Praça 5 de outubro, nº 49
5370-284 Mirandela
Portugal

Para:

Telef: (+351) 278 201 470
geral@desteque.pt
www.desteque.com

J.A.N. METALÚRGICA DO TUA
Av. Olímpio Guedes de Andrade, 889
5370-520 – Mirandela

ASSUNTO: “AJUSTE DIRETO (Alínea d) do artigo 19º do CCP) – CONVITE”
FINALIDADE: “AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE EDUCAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS”

Para a finalidade acima indicada, convida-se essa empresa a apresentar proposta nas condições abaixo indicadas e
caderno de encargos aprovado.
1)

Objeto do Contrato

Empreitada de Execução de AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE EDUCAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS PÚBLICAS, em Podence, Concelho de Macedo de Cavaleiros, do projeto P019917 - Chocalhar
Podence, candidatado na Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, conforme descrição dos trabalhos
no mapa de quantidades.
2)

Entidade Adjudicante

DESTEQUE, Associação para o Desenvolvimento da Terra Quente Transmontana; endereço eletrónico:
geral@desteque.pt e contratacao@desteque.pt .
3)

Órgão que tomou a decisão de contratar

A decisão de contratar foi tomada na reunião de Direcção da DESTEQUE de 6 de junho de 2019.
4)

Prazo da Empreitada

O adjudicatário obriga-se a dar como concluída a empreitada no prazo de 90 (noventa) dias.

5)

Escolha do procedimento

Ajuste direto com fundamento na alínea d) do artigo 19º do CCP.
6)

Preço Base do Procedimento

O preço base do procedimento é de 26.589,37€ (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e nove euros e trinta e
sete cêntimos). O preço base obtido resulta dos custos médios unitários, atualizados, praticados em anteriores
procedimentos, para prestações do mesmo tipo.
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Divisão em Lotes

Não é admitida a divisão em lotes.
8)

Caução

Não é exigida a prestação de caução. Ao abrigo do n.º 3 do artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos
procede-se à retenção de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.
9)

Proposta com variante ao projeto

Não é admitida a apresentação pelos concorrentes, de variante ao projeto ou parte dele.
10) Proposta, esclarecimentos, erros e omissões
A apresentação da proposta, esclarecimentos, erros e omissões e dos documentos que as acompanham
deverá ser realizada, exclusivamente, de forma eletrónica, através de correio eletrónico.
11) Idioma dos Documentos da Proposta
Conforme disposto no n.º 1 do artigo 58º do Decreto-lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, com as devidas
alterações, os documentos que constituem a proposta são, obrigatoriamente, redigidos em língua Portuguesa.
12) Dúvidas e Esclarecimentos
a)

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças de procedimento devem

ser solicitados por escrito, através de correio eletrónico.
b)

Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados por escrito, através de correio

eletrónico, nos termos estipulados no artigo 116.º do Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com as
devidas alterações.
13) Prazo para Apresentação dos Documentos de Habilitação
Após a comunicação da adjudicação dispõem de 5 dias úteis para apresentar os documentos de habilitação
referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 81º do Código dos Contratos Públicos. O prazo para supressão
de irregularidades detetadas nos documentos apresentados nos termos do artigo 86º do CCP é de 3 dias úteis.
14) Prazo de Entrega da Proposta Eletrónica
A data limite de entrega das propostas é até às 17h00m do 6º dia a contar da data de envio do presente convite.
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Prazo de Validade da Proposta

O prazo será de 66 dias contados da data de abertura das propostas.
16)

Anexos:

- Caderno de Encargos, inerente ao procedimento em causa, elaborado no âmbito do artigo 42º do Decreto-lei
nº 18/2008, de 29 de Janeiro, com as devidas alterações;
- Modelo Declaração (Anexo I do CCP).
- Modelo de Proposta (Anexo A).
Tudo o que se encontrar omisso no presente convite, regula-se pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com
as devidas alterações.

O Presidente da Direção

-----------------------------------------------------------Benjamim do Nascimento Pereira Rodrigues
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ANEXO I
(Modelo de declaração)
(a que se refere a alínea a) n.º 1 do artigo 57º do Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro)
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
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.
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 a declaração que constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos
comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração.
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), c) e d)
do n.º 1 e nos n.º 2 e 3 do artigo 57.º
(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º
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Anexo A
Modelo de Proposta

1. …………………………….. (indicar nome, estado, profissão e morada, ou firma e sede), do titular de Certificado ou Alvará de
Empreiteiro de Obras Públicas n.º -……….., pessoa coletiva n.º …………, depois de ter tomado conhecimento do objeto da
empreitada de “ ………….”, a que se refere o convite datado de …../……/….., obriga-se a executar a referida empreitada, de
harmonia com o caderno de encargos e a legislação aplicável, pela quantia de …………. euros (por extenso e por algarismos),
que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete em tudo o que respeita à execução do seu contrato, ao que se
achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

Data ………………………………………
Assinatura ………………..……………….
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