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SECÇÃO 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 1.0 

IDENTIFICAÇÃO E OBJETO DO CONCURSO 

1. O processo de concurso público tem por objeto o Fornecimento de refeições para 

o periodo de 01 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022: 

l a. Aos alunos das Escolas de Ensino Básico do 1. º, 2.º e 3.º Ciclos e Educação 

Pré-Escolar da rede Pública do Concelho de Reguengos de Monsaraz; 

b. Aos alunos durante as interrupções escolares do natal e da páscoa, para os 

alunos beneficiários da ação social escolar; 

c. Aos beneficiários das atividades de ocupação de tempos livres realizadas 

pelo Município de Reguengos de Monsaraz nas i nterrupções escolares da 

páscoa e verão. 

2. O processo do concurso é constituído pelo programa de concurso, caderno de 

encargos e demais documentos que os constituem, o qual se encontra patente na 

Subunidade Orgânica de Aprovisionamento e Gestão de Stocks do Município de 

Reguengos de Monsaraz, onde pode ser examinado, durante as horas de 

expediente desde a data do respetivo anúncio até ao dia e hora do ato público do 

concurso; 

3. Não obstante o valor previsto no n.0 2 do artigo 46. º·A do Código dos Contratos 

Públicos, a decisão de não contratação por lotes no presente procedimento, tem 

como fundamento motivos de ordem técnica e funcional, consubstanciados no 

facto de só existir uma cozinha central e os horários de fornecimento das 

refeições ser único, o que dificultaria a partilha dos recursos e a eficiência e 
eficácia do serviço a prestar, que conduzem a que a gestão de um único contrato 

se revele mais eficiente para a entidade adjudicante; outrossim, motivos de 

urgência no início da prestação de.serviços, pois uma repartição em diversos lotes 

cada um com seu cocontratante poderia gerar uma maior dilação temporal, 

incompatível com os prazos para o fornecimento de serviços que tem que ocorrer 

impreterivelmente no início do mês de setembro de 2020. 
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ARTIGO 2. 0 

IDENTIFICAÇÃO E ENDEREÇO DA ENTIDADE ADJUDICANTE 

A entidade adjudicante é o Município de Reguengos de Monsaraz pessoa coletiva n. º 
507040589 sito na Praça da Liberdade, 7201-970 Reguengos de Monsaraz com os 
seguintes contactos Tel.: 266 508 054, fax 266 508 059, mail: aprovisionamento@cm-
reguengos-monsaraz.pt. 

ARTIGO 3.0 

ÓRGÃO QUE TOMOU A DECISÃO DE CONTRATAR 

A decisão de contratar foi tomada por deliberação da Câmara Municipal de 
Reguengos de Monsaraz, na sua reunião ordinária de 15 de julho 2020 ao abrigo da 
alínea b) do n. 0 1 do artigo 18. º do Decreto-lei 197/99, de 8 de junho, em 
articulação com o estabelecido no n.º 1 do artigo 36. º do Código dos Contratos 
Públicos. 

ARTIGO 4.0 

FUNDAMENTO DA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO 

A escolha do procedimento para a formação do presente concurso público, baseia-se 
estritamente em critérios de valor, nomeadamente em função do valor base 
estimado, de acordo com o estipulado na alínea b), do n.º 1 do artigo 20.0

, do Código 
dos Contratos Públicos, que permite o concurso público, sem publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia (JOUE), quando o valor do contrato seja inferior ao limiar 
referido na alínea b) do n.º 3 do artigo 474.º do Código dos Contratos Públicos, 
sendo: 

- que o preço base unitário por refeição é de 1,50€ para o almoço e 0,60€ para o 
lanche, os quais outorgam como preço base total 209.640,00€ (duzentos e nove mil e 
seiscentos e quarenta euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, num total de 
120.000 almoços e 49.400 lanches. 
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ARTIGO 5.0 

INTERESSADOS 

São «Interessados» todos os que manifestem interesse no procedimento com a 
inscrição no mesmo através da plataforma eletrónica www3.saphety.com utilizada 
pelo Município de Reguengos de Monsaraz. 

ARTIGO 6. 0 

CONSULTA E DISPONIBILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
1 -A entidade adjudicante disponibiliza na plataforma eletrónica de contratação 
pública www3.saphety.com, de forma livre, completa e gratuita, as peças do 
procedimento, a partir da data da publicação do respetivo anúncio. 

2 Quando hajam peças procedimentais que não possam, total ou parcialmente, ser 
disponibilizadas sem restrições de acesso, designadamente por motivos de segurança, 
são disponibilizadas por outros meios adequados, que devem ser indicados aos 
interessados. 

3 - Quando, por qualquer motivo, as peças do procedimento não tiverem sido 
disponibilizadas, nos termos do disposto no n.º 1, desde o dia da publicação do 
anúncio, o prazo fixado para a apresentação das propostas deve ser prorrogado, 
oficiosamente ou a pedido dos interessados, no mínimo pelo período equivalente ao 
do atraso verificado. 

4 - A decisão de prorrogação prevista no número anterior cabe ao órgão competente 
para a decisão de contratar e deve ser junta às peças do procedimento e notificada a 
todos os interessados que as tenham adquirido, publicando-se imediatamente aviso 
daquela decisão, nos mesmos termos em que foi publicitado o anúncio do 
procedimento. 

ARTIGO 7.º 

CONCORRENTES 

1 - «Concorrentes» são todos os interessados que apresentam propostas. 

2 - Podem apresentar propostas entidades, pessoas singulares ou coletivas que não se 
encontrem em nenhuma das situações referidas no artigo 55.º do Código dos 
Contratos Públicos. 
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ARTIGO 8. 0 

AGRUPAMENTOS 

1 - Podem ser candidatos ou concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou 
coletivas, qualquer que seja a atividade por elas exercida, sem que entre as mesmas 
exista qualquer modalidade jurídica de associação. 

2 - Os membros de um agrupamento candidato ou de um agrupamento concorrente 
não podem ser candidatos ou concorrentes no mesmo procedimento, nos termos do 
disposto nos artigos anteriores, nem integrar outro agrupamento candidato ou outro 
agrupamento concorrente. 

3 - Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente 
responsáveis, perante a entidade adjudicante, pela manutenção da proposta. 

4 - Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento concorrente, e 
apenas estes, devem associar-se, antes da celebração do contrato, na modalidade 
jurídica prevista no programa do procedimento. 

