

Artigo 4º - Prazo de Vigência 

O contrato mantém-se em vigor até 31 de Dezembro de 2019, com inicio previsto a 1 de janeiro de 

2019. Todavia, o não cumprimento das condições contratuais expressas no caderno de encargos 

poderá determinar a suspensão temporária ou definitiva de execução do contrato. 
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Capítulo II - Obrigações contratuais 

Secção I –  Obrigações do prestador de serviços  

  Artigo 5º - Obrigações principais do prestador de serviços 

1- Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou 

nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato, decorrem para o prestador de serviços as 

seguintes obrigações principais: 

a) A prestação de serviços de seguros ou de mediação de seguros nos termos constantes do 
Programa de Seguros, incluindo sinistros e demais especificações referidas no Caderno de 
Encargos; 

b) A manutenção da validade de todas as autorizações legalmente exigidas para o exercício da 
atividade seguradora ou de mediação; 

c) Assumir a prestação de serviços decorrente da contratação das apólices objeto do presente 
contrato; 

d) Cabe ao prestador do serviço fornecer atempadamente todos os elementos, informações e 

esclarecimentos necessários e promover uma gestão eficiente dos contratos, cabendo-lhe, 

na sua proposta, indicar os recursos humanos e outros que afectará à gestão dos contratos 

de seguro celebrados. 

2- A título acessório, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais que sejam 

necessários e adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de 

organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

 

Artigo 6º - Revisão de Preços 

No decurso da execução do contrato, o adjudicatário, por sua iniciativa, não poderá efetuar 
qualquer alteração às taxas, prémios, coberturas, franquias e outras condições acordadas com a 
ULSNE, com exceção do indicado nas seguintes alíneas: 

a) Só são permitidas alterações às taxas e prémios das apólices, se estas resultarem de 
disposição legal, de norma do Instituto de Seguros de Portugal, ou de particular 
agravamento dos riscos cobertos e, neste caso, com consentimento da entidade 
adjudicante. 

 

b) As alterações que ocorram nas circunstâncias previstas na alínea anterior, com exceção dos 
casos de particular agravamento do risco, produzem efeitos na data de vencimento da 
apólice e deverão ser obrigatoriamente comunicadas à entidade adjudicante com a 
antecedência mínima de 30 dias, por correio registado, com aviso de receção, sob pena de 
ineficácia. 

c) Não resultando de imposição legal, apenas se aceitará a atualização dos prémios, em caso 
de alteração dos capitais seguros, das massas salariais e das pessoas seguras. 

 
Artigo 7º - Objeto do dever de sigilo 

1- O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, relativa à ULSNE, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou 

em relação com a execução do contrato. 
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2- A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

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

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 respetiva obtenção pelo prestador de serviços 

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.  

Artigo 8º - Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo a contar do cumprimento à 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 devido às pessoas coletivas. 

Secção II- Obrigações da ULSNE 

Artigo 9º - Preço contratual 

1- Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a ULSNE deve pagar ao prestador de 

serviços o prémio comercial da proposta adjudicada, acrescido das taxas legais em vigor.  

2- A morada para o envio das faturas é: Unidade Local de Saúde do Nordeste EPE, Praça 

Cavaleiro Ferreira, 5301-862 Bragança 

 

Artigo 10º - Condições de pagamento 

1- As condições de pagamento do encargo resultante da aquisição das apólices objeto do 
contrato são fixadas de acordo com o previsto no Regime Jurídico do Contrato de Seguro e com a 
periodicidade prevista no Programa de Seguros. 

2- Em caso de discordância por parte da ULSNE, quanto aos valores indicados nas faturas, deve 
este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o 
prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de 
nova fatura corrigida. 

3- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nº 1, as faturas são pagas 
através de transferência bancária. 

 

Capítulo III - Penalidades contratuais e resolução 

Artigo 11º - Penalidades contratuais 

1. Sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação aplicável ou no caso de 
incumprimento pelo prestador do serviço de alguma das obrigações contratuais previstas no 
presente caderno de encargos, a ULSNE pode exigir do prestador do serviço o pagamento de uma 
pena pecuniária em montante a fixar, por infração, entre 0,5°/ₒₒ, 0,75°/ₒₒ,  e 1°/ₒₒ, do preço 
contratual, até ao limite máximo legalmente previsto, consoante se trate de uma infração pouco 
grave, grave ou muito grave. 
2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador do serviço, a ULSNE pode 
exigir-lhe uma pena pecuniária em até o triplo do montante da penalização máxima prevista no 
n.º1 da presente cláusula. 
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3. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o CHLN exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 
 

Artigo 12º - Força maior 

1- Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestação contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulta de caso de força maior, entendendo-se com tal as circunstâncias que 

impossibilitam a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, 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, sabotagem, greves 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 prestador de 
serviços, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos 
de sociedades em que este se integra, bem como a sociedade ou grupos de sociedades dos 
seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou 
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou 
ónus que sobre ele recaiam;  

 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas 
legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços 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 de prestador de serviços não devidas a 
sabotagem; 

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

4- A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de porca maior deve ser 

imediatamente comunicado à outra parte. 

