
(Construção cemiterial de gavetões e ossários)

CONSULTA PRÉVIA |2018

CADERNO DE ENCARGOS



DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 1 OBJETO

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objetivo principal a aquisição de serviços

para construção cemiterial de 51 gavetões e 40 ossários no cemitério de  Santa Maria,  de

acordo com projetos em anexo.

Cláusula 2 

DECISÃO DE CONTRATAÇÃO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO

A decisão de contratar cabe ao Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Arrifana, e a

despesa que o presente contrato dá lugar, encontra-se devidamente cabimentada.

Cláusula 3 

CONTRATO

1- O contrato é composto pelas respetivas cláusulas contratuais e os respetivos anexos;

2- O contrato integrará ainda os seguintes elementos:

a)  Os  suprimentos  dos  erros  e  das  omissões  do  caderno  de  encargos  identificados  pelo

concorrente, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pela entidade

adjudicante;

b) Os esclarecimentos e as retificações que a entidade adjudicante venha a prestar ou a efetuar;

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 elementos referidos nas alíneas b) a f) do número anterior, a

preferência é determinada pela ordem pela qual são indicados nesta cláusula.

Cláusula 4 

FIXAÇÃO DE VALOR

A fixação do valor estimado do contrato deve ser fundamentada com base em critérios 

objetivos, utilizando como referência preferencial, os custos médios unitários de prestações do 

mesmo tipo adjudicadas em anteriores procedimentos promovidos pela entidade adjudicante.



Cláusula 5 

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 — 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 alínea d) do número 1 do artigo 50.º do CCP e daqueles que por eles

apenas  pudessem ser  detetados na fase  de execução do contrato,  atuando com a diligência

objetivamente  exigível  em  face  das  circunstâncias  concretas,  sob  pena  das  consequências

previstas nos n.os 3 e 4 do artigo 378.º.

3 — Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas:

a) O órgão competente para a decisão de contratar, 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.

4  -  Quando  o  prazo  fixado  para  a  apresentação  da  proposta  seja  inferior  a  nove  dias,  os

esclarecimentos  sobre  as  peças  do  procedimento  podem ser  prestados  e  as  retificações  das

mesmas podem ser efetuadas até ao dia anterior ao termo daquele prazo.

5 - 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 3, ou até ao

final do prazo de entrega de candidaturas ou propostas, devendo, neste caso, atender -se ao

disposto no artigo 64.º.

6 — Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças do procedimento a

que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergência.

Cláusula 6 

PRAZO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS



O concorrente mantém a proposta apresentada pelo prazo de 66 (sessenta e seis) dias, contados

da data do termo do prazo fixado para a apresentação da proposta.

Cláusula 7 

PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Os bens/serviços serão fornecidos/executados, desde a data da adjudicação até 90 dias.

Cláusula 8 

OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de

Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorre para o adjudicatário

como  obrigação  principal,  a  execução  dos  serviços/bens  constantes  da  Cláusula  1.ª,  deste

caderno de encargos, bem como das suas especificações técnicas.

2. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os

meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários à perfeita e completa execução

das tarefas a seu cargo.

Cláusula 9 

PROTEÇÃO DE DADOS

1 – O adjudicatário obriga-se a aplicar o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e

do Conselho, de 27 de abril de 2016.

2 - O adjudicatário garante que terceiros que envolva na execução dos serviços, respeitem as

obrigações  de  sigilo  e  confidencialidade  constantes  nos  números  anteriores,  com  especial

enfoque na aplicação do RGPD.

Cláusula 10 

PREÇO CONTRATUAL



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

obrigações  constantes  do  presente  Caderno  de  Encargos,  o  adjudicante  deve  pagar  ao

adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,

se este for legalmente devido.

2  –  O preço  referido  no  número  anterior  inclui  todos  os  custos,  encargos  e  despesas  cuja

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao adjudicante

Cláusula 11 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 - A entidade adjudicante obriga-se ao pagamento no valor requisitado, até ao valor máximo

adjudicado, acrescido de iva à taxa legal em vigor.

2 - A quantia devida nos termos da cláusula anterior, deve ser paga no prazo de 30 dias após a

receção pelo adjudicante das mesmas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da

obrigação respetiva.

Cláusula 12 

INCUMPRIMENTO DO CONTRATO

O incumprimento do contrato, tanto por facto imputável ao cocontratante ou à entidade

adjudicante, rege-se nos termos do artigo 325.º e seguintes do CCP.

Cláusula 13 

Garantia

O prazo de garantia é de 5 anos

Cláusula 14

CAUÇÃO

Não haverá lugar ao pagamento de caução, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 88.º do

CCP mas haverá retenção de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, de acordo com o despacho

do Sr Presidente.

Cláusula 15



FORO COMPETENTE

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal Penacova, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 16

SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL

A entidade adjudicante, tendo em conta a tipologia do presente procedimento, admite caso se

entenda, a subcontratação e a cessão da posição contratual pelo adjudicatário, nos termos do

artigo 316.º e seguintes.

Cláusula 17

CONTAGEM DE PRAZOS

1 - Os prazos relativos à fase de formação de contratos contam – se nos termos do disposto no

artigo 87.º do Código do Procedimento Administrativo e não lhes é aplicável, em caso algum, o

disposto no artigo 88.º do mesmo Código.

2 — Os prazos fixados para a apresentação das propostas, das candidaturas e das soluções são

contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados.

Cláusula 18

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O contrato é  regido pela  lei  portuguesa,  nos  termos  do  Decreto-Lei  111-B/2017,  de 31 de

Agosto.

Cláusula 19

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

1 –As notificações previstas no presente procedimento devem ser efetuadas através de correio

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



2 - 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;

b) Na data constante do relatório de transmissão bem-sucedido,  quando efetuado através de

telecópia, salvo o disposto no número seguinte;

c) Na data indicada pelos serviços postais, quando efetuadas por carta registada;

d) Na data da assinatura do aviso, quando efetuadas por carta registada com aviso de receção.

3 — 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 16 horas do local de receção ou em

dia não útil nesse mesmo local, presumem -se feitas às 9 horas do dia útil seguinte.

4 — Os prazos relativos à fase de formação de contratos contam – se nos termos do disposto no

artigo 87.º do Código do Procedimento Administrativo e não lhes é aplicável, em caso algum, o

disposto no artigo 88.º do mesmo Código.

5 — Os prazos fixados para a apresentação das propostas, das candidaturas e das soluções são

contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados.