ARTIGO 9.0 

ÓRGÃO COMPETENTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS 

O órgão competente para prestar esclarecimentos é o júri do procedimento. 

ARTIGO 10.º 

ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS 

1 - No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 
interessados podem solicitar os esclarecimentos necessários à boa compreensão e 
interpretação das peças do procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma 
lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões das 
peças do procedimento por si detetados. 

2 - Para efeitos do presente Código consideram-se erros e omissões das peças do 
procedimento os que digam respeito a: 
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a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; 

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

c) Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o 
interessado não considere exequiveis; 

d) Erros e omissões do projeto de execução que não se incluam nas alineas 
anteriores. 

3 - A lista a apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar deve 
identificar, expressa e inequivocamente, os erros ou omissões do caderno de 
encargos detetados, com exceção dos referidos na alinea d) do número anterior e 
daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execução do 
contrato, atuando com a diligência objetivamente exigivel em face das 
circunstâncias concretas. 

4 - Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das 
propostas, ou até ao prazo fixado no programa de concurso: 

a) O órgão competente para a decisão de contratar, ou o órgão para o efeito indicado 
nas peças do procedimento, deve prestar os esclarecimentos solicitados; 

b) O órgão competente para a decisão de contratar pronuncia-se sobre os erros e as 
omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que, 
até ao final daquele prazo, não sejam por ele expressamente aceites. 

5 - O órgão competente para a decisão de contratar deve identificar os termos do 
suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites nos termos do disposto na 
alínea b) do número anterior. 

6 - Independentemente do disposto nos números anteriores, o órgão competente para 
a decisão de contratar pode, oficiosamente, proceder à retificação de erros ou 
omissões das peças do procedimento, bem como prestar esclarecimentos, no mesmo 
prazo referido no n. º 4, ou até ao final do prazo de entrega de candidaturas ou 
propostas, devendo, neste caso, atender-se ao disposto no artigo 64. º 

7 · Os esclarecimentos, as retificações e as listas com a identificação dos erros e 
omissões detetados pelos interessados devem ser disponibilizados na plataforma 
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eletrónica utilizada pela entidade adjudicante e juntos às peças do procedimento 
que se encontrem patentes para consulta, devendo todos os interessados que as 
tenham obtido ser imediatamente notificados desse facto. 

8 - Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças do 
procedimento a que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de 

divergência. 

SECÇÃO li-PROPOSTAS 

ARTIGO 11.º 

PROPOSTAS 

1. A proposta de preço é a declaração pela qual o concorrente manifesta à entidade 
adjudicante a sua vontade de contratar e o modo pelo qual se dispõe a fazê-lo, e é 
elaborada em conformidade com o modelo do Anexo A do Programa de Concurso, e 
em duplicado, será redigida em lingua portuguesa. 

2 - Para efeitos do presente Código, entende-se por atributo da proposta qualquer 

elemento ou caracteristica da mesma que diga respeito a um aspeto da execução do 
contrato submetido à concorrência pelo caderno de encargos. 

3. A proposta de preço deverá ser sempre acompanhada pela lista do preço unitário 
por refeição que lhe serviu de base. O preço unitário integra os custos para a entrega 

de refeições na vertente confeção local e na vertente e os custos de transporte a 
quente com confeção externa. 

ARTIGO 12.0 

DOCUMENTOS DA PROPOSTA 

1. A proposta é instruida com os seguintes documentos: 

a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, 
elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I do Código dos 

Contratos Públicos, e assinada pelo concorrente ou por representante que tenha 
poderes para o obrigar; 

b) Proposta, de acordo com o Anexo A do Programa de Concurso, com a apresentação 
9 
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dos seguintes modelos, devidamente preenchidos: 

i. Anexo A 1 do Programa de Concurso - Modelo de proposta, em que o valor da 
matéria-prima alimentar não poderá ser inferior a 60% do preço unitário 

de refeição; 

ii. A proposta deve ser acompanhada pela lista do preço unitário por refeição, 
designadamente almoço e lanche que lhe serviu de base. O preço unitário 

integra os custos para a entrega de refeições na vertente confeção local e 

na vertente e os custos de transporte a quente com confeção externa, 

onde se incluem os custos com: 

i. Matéria-prima alimentar; 

ii. Matéria-prima não alimentar; 

iii. Encargos com o pessoal; 

iv. Encargos com recrutamento, formação e estágios; 

v. Encargos gerais (exemplo: transportes, materiais descartáveis, 

etc.); 

vi. Lucro. 

ii. Anexo A2 do Programa de Concurso - Incidência do Encargos com o 

Pessoal; 

iii. Anexo A3 do Programa do Concurso, indicando o n. º e as categorias 

profissionais dos trabalhadores a colocar em serviço, atendendo aos 
escalões discriminados no ponto 6.1 das Cláusulas Técnicas do Caderno 
de Encargos; 

c) Nota Justificativa do preço proposto; 

d) Plano HACCP a implementar em cada um dos refeitórios escolares constantes 

do Anexo B 1 deste programa, de acordo com o estipulado no Regulamento 
(CE) Nº 852/2004 do Parlamento Europeu e do Concelho, de 29 de Abril e 

respetivos pré-requisitos, os quais deverão ser discriminados unicamente em 
função do objeto do presente concurso; 
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e) Plano de rastreabilidade a implementar em cada um dos refeitórios escolares 
constantes do Anexo B 1 deste programa, de acordo com o estipulado no 
Regulamento (CE) N.º 178/2002 do Parlamento europeu e do Concelho, de 28 
de janeiro; 

f) Plano de Higienização a implementar em cada um dos refeitórios escolares 
constantes do Anexo B1 deste programa; 

g) Deverá ser apresentado um conjunto de 10 semanas de ementas. (Cumprir o 

indicado n.º 2 das Clausulas Técnicas); 

2. Integram também a proposta, quaisquer outros documentos que o concorrente 
considere indispensáveis para efeitos do disposto na parte final da alinea b) do n.0 1 
do artigo 57. º do Código dos Contratos Públicos. 

3. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a 
declaração referida na alínea a) do n.0 1 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. 

