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CONSULTA PRÉVIA
(Regime Geral)
CONVITE
Proc. 0 08-CPV-APV-2020
Convite para apresentação de propostas nos termos previstos no artigo 115. º do
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei n.º 111B/2017, de 31 de agosto, para "TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE
TELEGESTÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONCELHO"
1 - Objeto do procedimento:
O presente procedimento tem por objeto a realização de trabalhos de manutenção
nom sistema de telegestão da rede de abastecimento de água do Concelho,
nomeadamente:
a) fornecimento e montagem de uma unidade de módulo de expansão de IO's
(modelo IP-Dl8-R80) e integração das válvulas no sistema de telegestão;
b) verificação dos sistemas de automação, comunicações e análise ao sistema de
comunicação (rede wireless wi-fi), realização de backups de segurança ao PC do
centro de comando e elaboração dos respetivos relatórios.
O sistema de telegestão foi criado em 201 O para os seguintes pontos:
Reservatórios do Moinho de Vento, Outeiro do Barro, Paços Novos, Falcoeiras,
Monsaraz, Poço de Cebolinhos, Poço de Sesmeirinhos, PE São Pedro do Corval, PE
Santo António do Baldio e PE Carrapatelo.
2 - Local de execução dos trabalhos:
Os trabalhos do presente procedimento serão efetuados nos locais acima indicados.
3 - Prazo de execução:
A prestação do serviço do presente procedimento será efetuada até um prazo máximo
de 20 dias, a contar da data da adjudicação.
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4 - Condições de pagamento:

No prazo de 30 dias, após a receção pelo Município de Reguengos de Monsaraz da
respetiva fatura, a qual deve ser emitida no final dos trabalhos.
5 - Entidade adjudicante:

A entidade pública contratante é o Município de Reguengos de Monsaraz, Praça da
Liberdade, 7200-370 Reguengos de Monsaraz, telefone 266 508 040/ 266 508 046,
telefax n. 0 266 508 059 e com o seguinte horário de funcionamento: das 9:00h às 12:30h
e das 14:00h às 17:30h.
6 - Órgão que tomou a decisão de contratar:

A decisão de contratar foi tomada pelo Presidente da Câmara Municipal de Reguengos
de Monsaraz, ao abrigo da alínea a), do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 197/99, de 8
de junho, em articulação com o estabelecido no n. 0 1 do artigo 36. 0 do Código dos
Contratos Públicos (CCP).
7 - Fundamento da escolha do procedimento de consulta prévia:
De acordo com as disposições conjugadas do artigo 18. 0 e do artigo 20. 0 , n. 0 1, alínea c),
do CCP, a escolha do procedimento de consulta prévia é feita tendo por base o valor do
contrato.
8 - Documentos da proposta:

A proposta é constituída pelos seguintes documentos, de acordo com o artigo 57. º do
CCP:
a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos,
elaborada em conformidade com o Anexo I do Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 29 de
janeiro, na redação do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, anexo Ia
este convite;
b) Declaração do concorrente, devidamente assinada, com indicação do preço total
da execução dos trabalhos, não incluindo o IVA, mencionando expressamente a
sua não inclusão, e que ao preço acresce aquele imposto à taxa legal em vigor à
data da respetiva liquidação, caso seja aplicado;
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c) Nota justificativa do proposto.
9 - Idioma dos documentos da proposta:

Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua
portuguesa, de acordo com o disposto no n. 0 1 do artigo 58. 0 do CCP.
1O - Prazo e modo de apresentação das propostas:

Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados até às 17:00 horas
do dia 27 de maio de 2020, na subunidade orgânica de Aprovisionamento do Município
de Reguengos de Monsaraz, através de qualq~er meio eletrónico: fax 266 508 059 ou email propostas.aprovisionamento@cm-reguengos-monsaraz.pt .
11 - Prazo da obrigação de manutenção das propostas:

De acordo com o disposto no artigo 65. 0 do CCP, os concorrentes são obrigados a manter
as respetivas propostas pelo prazo de 66 dias, contados da data do termo do prazo
fixado para a apresentação das propostas.
12 - Modo de prestação da caução ou os termos em que não seja. exigida essa

prestação de acordo com o disposto no n. 0 4 do artigo 88. º:
De acordo com o disposto na alínea a), do n. 0 2 do artigo 88. 0 do Código dos Contratos
Públicos, não será exigida a prestação de caução.
13 - Negociação