5- A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afetadas pelo período de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da força 

maior. 

Artigo 13º - Resolução por parte do contraente público 

1- Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a ULSNE pode resolver o 

contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviço violar de forma grave ou 

reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

2- O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços. 
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Capítulo IV -Caução e seguros 

Artigo 14º - Execução da caução 

1- A caução prestada para o bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, 

nos termos do Programa do Procedimento, pode ser executada pela ULSNE, sem necessidade de 

prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, 

cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo prestador de serviços das obrigações 

contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos 

especificamente previstos no contrato ou na lei. 

2- A resolução do contrato pela ULSNE não impede a execução da caução, contanto que para isso 

haja motivo. 

3- A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o prestador de 

serviços na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma 

execução, no prazo de 15 dias após a notificação da ULSNE para esse efeito. 

 

4- A caução a que se refere os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295º do Código 

dos Contratos Públicos. 

Capítulo V - Resolução de litígios 

Artigo 15º - Foro competente 

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

tribunal administrativo de círculo de Bragança, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 

Capítulo VI - Disposições finais 

Artigo 16º- Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das 

partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

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 Código dos Contratos 

Públicos, 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. 

Artigo 17º - Contagem dos prazos 

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

Artigo 18º - Legislação aplicável 

O contrato é regulado pelo Código dos Contratos Públicos e restante legislação portuguesa. 
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PROGRAMA DE PROCEDIMENTO N 61190002 

Artigo 1.º 

Objeto do procedimento 

O presente concurso tem por objeto a aquisição de Seguros para Acidentes de Trabalho e em 

conformidade com as cláusulas técnicas constantes do caderno de encargos e das demais 

peças do processo. 

Artigo 2.º 

Entidade adjudicante 

A entidade adjudicante é a Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE adiante designada por 
ULSNE, sita na Praça Cavaleiro Ferreira, 5301-862 Bragança, com o telefone nº 273302856, fax 
nº 273302861, com o e-mail: concursos@ulsne.min-saude.pt 

Artigo 3.º 

Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar foi tomada pelo do Conselho de Administração da ULSNE,  em 9 de 
novembro de 2018. 

Artigo 4.º 

Órgão competente para prestar esclarecimentos 

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação do convite são da 
competência do Júri do presente procedimento e devem ser solicitados através da plataforma 
eletrónica da Vortal durante o primeiro terço do prazo fixado para apresentação das 
propostas. 

Artigo 5.º 

Preço base do procedimento 

O preço ase do prese te pro edi e to é de € 9  6 , 9 € 

O preço base refere-se ao prémio comercial função da massa salarial, os impostos adicionais 

não estão incluídos no preço base. 

 

Artigo 6.º 

Concorrentes 

Podem apresentar propostas ao presente Concurso os mediadores e as empresas de seguros, 
isto é, as entidades seguradoras legalmente constituídas e autorizadas a explorar os ramos de 
seguro objecto do presente concurso, nos termos do Decreto-Lei 94-B/98 de 17 de Abril, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 2/2009 de 5 de Janeiro, desde que não se 
encontrem em nenhuma das situações referidas no artigo 55.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e estejam técnica e 
economicamente habilitadas à prestação dos serviços a adjudicar. 
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Artigo 7.º 

Documentos que constituem as propostas 

1. Além dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 57.º do Código dos 
Contratos Públicos, as propostas devem ser constituídas pelos seguintes documentos: 

a) Declaração de aceitação do conteúdo deste programa de procedimento, em 
conformidade com o modelo constante no Anexo I do CCP, assinalado pelo 
concorrente ou por representante que tenha poderes para o abrigar; 

b) Proposta, devidamente preenchida, na qual o concorrente deverá indicar 
obrigatoriamente as taxas e o preço anual, e todos os termos ou condições definidos 
no caderno de encargos. 

Artigo 8.º 

Apresentação de propostas variantes 

Não é admissível a apresentação de propostas variantes. 

Artigo 9.º 

Prazo para a apresentação das propostas 

As propostas devem ser apresentadas até às 17 horas do 32º dia a contar da data do envio do 
respetivo anúncio ao Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias. 

Artigo 10.º 

Modo de apresentação das propostas 

1. As propostas devem ser apresentadas exclusivamente na plataforma de contratação 
eletrónica, acessível através do sitio eletrónico http://vortalgov.pt 

2. As propostas, assim como todos os documentos carregados na plataforma eletrónica, 
deverão ser assinados eletronicamente. 

3. Não podem ser redigidas em língua estrangeira.  

Artigo 11.º 

Prazo da obrigação de manutenção das propostas 

É de 120 (cento e vinte) dias o prazo da obrigação da manutenção das propostas. 

Artigo 12.º 

Critério de adjudicação 

1. A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa 
tendo em conta a avaliação do custo enquanto único aspeto da execução do contrato a 
celebrar. 

2. No caso de existirem duas ou mais propostas com valores iguais, deve ser efetuado um 
sorteio entre as propostas empatadas na presença das partes interessadas. 