ARTIGO 13.0 

IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA 

1. Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos na 
lingua portuguesa e serão apresentados no original ou em cópia simples. Porém, 
quando, pela sua própria natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua, 

deve o concorrente fazê-los acompanhar de um dos seguintes documentos. 

a) Tradução devidamente legalizada; 

b) Tradução não legalizada mas acompanhada de declaração do concorrente nos 
termos da qual este declare aceitar a prevalência dessa tradução não legalizada, 
para todos e quaisquer efeitos, sobre os respetivos originais. 

2. Sem prejuízo da obrigatória receção das cópias a que se refere o número anterior, 
quando haja dúvidas fundadas acerca do seu conteúdo ou autenticidade, pode ser 
exigida a exibição de original ou documento autenticado para conferência, devendo 
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para o efeito ser fixado um prazo razoável não inferior a cinco dias úteis. 

ARTIGO 14.0 

INDICAÇÃO DO PREÇO 

1 - Os preços na proposta são indicados em algarismos e por extenso e não incluem o 
Imposto sobre o Valor Acrescentado. 

2 - Quando os preços constantes da proposta forem também indicados por extenso, 
em caso de divergência, estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados 
em algarismos. 

3 · Sempre que na proposta sejam indicados vários preços, em caso de qualquer 
divergência entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os preços parciais, 
unitários ou não, mais decompostos. 

ARTIGO 15.º 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES 

Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes à proposta. 

ARTIGO 16.0 

MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. Os documentos que constituem a proposta serão apresentados, obrigatoriamente 
na plataforma eletrónica de contratação pública em www3.saphety.com, utilizada 
pela entidade adjudicante. 

2. A proposta e todos os documentos submetidos na plataforma eletrónica devem ser 
assinados eletronicamente, utilizando um certificado digital de assinatura eletrónica 
qualificada. conforme o estipulado no artigo 54.0 da Lei n.º 96/2015, de 17 de 
agosto. 
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3. No caso de agrupamento de concorrentes, as propostas deverão ser assinadas 
eletronicamente por todas as entidades que o compõem, ou pelos seus 
representantes ou pelo representante comum. 

4. Nos documentos eletrónicos com ficheiros compactados em formato "ZIP" ou 
equivalente, a aposição de uma assinatura eletrónica qualificada deve ocorrer em 
cada um dos documentos eletrónicos que os constitui, assegurando-lhes nos termos 
da lei a força probatória de documento particular assinado, sob pena de exclusão da 
proposta nos termos do disposto no artigo 146.º do CCP. 

5. Sempre que a proposta seja assinada por um procurador, juntar-se-á procuração 
que confira a este último poderes para o efeito, ou pública-forma da mesma, 
devidamente legalizada. 

ARTIGO 17.º 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. O prazo para apresentação de propostas é de 06 (seis) dias, contados a partir da 
data de envio do anúncio do concurso para publicação no Diário da República. 
2. O prazo fixado para apresentação das propostas é continuo, não se suspendendo 
nos sábados, domingos e feriados. 

ARTIGO 18.º 

ABERTURA DE PROPOSTAS 

A abertura de propostas terá lugar no primeiro 1.º dia útil imediato à data limite 
para a entrega das propostas, procedendo o Júri à publicitação da lista dos 
concorrentes na plataforma eletrónica. 

ARTIGO 19.º 

PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS 

Os concorrentes ficam obrigados a manter as respetivas propostas durante um 
período de 66 (sessenta e seis) dias contados da data do termo fixado para 
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apresentação das propostas. 

SECÇÃO 111 - ANÁLISE DAS PROPOSTAS E ADJUDICAÇÃO 

ARTIGO 20.0 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

1 - As propostas são analisadas em todos os seus atributos, representados pelos 
fatores e sub fatores que densificam o critério de adjudicação, e termos ou 
condições. 

2 - São excluídas as propostas cuja análise revele: . 
a) Que não apresentam algum dos atributos ou algum dos termos ou condições, nos 
termos, respetivamente, do disposto nas alineas b) e c) do n.º 1 do artigo 57.º do 
CCP; 

b) Que apresentam atributos que violem os parâmetros base fixados no caderno de 
encargos ou que apresentem quaisquer termos ou condições que violem aspetos da 
execução do contrato a celebrar por aquele não submetidos à concorrência, sem 
prejuízo do disposto nos n. ºs 4 a 6 e 8 a 11 do artigo 49. º do CCP; 

e) A impossibilidade de avaliação das mesmas em virtude da forma de apresentação 
de algum dos respetivos atributos; 

d) Que o preço contratual seja superior ao preço base; 

e) Um preço ou custo anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos não 
tenham sido apresentados ou não tenham sido considerados nos termos do disposto 
no artigo 71.º do CCP; 

f) Que o contrato a celebrar implicaria a violação de quaisquer vinculações legais ou 
regulamentares aplicáveis; 

g) A existência de fortes indicias de atos, acordos, práticas ou informações 
suscetiveis de falsear as regras de concorrência. 

3 - A exclusão de quaisquer propostas com fundamento no disposto na alínea e) do 
número anterior, bem como a existência de indícios de práticas restritivas do 
comércio, ainda que não tenham dado origem à exclusão da proposta, devem ser 
comunicadas ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, 1. P. 
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4 - A exclusão de quaisquer propostas com fundamento no disposto na alinea g) do 

n. 0 2, bem como a existência de indicies de práticas restritivas da concorrência, 

ainda que não tenham dado origem à exclusão da proposta, devem ser comunicadas 

ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, 1. P.. 

5 - A exclusão de quaisquer propostas com fundamento no disposto na alínea e) do 

n.0 2, devido ao facto do operador económico ter obtido um auxilio estatal e não 

poder provar que o mesmo é compatível com o mercado interno na aceção do artigo 

107. 0 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, deve ser comunicada ao 

Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, 1. P. e, quando o 

anúncio do respetivo procedimento tenha sido publicado no Jornal Oficial da União 

Europeia, também à Comissão Europeia. 

ARTIGO 21. 0 

NOÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

A adjudicação é o ato pelo qual o órgão competente para a decisão de contratar 
aceita a única proposta apresentada ou escolhe uma de entre as propostas 

apresentadas. 

ARTIGO 22.0 

CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1 O critério de adjudicação será o da proposta economicamente mais vantajosa, 
tendo por base a avaliação do preço ou custo enquanto único aspeto da execução do 
contrato a celebrar, nos termos do previsto na alínea b) do n. º 1 e n.º 3 do artigo 7 4. º 
do Código dos Contratos Públicos. 

