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PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 
 

Artigo 1.º 
Objeto do concurso 

 
O presente concurso público tem por objeto o “Fornecimento de um VTTF – Veículo Tanque Tático 
Florestal para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Aljezur”.  
 

Artigo 2.º 
Entidade adjudicante 

 
A entidade adjudicante é a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Aljezur, NIF 
501254145, com sede na Rua dos Bombeiros Voluntários 8670-084 Aljezur, Telefone 282990140  e 
endereço de correio eletrónico geral@bdaljezur.pt  
 

Artigo 3.º 
Órgão que tomou a decisão de contratar 

 
A decisão de contratar foi tomada por deliberação da Direcção da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Aljezur, na reunião da Direção do dia 11 de Julho de 2016.  
 

Artigo 4.º 
Órgão competente para prestar esclarecimentos 

 
1- Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento são da competência do júri nomeado para efeitos deste concurso.  
 
2- Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento devem ser solicitados pelos interessados, por escrito, através da plataforma 
eletrónica de contratação AnoGov, na funcionalidade esclarecimentos/comunicações, no primeiro 
terço do prazo fixado para apresentação das propostas, à entidade adjudicante.  

 
3- Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados, por escrito, através 

da plataforma eletrónica de contratação AnoGov, na funcionalidade esclarecimentos/comunicações, 
até ao fim do segundo terço do prazo fixado para apresentação das propostas.  
 

mailto:geral@bdaljezur.pt
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4- Dos esclarecimentos prestados e das rectificações de erros ou omissões efectuadas, 
juntar-se-á cópia às peças patentes em concurso, sendo a sua existência comunicada aos 
interessados que precederam ao levantamento do processo do concurso e publicitada na plataforma 
electrónica AnoGov de acordo com o artigo nº 50 do Código dos Contratos Públicos.  
 

Artigo 5.º 
Concorrentes 

 
1- É concorrente a entidade, pessoa singular ou colectiva, que participa em qualquer 

procedimento de formação de um contrato mediante a apresentação de uma proposta.  
 
2- Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma das 

situações referidas no Artigo 55.º do CCP.  
 
3 – Podem apresentar proposta as entidades que não incorram no impedimento previsto no 

Artigo 69º do CPA, comprovado através de Declaração que deve ser junta à proposta, nos termos do 
nº 4 do mesmo Artigo. 

 
4- É permitida a apresentação de propostas por agrupamentos de pessoas singulares ou 

coletivas, sem que entre as mesmas exista qualquer modalidade jurídica de associação. Os membros 
de cada agrupamento serão solidariamente responsáveis perante a Entidade Adjudicante pela 
proposta apresentada. No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento concorrente, as 
entidades que o integrem, e apenas estas, deverão associar-se, obrigatoriamente, antes da 
celebração do Contrato, em Agrupamento Complementar de Empresas ou em Consórcio Externo, 
em regime de responsabilidade solidária dos agrupados ou consorciados.  

 
5- Os membros de um agrupamento concorrente não podem concorrer isoladamente no 

mesmo procedimento nem integrar outro agrupamento concorrente.  
 

Artigo 6º 
Consulta do processo de concurso e condições de participação 

 
As peças do concurso, estão integralmente disponibilizadas na plataforma electrónica de 
contratação pública AnoGov acessível através do sitio eletrónico https://www.anogov.com/, desde o 
dia da publicação do anúncio no Diário da República. 
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Artigo 7.º 
Solicitação de cópias das peças do procedimento 

 
O acesso à referida plataforma electrónica é gratuito e permite efectuar a consulta, o download das 
peças do procedimento bem como apresentar a proposta. Para ter acesso á plataforma da Entidade 
Adjudicante deverá aceder a https://www.anogov.com/, selecionar “Lista de Plataformas – Aceda 
aqui” e deverá efetuar o registo na plataforma da Entidade Adjudicante e posteriormente submeter 
o questionário preenchido, seguindo os passos indicados.  
 

Artigo 8º 
Proposta 

 
1 - A proposta de preços será elaborada em conformidade com o modelo em Anexo II (Minuta da 
Proposta) indicando, o concorrente, o preço total que terá de ser inferior ao preço máximo definido 
nos termos da cláusula 1.ª do Caderno de Encargos, sob pena de exclusão da proposta.  
 
2 - A proposta será assinada pelo concorrente ou seu representante. Sempre que seja assinada por 
procurador, juntar-se-á procuração que confira a este último poderes para o efeito, ou pública-
forma da mesma, devidamente legalizada.  
 
3 - O preço da proposta será expresso em euros, por extenso e algarismos, e não incluirá o IVA, 
devendo o concorrente indicar a taxa legal aplicável. Em caso de divergência, prevalece o preço 
indicado por extenso.  
 