O presente procedimento nâo será sujeito a negociação.
14 - Critério de adjudicação e os eventuais fatores e subfactores

1 - O critério de adjudicação será o da proposta economicamente mais var:itajosa, 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 1en. 0 3 do artigo 74. 0 do CCP.
2 - Nos termos do disposto nos n.º' 4 e 5 do artigo 74.º do CCP, 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,
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caso, ainda assim, se mantenha o empate, será realizado um sorteio entre as propostas
empatadas, o qual determinará qual será o adjudicatário.
15 - Contrato

De acordo com a alínea a); do n. º 1 do artigo 95. º do Código dos Contratos. Públicos, não
será exigida a redução do contrato a escrito.
16 - Documentos de habilitação

Para celebração do respetivo contrato, o adjudicatário deverá apresentar os seguintes
documentos, redigidos em língua portuguesa:
a) Certidões do registo criminal da empresa e dos titulares dos respetivos órgãos
sociais de administração, ê:lireção ou gerência, que se encontram em efetividade
de funções, e que comprove todas as situações descritas na alínea h) do artigo
55. º do CCP;
b) Declaração do Anexo li, a que se refere a alínea a) do n. 0 1 do artigo 81. 0 do
CCP;
c) Certidão do registo comercial ou respetivo código de acesso para consulta.
17 - Preço Base

O preço base do procedimento é de €8.403,42 (oito milquatrocentos e três euros
quarenta e dois cêntimos), acrescido de LV.A. à data da respetiva liquidação, ou no
caso de existir qualquer isenção prevista no CIVA (Código do Imposto Sobre o Valor
Acrescentado) a mesma terá de ser mencionada.
18 - Legislação aplicável

Em tudo o não esteja previsto no presente Convite e no Caderno de Encargos aplica-se o
disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em v.igor e demais
legislação aplicável.
Reguengos de Monsaraz, 13 de maio de 2020
O Presidente da Câmé)ra Municipal,

~l3>
José Gabriel Paixão Calixto
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ANEXO 1
Modelo de declaração
[a que se refere a alínea a) do n. 0 1 do artigo 57. º]

1 • ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de
representante legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso
de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo
tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do
contrato a celebrar na sequência do procedimento de ... (designação ou referência ao
procedimento em causa), e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro
aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada
(2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do
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 n. º 1 do artigo 55. º do Código dos Contratos Públicos.
5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações
implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordimação muito
grave, nos termos do artigo 456. º do Çódigo 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
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públicos, sem preJu1zo 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 li do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que
não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º
do referido Código.
7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos
documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja
imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a
proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo
456. º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção
acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à
entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
... (local), ... (data), ... [assinatura (4)].
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão

"ª sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do
disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 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 DA PROPOSTA
(empresa

e

sede),

representada

gerente/administrador/procurador..................... (nome,

estado

civil,

pelo
n. º

seu
B.1/Cartão

Cidadão), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do Caderno de Encargos e
Convite ... (designação ou referência ao procedimento em causas), a que se refere o
oficio datado de ... , obriga-se a executar o referido fornecimento/serviço, de harmonia
com o caderno de encargos, pela quantia de ... (por extenso e por algarismos), que não
inclui o imposto sobre o valor acrescentado, conforme a lista de preços unitários apensa
a esta proposta e que dela faz parte integrante.

Á quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.
Mais se informa que o preço unitários dos bens a fornecer é o seguinte:
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à
execução o seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.
Validade da proposta: 66 dias
Data ...
(Assinatura)
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ANEXO li
Modelo de declaração
[a que se refere a alínea a) do n. 0 1 do artigo 81. º]

1 -

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

representante legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso
de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes),
adjudicatário(a) no procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em
causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) não se encontra
em nenhuma das situações previstas no n. º 1 do artigo 55.-º do Código dos Contratos
Públicos:
2- O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço do sítio da Internet onde
podem ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4)
não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n. º 1 do artigo 55. º
do Código dos Contratos Públicos.
3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações
implica a caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos
termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a
aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato,
como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da
participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
(local), ... (data), ... [assinatura (5)]
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».

(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso.
(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada»,

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