A adjudicação será feita à proposta economicamente mais vantajosa, determinando-

se esta pela apreciação dos fatores submetidos à concorrência e que a seguir são 

indicados, devidamente hierarquizados segundo a sua incidência na ponderação: 

K1 · Preço da refeição escolar - 70% 
K2- Valor incidente sobre a matéria-prima alimentar - 30 % 
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K2- Valor incidente sobre a matéria-prima alimentar - 30 % 

A proposta economicamente mais vantajosa resultará da aplicação da ponderação 

dos fatores conforme expressão matemática que a seguir se explicita: 

• K = 0,70 xK1+0,30 xK2 

Resulta desta expressão matemática um valor entre O e 100, sendo considerada a 

proposta economicamente mais vantajosa aquela cuja pontuação se encontrar mais 

perto do valor máximo (100). 

K1 - Preço da Refeição Escolar (70%) 

O fator preço será o resultado de 2 subfactores: K1 .1-Preço Global e K1 .2 - Nota 

Justificativa do Preço Proposto, com a ponderação a seguir indicada: 

K1 - Preço (70%) 

K 1. 1 - Preço Global (90%); 

K1 .2 - Nota Justificativa do Preço Proposto (10%); 

Os factores e subfactores aqui referidos serão ponderados tendo em conta a 

decomposição nos descritores abaixo definidos, sendo atribuída a cada proposta uma 

pontuação em função da apreciação dos aspectos integrantes de cada um deles e 

conforme expressão matemática que a seguir se indica: 

• K1 • O,90xK1 .1 +O, 10xK1.2 

Resultando um valor entre Oe 100. 

K1.1 - Preço Global (90%) 

A pontuação deste factor resulta da aplicação da seguinte expressão matemática, 

com uma aproximação de duas casas decimais: 

Em que: 

Nc - Nota do valor da proposta em análise; 

Pa - Valor da proposta em análise; 
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Resulta desta expressão matemática um valor entre Oe 100. 

K1.2 - Nota Justificativa do Preço Proposto (10%) 

A Nota Justificativa do Preço Proposto é uma peça importante na apreciação da 
proposta, onde são justificados os preços apresentados na proposta. 

Para a pontuação deste Subfactor, será atribuído um valor mínimo de Oe um máximo 

de 100 com uma ponderação de 10% na avaliação do fator Preço. A pontuação do 
subfactor será feita com base nos descritores abaixo designados (1, 2 ou 3). 
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Demonstra de uma forma generica o preço apresentado. 1 

Demonstra o preço apresentado, justificando o custo da matéria·prima 2 

Demonstra o preço apresentado, justificando o custo de materia-prima, mão-de-
obra e equipamento. 

3 

K1 .2 • [ ;j X 100 

K2 - Valor Incidente Sobre a Matéria-prima Alimentar (30%) 

Para a avaliação do subf actor, será analisado o valor apresentado de forma 
discriminada para o valor de matéria-prima alimentar. 
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Valor de Matéria-prima alimentar = 60% 1 

Valor de Matéria-prima alimentar >60% e <65% 2 

Valor de Matéria-prima alimentar >65%e <80% 3 

Valor de Matéria-prima alimentar> ou = 80% 4 

Para a pontuação deste Subfactor, será atribuído um valor mínimo de Oe um máximo 
de 100 com uma ponderação de 30% na avaliação da valia técnica da proposta. A 
pontuação do subfactor será feita com base nos descritores abaixo designados (1, 2, 

3 ou 4). 
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pontuação do subfactor será feita com base nos descritores abaixo designados (1, 2, 

3 ou 4). 

Resumo dos cálculos 

Para a avaliação global das propostas e tendo em consideração os critérios acima 
referidos, seguir-se-á o seguinte algoritmo de cálculo: 

K= 0,70 XK1 + 0,30 XK2 

Em que: 

K1 = 0,90 X K1 .1 + 0,10 X K1 .2 

K11 =N,=100-[[ ~·Jlºº 
K2 = -ª-1 X 100 

4 
ARTIGO 23. 0 

CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Nos termos do disposto nos n. os 4 e 5 do artigo 74. º do Código dos Contratos Públicos 

estabelece-se como critério de desempate, o da proposta que tiver sido apresentada 

por empresas sociais ou por pequenas e médias empresas, por ordem crescente da 

categoria das empresas e se ainda subsistir o empate, será realizado sorteio, que 

terá lugar presencialmente, sendo notificados os concorrentes do dia, hora e local da 
sua realização, podendo estar presentes os concorrentes ou um seu representante 

devidamente mandatado para o efeito. 

ARTIGO 24.0 

EXCLUSÃO DAS PROPOSTAS 

1. São excluídas as propostas cuja análise revele: 

a) Que não apresentem algum dos documentos mencionados no n.º 1 do artigo 12.º; 
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b) Que apresentam atributos que violem os parâmetros base fixados no caderno de 

encargos ou que apresentem quaisquer termos ou condições que violem aspetos da 

execução do contrato a celebrar por aquele não submetidos à concorrência. 

c) A impossibilidade ·de avaliação das mesmas em virtude da forma de apresentação 

de algum dos respetivos atributos; 

d) Que o preço contratual seja superior ao preço base; 

e) Que o contrato a celebrar implicaria a violação de quaisquer vinculações legais ou 

regulamentares aplicáveis; 

f) A existência de fortes indícios de atos, acordos, práticas ou informações 

suscetíveis de falsear as regras da concorrência. 

ARTIGO 25.º 

CAUSAS DE NÃO ADJUDICAÇÃO 

1 · Não há lugar a adjudicação, extinguindo-se o procedimento, quando: 

a) Nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado 

proposta; 

b) Todas as candidaturas ou todas as propostas tenham sido excluídas; 

c) Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos fundamentais das 

peças do procedimento; 

d) Circunstâncias supervenientes relativas aos pressupostos da decisão de contratar o 

justifiquem; 

e) Nos casos a que se refere o n.º 5 do artigo 47.º, a entidade adjudicante considere, 

fundamentadamente, que todos os preços apresentados são inaceitáveis; 

f) No procedimento de diálogo concorrencial, nenhuma das soluções apresentadas 

satisfaça as necessidades e as exigências da entidade adjudicante. 

g) No procedimento para a celebração de acordo-quadro com várias entidades o 

número de candidaturas ou propostas apresentadas ou admitidas seja inferior ao 

número mínimo previsto no programa de concurso. 
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2 - A decisão de não adjudicação, bem como os respetivos fundamentos, deve ser 
notificada a todos os concorrentes. 