3. Nenhum dos preços referidos inclui Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).  
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Artigo 13.º 

Documentos de habilitação 

a) O adjudicatário deve entregar, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação da 
decisão de adjudicação os documentos de habilitação referidos nos nºs 1, 4 e 5 do artigo 
81.º do Código dos Contratos Públicos; 

b) Certidão actualizada da Conservatória do Registo Comercial com a identificação dos 
poderes de gerência e respectivo modo do seu exercício. 

Artigo 14.º 

Caução 

1. Deve ser prestada uma caução no valor de 5% do montante total do preço contratual, que o 
adjudicatário assume com a celebração do contrato. 

2. A caução, destinada a garantir a celebração do contrato, bem como o exacto e pontual 
cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, deve ser prestada: 

 a) Por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado 
Português à ordem de Unidade Local de Saúde do Nordeste, nos termos do modelo constante 
do Anexo II ao presente Programa, que dele faz parte integrante; 

 b) Mediante garantia bancária ou seguro-caução, nos termos dos modelos constantes 
dos Anexos III e IV ao presente Programa, que dele fazem parte integrante. 

Artigo 15.º 

Preço anormalmente baixo 

O preço total da proposta é considerado anormalmente baixo, para efeitos do disposto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos, quando for 50% ou mais 
inferior ao preço base. 

Artigo 16.º 

Modalidade jurídica do agrupamento adjudicatário 

Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento adjudicatário, e apenas estes, 
devem associar-se, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio 
interno. 
 
 

Artigo 17.º 

Novos serviços 

Nos termos e para os efeitos do disposto na subalínea iv) da alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do 
Código dos Contratos Públicos, desde já se indica a possibilidade de adoção de um 
procedimento de ajuste direto para a celebração de um futuro contrato de aquisição de novos 
serviços que consistam na repetição de serviços similares objeto do presente concurso público. 
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Artigo 18.º 

Despesas e encargos 

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

Artigo 19.º 

Lei aplicável 

Ao presente procedimento aplica-se supletivamente o Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-lei nº 278/2009 de 2 de Outubro e as alterações posteriormente 
aprovadas bem como a legislação portuguesa complementar. 
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ANEXO I 

Modelo de declaração 

(a que se refere a alínea a) do no 1 do artigo 57º ) 

 

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), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o 

referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, 

relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 – Declara também que executará 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 nº 1 do artigo 55º 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 contra-ordenação muito grave, nos termos do 

artigo 456º 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. 

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

no artigo 81º 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 nº 1 doa artigo 55º 

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 
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caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e 

constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456º 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 (4)]. 

 

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

(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), c) e d) do no 1 e nos nºs 2 e 3 do artigo 57º. 

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

(a que se refere a alínea a) do no 1 do artigo 81º)  

 

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 nº 1 do artigo 55º 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 i) do nº 1 do artigo 55º  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 contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 

456º 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 (5)]. 

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

(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 57º  
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ANEXO III 

Modelo de Guia de Depósito Bancário 

 

Euros ___________ € 

 

Vai _______________________________ (nome do adjudicatário), com sede em 

__________________________ (morada), depositar na _______________________________ 

(sede, filial, agência ou delegação) do Banco ________________________________ a quantia 

de ______________________________ (por algarismo e por extenso) em dinheiro/em títulos 

_________________________ (eliminar a que não interessar), como caução exigida para 

_________________ (identificação do procedimento), nos termos dos nºs 3 e 4 do artigo 90º 

do Código dos Contratos Públicos. Este depósito, sem reservas, fica à ordem de 

___________________ (entidade adjudicante), a quem deve ser remetido o respetivo 

conhecimento. 

 

 

 

 

 Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais) 
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ANEXO IV 

Modelo de Garantia Bancária/Seguro de Caução 

 

Garantia bancária/seguro de caução nº ______________ 

 

Em nome e a pedido de ________________ (adjudicatário), vem o(a) _______________ 

(instituição garante), pelo presente documento, prestar, a favor de ________________ 

(entidade adjudicante beneficiária), uma garantia bancária/seguro-caução (eliminar o que não 

interessar), até ao montante de ______________ (por algarismo e por extenso), destinada(o) a 

caucionar o integral cumprimento das obrigações assumidas pelo(s) garantido(s) no âmbito do 

_____________________ (identificação do procedimento), nos termos dos nºs 6 e 8/7 e 8 

(eliminar o que não interessar) do artigo 90º do Código dos Contratos Públicos. 

A presente garantia corresponde a 5% do preço contratual e funciona como se estivesse 

constituída em moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por 

fazer a entrega de toda e qualquer importância, até ao limite da garantia, logo que interpelado 

por simples notificação escrita por parte da entidade beneficiária. 

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que não interessar) garante, 

no caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, não poderá tomar em 

consideração quaisquer objecções do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor à 

entidade beneficiária quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer 

face ao garante. 

A presente garantia permanece válida até que seja expressamente autorizada a sua libertação 

pela entidade beneficiária, não podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo 

consentimento e independentemente da liquidação de quaisquer prémios que sejam devidos. 

 

 Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais) 
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