3 - No caso da alínea c) do n. 0 1, é obrigatório dar início a um novo procedimento no 
prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação da decisão de não 
adjudicação. 

4 - Quando o órgão competente para a decisão de contratar decida não adjudicar 
com fundamento no disposto nas alíneas c) e d) do n.º 1, a entidade adjudicante 
deve indemnizar os concorrentes, cujas propostas não tenham sido excluídas, pelos 
encargos em que comprovadamente incorreram com a elaboração das respetivas 
propostas. 

ARTIGO 26.0 

REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR 

A decisão de não adjudicação prevista no artigo anterior determina a revogação da 
decisão de contratar. 

ARTIGO 27.0 

POSSIBILIDADE DE AJUSTE DIRETO 

Encontra-se prevista a possibilidade de ajuste direto de acordo com os artigos 24° e 
25° do Código dos Contratos Públicos. 

SECÇÃO IV· DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ARTIGO 28. 0 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

De acordo com o disposto no artigo 81º do Código dos Contratos Públicos, o 
adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

1. Declaração emitida conforme modelo constante do anexo li ao Código dos 
Contratos Públicos; 

2. Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas 
alíneas b), d), e) eh) do n.º 1 do artigo 55° do Código dos Contratos Públicos; 
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2. O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre solic1tar ao 
adjudicatário, ainda que tal não conste do programa do procedimento, a 
apresentação de quaisquer documentos comprovativos da titularidade das 
habilitações legalmente exigidas para a execução das prestações objeto do contrato 
a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito. 

ARTIGO 29.º 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

O adjudicatário deverá apresentar os documentos de habilitação 10 dias após a 
notificação de adjudicação de acordo com o estabelecido no artigo 77º do Código dos 
Contratos Públicos, e um prazo suplementar de 2 dias para supressão de 
irregularidades detetadas nos documentos de habilitação apresentados que possa 
levar à caducidade da adjudicação nos termos do artigo 86.º do Código dos Contratos 
Públicos. 

ARTIGO 30.º 

IDIOMA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1 - Todos os documentos de habilitação do adjudicatário devem ser redigidos em 
língua portuguesa. 

2 - 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. 

ARTIGO 31 . 0 

MODO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1 - O adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação 
referidos no artigo 24. 0 através da plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante 
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2 - Quando os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações 
previstas nas alíneas b), d) e) e h) do artigo 55.º se encontrem disponíveis na 
Internet, o adjudicatário pode, em substituição da apresentação da sua reprodução, 
indicar à entidade adjudicante o endereço do sitio onde aqueles podem ser 
consultados, bem como 

a informação necessária a essa consulta, desde que os referidos sitio e documentos 
dele constantes estejam redigidos em língua portuguesa. 

3 - Quando o adjudicatário tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para 
que a entidade adjudicante consulte a informação relativa a quaisquer documentos 
comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d) e) e 
i) do artigo 55. º, é dispensada a sua apresentação nos termos do n. 0 1 ou a indicação 
prevista no número anterior. 

4 - O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre exigir ao 
adjudicatário, em prazo que fixar para o efeito, a apresentação dos originais de 
quaisquer documentos cuja reprodução tenha sido apresentada nos termos do 
disposto no n.º 1, em caso de dúvida fundada sobre o conteúdo ou a autenticidade 
destes, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 86.º do 
Código dos Contratos Públicos. 

5 - As entidades adjudicantes devem aceitar como prova bastante de que o 
adjudicatário não se encontra abrangido por nenhum dos casos referidos nas alíneas 
a), b) e i) do artigo 55. º a apresentação de um certificado de registo criminal ou, na 
sua falta, de documento equivalente emitido pela autoridade judicial ou 
administrativa competente, do qual resulte que aqueles requisitos se encontram 
satisfeitos. 

6 - As entidades adjudicantes devem aceitar como prova bastante de que o 
adjudicatário não se encontra abrangido por nenhum dos casos referidos nas alíneas 
d) e e) do artigo 55.º um certificado emitido pela entidade competente. 

7 · No caso de não emissão dos documentos ou certificados referidos nos números 
anteriores ou se estes não se referirem a todos casos referidos nas alíneas a), b) e i) 
do artigo 55.º, podem os mesmos ser substituídos por uma declaração solene, sob 
compromisso de honra, feita pelo interessado perante a autoridade judicial ou 
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administrativa competente, um notário ou um organismo profissional qualificado. 

ARTIGO 32.º 

RELEVAÇÃO DOS IMPEDIMENTOS 

1 - O disposto nas alineas d) e e) do n.º 1 do artigo 55.º do CCP aplica-se sem 
prejuizo dos regimes de regularização de dividas fiscais e dividas à Segurança Social 
em vigor. 

2 - O concorrente que se encontre numa das situações referidas nas alíneas b), c), g), 

h) ou l) do n.º 1 do artigo 55.º do CCP pode demonstrar que as medidas por si 
tomadas são suficientes para demonstrar a sua idoneidade para a execução do 
contrato e a não afetação dos interesses que justificam aqueles impedimentos, não 
obstante a existência abstrata de causa de exclusão, nomeadamente através de: 

a) Demonstração de que ressarciu ou tomou medidas para ressarcir eventuais danos 
causados pela infração penal ou falta grave; 

b) Esclarecimento integral dos factos e circunstâncias por meio de colaboração ativa 
com as autoridades competentes; 

e) Adoção de medidas técnicas, organizativas e de pessoal suficientemente concretas 
e adequadas para evitar outras infrações penais ou faltas graves. 

3 - Tendo por base os elementos referidos no número anterior, bem como a 
gravidade e as circunstâncias especificas da infração ou falta cometida, a entidade 
adjudicante pode tomar a decisão de não relevar o impedimento. 

4 - As sanções de proibição de participação em procedimentos de formação de 
contratos públicos que tenham sido aplicadas, ou consideradas válidas mediante 
decisão transitada em julgado, não são passiveis de relevação nos termos dos 
números anteriores. 

ARTIGO 33.º 

NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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1 - A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não 
apresentar os documentos de habilitação: 

a) No prazo fixado no programa do procedimento; 

b) No prazo fixado pelo órgão competente para a decisão de contratar, no caso 
previsto no n.0 8 do artigo 81. º do Código dos Contratos Públicos; 

2 - Quando as situações previstas no número anterior se verifiquem por facto que não 
seja imputável ao adjudicatário, o órgão competente para a decisão de contratar 
deve conceder-lhe, em função das razões invocadas, um prazo adicional para a 
apresentação dos documentos em falta, sob pena de caducidade da adjudicação. 

3 - Nos casos previstos nos números anteriores, o órgão competente para a decisão 
de contratar deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente. 

SECÇÃO V - CAUÇÃO 

ARTIGO 34.0 

FUNÇÃO DA CAUÇÃO 

1. A prestação da caução destina-se a garantir a celebração do contrato, bem como o 
exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais que o 
adjudicatário assume com essa celebração. 

2. A caução responderá pelo cumprimento das obrigações que o adjudicatário 
assume, sem prejuízo das indemnizações legais a que o Município venha a ter direito 
pelos prejuízos que dai advenham, e só será libertada depois de ter sido lavrado e 
assinado o auto de receção definitivo da empreitada, nos termos contratuais. 

ARTIGO 35.º 

VALOR DA CAUÇÃO 

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 88. º do Código dos Contratos Públicos 
será exigida a prestação de uma caução, por qualquer das modalidades previstas no 
n.º 2 do artigo 90. º, destinada a garantir a celebração do respetivo contrato, bem 
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como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais. 

2. O valor da caução é de 5% do preço contratual, nos termos do disposto no n. º 1 do 
artigo 89. º do Código dos Contratos Públicos. 

ARTIGO 36.º 

MODO DE PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO 

1. O adjudicatário deve prestar a caução no prazo de 10 dias a contar da notificação 
da adjudicação, de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 77.º do Código dos 
Contratos Públicos, devendo comprovar essa prestação junto do Munidpio no dia 
imediatamente subsequente. 

2. A caução é prestada por depósito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos 
pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução, nos termos do artigo 
90.º do Código dos Contratos Públicos. 

3. Os modelos referentes à caução são os previstos no Anexo C [Modelos] ao presente 
programa de concurso, cumprindo-se o disposto no n.º 5 do artigo 90. º do Código dos 
Contratos Públicos. 

4. Todas as despesas relativas à prestação da caução são da responsabilidade do 
adjudicatário. 

ARTIGO 37.º 

NÃO PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO 

A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não 
prestar, em tempo e nos termos estabelecidos no artigo anterior, a caução que lhe 
seja exigida. 

SECÇÃO VI - CONTRATO 

ARTIGO 38.º 

AJUSTAMENTOS AO CONTEÚDO DO CONTRATO A CELEBRAR 

1 - O órgão competente para a decisão de contratar pode propor ajustamentos ao 
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conteúdo do contrato a celebrar, desde que estes resultem de exigências de 
interesse público e, tratando-se de procedimento em que se tenha analisado e 
avaliado mais de uma proposta, seja objetivamente demonstrável que a respetiva 
ordenação não seria alterada se os ajustamentos propostos tivessem sido refletidos 
em qualquer das propostas. 

2 • Os ajustamentos referidos no número anterior não podem implicar, em caso 
algum: 

a) A violação dos parâmetros base fixados no caderno de encargos nem a dos aspetos 
da execução do contrato a celebrar por aquele não submetidos à concorrência; 

b) A inclusão de soluções contidas em proposta apresentada por outro concorrente. 

ARTIGO 39.º 

NOTIFICAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

Depois de aprovada a minuta do contrato a celebrar, o órgão competente para a 
decisão de contratar notifica-a ao adjudicatário, assinalando expressamente os 
eventuais ajustamentos propostos nos termos do disposto no artigo anterior. 

ARTIGO 40.0 

ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

A minuta do contrato a celebrar e os eventuais ajustamentos propostos consideram-
se aceites pelo adjudicatário quando haja aceitação expressa ou quando não haja 
reclamação nos cinco dias subsequentes à respetiva notificação. 

ARTIGO 41.º 

RECLAMAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

1 - As reclamações da minuta do contrato a celebrar só podem ter por fundamento a 
previsão de obrigações que contrariem ou que não constem dos documentos que 
integram o contrato nos termos do disposto nos n.º(s) 2 e 5 do artigo 96.º do Código 
dos Contratos Públicos ou ainda a recusa dos ajustamentos propostos. 
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2 - No prazo de 1O dias a contar da receção da reclamação, o órgão que aprovou a 

minuta do contrato notifica o adjudicatário da sua decisão, equivalendo o silêncio à 
rejeição da reclamação. 

3 - No caso de ajustamentos propostos e que tenham sido recusados pelo 

adjudicatário, estes não fazem parte integrante do contrato. 

ARTIGO 42.0 

NOTIFICAÇÃO DOS AJUSTAMENTOS AO CONTRATO 

No caso de ajustamentos ao contrato que sejam aceites pelo adjudicatário, estes 
devem ser notificados a todos os concorrentes cujas propostas não tenham sido 

excluídas. 

ARTIGO 43.º 

OUTORGA DO CONTRATO 

1 - A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da 

aceitação da minuta ou da decisão sobre a reclamação, mas nunca antes de: 

a) Decorridos 10 dias contados da data da notificação da decisão de adjudicação; 

b) Apresentados todos os documentos de habilitação exigidos; 

c) Comprovada a prestação da caução; 

d) Confirmados os compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a 

atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada. 

2 • O prazo de 10 dias previsto na alínea a) do número anterior não é aplicável 
quando: 

a) O contrato tenha sido celebrado ao abrigo de um procedimento de ajuste direto ou 

de consulta prévia ou, nos demais procedimentos, quando o anúncio não tenha sido 

publicado no Jornal Oficial da União Europeia; 

b) Se trate da celebração de contrato ao abrigo de acordo-quadro cujos termos 

abranjam todos os seus aspetos ou que tenha sido celebrado apenas com uma 
entidade. 
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c) Só tenha sido apresentada uma proposta. 

3 · Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o órgão competente para a 
decisão de contratar comunica ao adjudicatário o seguinte: 

a) No caso de assinatura presencial do contrato, a data, a hora e o local em que 
ocorrerá a respetiva outorga, com a antecedência mínima de cinco dias; 

b) No caso de assinatura por meios eletrónicos, o prazo para a outorga e remessa do 
contrato, não podendo em caso algum esse prazo ser inferior a três dias. 

ARTIGO 44. 0 

NÃO OUTORGA DO CONTRATO 

1 - 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 nos termos previstos no n. º 4 do artigo 54.º do Código dos Contratos 
Públicos. 

2 - Nos casos previstos no número anterior, o adjudicatário perde a caução prestada 
a favor da entidade adjudicante, devendo o órgão competente para a decisão de 
contratar adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente. 

3 - Se, por facto que lhe seja imputável, a entidade adjudicante não outorgar o 
contrato no prazo previsto no n.º 1 do artigo anterior, o adjudicatário pode 
desvincular-se da proposta, devendo aquela liberar a caução que este haja prestado, 
sem prejuízo do direito a ser indemnizado por todas as despesas e demais encargos 
em que comprovadamente incorreu com a elaboração da proposta e com a prestação 
da caução. 

4 - No caso previsto no número anterior, o adjudicatário pode, em alternativa, exigir 
judicialmente a celebração do contrato. 

5 - Sem prejuízo de outras causas de caducidade previstas no CCP ou resultantes de 
outra legislação aplicável, determina ainda a caducidade da adjudicação a ocorrência 
superveniente de circunstâncias que inviabilizem a celebração do contrato, 
designadamente por impossibilidade natural ou jurídica, extinção da entidade 
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adjudicante ou do adjudicatário ou por insolvência deste. 

6 - Quando as causas de caducidade da adjudicação referidas no número anterior 

respeitem ao adjudicatário, a entidade adjudicante deve adjudicar a proposta 

ordenada em lugar subsequente. 

7 - O adjudicatário deve indemnizar a entidade adjudicante, nos termos gerais, pelos 

prejuízos que culposamente tenha causado. 

SECÇÃO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO 45. 0 

NOTIFICAÇÕES 

As notificações previstas no presente Código devem ser efetuadas através de correio 

eletrónico ou de outro meio de transmissão escrita e eletrónica de dados. 

ARTIGO 46.º 

COMUNICAÇÕES 

1 · Todas as comunicações entre a entidade adjudicante ou o júri do procedimento e 

os interessados, os candidatos, os concorrentes ou o adjudicatário relativas à fase de 

formação do contrato devem ser escritas e redigidas em português e efetuadas 

através de transmissão escrita e eletrónica de dados. 

2 - As comunicações, trocas e arquivo de dados e informações previstos !)O presente 

procedimento e de acordo com o Código dos Contratos Públicos processam-se através 

da plataforma eletrónica www3.saphety.com, em obediência aos prindpios e regras 

definidos na Lei n. 096/2015, de 17 de agosto. 

ARTIGO 47.º 

DATA DA NOTIFICAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 

1 - As notificações e as comunicações consideram-se feitas: 

a) Na data da respetiva expedição, quando efetuadas através de correio eletrónico 

ou de outro meio de transmissão escrita e eletrónica de dados, salvo o disposto no 

número seguinte; 
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b) Na data constante do relatório de transmissão bem sucedido, quando efetuado 
através de telecópia, salvo o disposto no número seguinte. 

2 • As notificações e as comunicações que tenham como destinatário a entidade 
adjudicante ou o contraente público e que sejam efetuadas através de correio 
eletrónico, telecópia ou outro meio de transmissão escrita e eletrónica de dados, 
após as 17 horas do local de receção ou em dia não útil nesse mesmo local, 
presumem-se feitas às 10 horas do dia útil seguinte. 

ARTIGO 48.0 

PRAZOS 

Os prazos referidos no âmbito do presente programa de procedimento contam-se nos 
termos do disposto no artigo 470. º do Código dos Contratos Públicos. 

ARTIGO 49. 0 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Em tudo o omisso no presente programa de concurso, observar-se-á o disposto no 
Código dos Contratos Públicos, e restante legislação aplicável. 

Reguengos de Monsaraz, 10 de julho de 2020 

José G riel Calixto 
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Anexos 

Anexo A: Proposta 

A1- Modelo de Proposta 

A2- Incidência de Encargos com Pessoal no preço unitário 

A3- Mapa de Pessoal 

Anexo B: Estabelecimentos de ensino 

B 1- Listagem dos Estabelecimentos de Ensino 
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Anexo C: Modelos: 

C1 - Modelo de guia de depósito 

C2- Modelo de garantia bancária 

C3- Modelo de seguro-caução à primeira solicitação 
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Anexo A: Proposta 
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ANEXO A1 
Modelo de Proposta 

(empresa e sede), representada pelo seu gerente/administrador/procurador 

.......... (nome, estado civil, nº do Bilhete de Identidade ou do Cartão de cidadão, data 

de emissão e arquivo de identificação/data de validade, naturalidade e morada), 

tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do Concurso Público para 

fornecimento de refeições a alunos das Escolas de Ensino Básico do 1.0 , 2. º e 3.0 

Ciclos e Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho de Reguengos de 

Monsaraz - Anos Letivos 2018/2019·2019/2020, a que se refere o anúncio publicado 

na li Série do Diário da República, ... (data), e de todas as condições estabelecidas no 

Programa do Concurso e no Caderno de Encargos, obriga-se a executar o referido 

fornecimento em conformidade com o processo de concurso, pelo valor global de€ 
. • • • • . • • • • ,• • • • • (por algarismos e por extenso), ao qual acresce o IVA à taxa legal de 
•.. •.. .. .%, no valor de . . . . . . . . . . . . . ,.. . . . (por algarismos e por extenso), com as 

seguintes condições de pagamento: ........................ , mantendo a proposta válida por um 

prazo de ..... dias. 
Encontra-se apensa à presenta proposta, fazendo dela parte integrante, a lista de 
preço unitário por refeição, que deve conter todas indicações previstas no ponto ii), 

da alinea b), do n.º 1 do artigo 12.º do Programa de Concurso. 

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

Local e data 

Assinatura 
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Anexo A2. 
Incidência de Encargos com Pessoal nos preços unitários 

Total Desp. 
N2 Encargos Sociais Subsidio e/PessoalN" de Unidades Incidência 

Total de de Encargos 
Encarregado Cozinheiro Despenseiro Total Vencimentos Soe. Medicina Férias e 3 e/ Pessoal 

Emp. Ref. Seg. Acid. 
Sub. Enc Trab P/mêsTrab. Natal Meses no Preço 

A- Entrega de refeições a quente 
6- Confeção local e distribuição de refeições 
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ANEXOA3 
Mapa de pessoal 

Nº 

A 
B 

Estabelecimento de 
Educação e Ensino 

Média Número de Unidades Propostas 
Diária de Encarregado Sub. Enc. Cozinheiro Despenseiro Prep. Coz 
Refeições A B 1~ 2!! 3é! A B 

Emp. Ref Total 

A- Entrega de refeições a quente 
B- Confeção local e distribuição de refeições 
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Anexo B: Estabelecimentos de Ensino 

Programa de Concurso: 
Fornecimento de refeições a alunos das Escolas de Ensino Básico do 1°, 2!l e :1" Ciclos e Educação Pré-Escolar 
da Rede Pública do Concelho de Reguengos de Monsaraz 



iJ 

:l' 

REGUENG®S ,i DE MONSARAZ u 
CAPlfAt. 005-Yl"ll-fOS D( ~llJGAl 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
SUB-UNIDADE ORGÂNICA DE APROVISIONAMENTO 

ANEXO B1 

1 

2 1 

3 1 

4 r 

5 : 

6 1 

7 

8* 

Rua da lgreja;7200-511 Campinho 
Jardim-de-infância de Cam inho Tel. +351 266 589 319/117 1 

Escola Básica de S. Marcos do Cam o Rua de Moura, nº 65 - São Marcos do Campo; 7200-

1 
072 Campo RMZ Jardim-de-infância de S. Marcos do Campo 

Tel. (+351 } 266 587 007/074 

Jardim-de-infância de Caridade 

Escola Básica de S. Pedro do Corval 
Jardim-de-infância de S. Pedro do Corval 

Escola Básica de Outeiro 
Jardim-de-infância de Outeiro 

Escola Básica de Perolivas 

Jardim-de-infância de Perolivas 

Escola Básica Manuel Papança {anteriormente 
designada de Escola Básica n.0 2 de Reguengos de 

Monsaraz 
Jardim-de-infância de Reguenaos de Monsaraz 

1 
Rua da Chaminé - Caridade; 7200-223 Reguengos 

de Monsaraz 
Tel. (+351 ) 266 502 008 

Rua do Jardim - S Pedro do Corval; 7200-735 Corval 
Tel. (+351 ) 266 549 697 

Rua da Escola - Outeiro; 7200-179 Monsaraz 
Tel. (+351 ) 266 557 457 

Rua da Escola - Perolivas; 7200-457 Reguengos de 
Monsaraz 

Tel. (+351 ) 266 502 298 

Lg do Poço do Príncipe; 7200-330 Reguengos de 
Monsaraz 

Tel. (+351) 266 502 043 

Escola Básica António Gião (anteriormente designada Urbanização Quinta Nova; 7200-204 Reguengos de 
de Escola Básica n.0 1 de Reguengos de Monsaraz ou Monsaraz 

.·-•-•y--T.,...,..._.._ _ _ ....,,......,1 _ 

Refeição 
Transportada 

Refeição 
Transportada 

Refeição 
Transportada 

Refeição 
Transportada 

Refeição 
Transportada 

Refeição 
Transportada 

Confeção no 
Local 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

de EB 2, 3 de Reguengos de Monsaraz) Tel. (+351 ) 266 509 200/ 209 
* Este é o local dispon1vel para visita de avaliação, mediante marcação com os serviços de Educação do Município (educacao@cm-reguengos-monsaraz.pt; 266 503 309) 

11911 m 

10678 m 

3270m 

7197 m 

17984 m 

4100 m 

2200m 

Om 
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ANEXO B2 
Mapa de locallzação dos estabelecimentos de ensino 
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REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
SUB-UNIDADE ORGÂNICA DE APROVISIONAMENTO 

PROGRAMA DE CONCURSO 

ANEXO C1 
Modelo de guia de depósito 

(a que se refere o artigo 90. º, n.ºs 2 e 5 do CCP) 
Euros _______ € 

Vai (nome do adjudicatário), com sede em 
(morada), depositar na (sede, 

filial, agência ou delegação) do Banco __________ a quantia de 

(por algarismos e por extenso) em dinheiro/títulos 
(Eliminar o que não interessar}, como caução exigida para ___________ 

(Identificação do procedimento), nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 90.º 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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REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
SUB-UNIDADE ORGÂNICA DE APROVISIONAMENTO 

PROGRAMA DE CONCURSO 

ANEXO C2 
Modelo de garantia bancária à primeira solicitação 
(a que se refere o artigo 90. º, n.ºs 2 e 5 do CCP) 

Garantia bancária n.º _____ 

Em nome e a pedido de-__________(Adjudicatário), vem o Banco , com 

sede em , matriculado na Conservatória do Registo Comercial de ..., com o capital social 
de ... , _________, pelo presente documento, prestar, a favor de 
__________-(entidade adjudicante beneficiária), uma garantia bancária, 
até ao montante de _______(por algarismos 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 n.05 6 e 8 do artigo 90. 0 

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 garante, no caso de vir a ser chamado(a) a honrar a 
presente garantia, não poderá tomar em consideração quaisquer objeções 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 assinaturas do(s) representante(s) legal(ais)] 
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DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
SUB-UNIDADE ORGÂNICA DE APROVISIONAMENTO 

PROGRAMA DE CONCURSO 

ANEXO C3 

Modelo de seguro-caução à primeira solicitação 

(a que se refere o artigo 90.0
, n.ºs 2 e 5 do CCP) 

Seguro de caução n.º _____ 

Em nome e a pedido de-__________(Adjudicatário), vem a Companhia de 

seguros ... , com sede em ... , matriculada na Conservatória do Registo Comercial de .. . , 
com o capital social de ... , _________, pelo presente documento, prestar, a 

favor de __________-(entidade adjudicante beneficiária), um seguro-
caução (eliminar o que não interessa), até ao montante de _______(por 

algarismos 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 n. 05 7 e 8 do artigo 90. º 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 a Companhia de seguros garante, no caso de vir a ser chamado(a) a 
honrar a presente garantia, não poderá tomar em consideração quaisquer objeções 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 assinaturas do(s) representante(s) legal(ais)] 

PROGRAMA DE CONCURSO! Fornecimento de refeições a alunos das Escolas de Ensino Bãsico do 1•, 2° e3º Ciclos e Educaçao Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho de Reguengos de 
Monsaraz Página 42 de 42 