4 – 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 9º 
Documentos que constituem as propostas 

 
1. As propostas devem ser constituídas pelos seguintes documentos:  
 

a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, 
elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I ao presente Programa de 
Procedimento, do qual faz parte integrante. Esta declaração deve ser assinada pelo 
concorrente ou por representante com poderes para o obrigar;  
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b) Proposta de preço, nos termos do Anexo II a este Programa de Procedimento. 
 
c) Documentos que, em função do objecto do contrato a celebrar e dos aspectos da 

sua execução submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, contenham os atributos 
da proposta, de acordo com os quais o concorrente se dispõe a contratar e acompanhado de 
desenho com cotas das dimensões principais do veículo carroçado;  

 
d) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de 

um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, directa ou indirectamente, das 
peças do procedimento;  

 
e) Termo de Responsabilidade, nos termos do Anexo III a este Programa de 

Procedimento; 
 

f) Prazo de entrega (incluindo sábados, domingos e feriados);  
 

g) Prazo, condições de garantia e rede de assistência técnica nacional em condições 
de prestar serviço no presente fornecimento;  

 
h) Plano de formação;  
 
i) Plano de manutenção da transformação, incluindo indicação dos óleos a utilizar;  
 
j) Certificados do Sistema de Gestão da Qualidade, EN ISO-9001 ou equivalente, do 

concorrente e do carroçador, compatível com a prestação do objeto a contratar; 
 

k) Certificado de Conformidade, emitido por entidade independente acreditada, de 
que a viatura a fornecer cumprirá com a EN 1846 1-2-3, assim como com o Despacho 
7136/2016 da Autoridade Nacional de Proteção Civil, com as alterações introduzidas pela 
Declaração de Retificação nº 755/2016, de 21 de Julho; 

 
l) Quaisquer outros documentos que sejam requeridos e/ou que o concorrente 

apresente por os considerar indispensáveis.  
 
2. Os documentos que integram a proposta deverão estar redigidos em Português. 
 
3.  Todos os ficheiros da proposta deverão ser assinados com assinatura digital qualificada por quem 
obriga o concorrente, nos termos do previsto no Artigo 54º da Lei 96/2015, de 17 de Agosto. 
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Artigo 10.º 
Apresentação de propostas variantes 

 
Não é admissível a apresentação de propostas variantes.  
 

Artigo 11.º 
Prazo para a apresentação das propostas 

 
As propostas podem ser apresentadas até às 23h59 horas do 10.º dia de calendário após a 
publicação do anúncio em Diário da República.  
 

Artigo 12.º 
Modo de apresentação das propostas 

 
1. Os documentos que constituem a proposta serão apresentados, obrigatoriamente, na plataforma 
eletrónica utilizada pela Associação (https://www.anogov.com/), através de meio de transmissão 
electrónica de dados, conforme estipulado no n.º 1 do artigo 62.º do CCP.  
 
2. A recepção das propostas é registada com referência às respectivas data e hora, sendo entregue 
aos concorrentes um recibo electrónico comprovativo dessa recepção.  
 

Artigo 13.º 
Prazo da obrigação de manutenção das propostas 

 
É de 90 (noventa) dias o prazo da obrigação da manutenção das propostas, assegurada através de 
Declaração que deve ser anexa à Proposta.  
 

Artigo 14.º 
Análise das Propostas e Critérios de Adjudicação 

 
1. A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, para a 
entidade adjudicante, nos termos da alínea a) do no 1 do artigo 74º do Código dos Contratos 
Públicos, de acordo com o modelo de avaliação constante do Anexo IV, que deste faz parte 
integrante. 
2. São excluídas as propostas cuja análise revele: 
a) A não apresentação de algum dos atributos, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do artigo 
57º do Código dos Contratos Públicos; 
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b) Que os atributos apresentados violam os parâmetros base fixados no caderno de encargos ou que 
apresentam quaisquer termos ou condições que violem aspetos da execução do contrato a celebrar 
por aquele não submetidos à concorrência, sem prejuízo do disposto nos nºs 4 a 6 e 8 a 11 do artigo 
49º do Código dos Contratos Públicos; 
c) A impossibilidade de avaliação das mesmas em virtude da forma de apresentação de algum dos 
respetivos atributos; 
d) Que não sejam constituídas por todos os documentos solicitados; 
e) Que o preço contratual seja superior ao preço base; 
f) Que apresentem um preço total anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos não 
tenham sido apresentados; 
g) Cujos ficheiros não estejam assinados com assinatura digital qualificada por quem obriga o 
concorrente; 
h) Que o contrato a celebrar implique a violação de quaisquer vinculações legais ou regularmente 
aplicáveis; 
i) A existência de fortes indícios de atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis de falsear as 
regras de concorrência. 
3. A exclusão de quaisquer propostas com fundamento no disposto nas alíneas g) e h) do número 
anterior são imediatamente comunicadas à Autoridade da Concorrência. 
 

Artigo 15.º 
Documentos de habilitação 

 
O Cocontratante deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos nos nºs 1 e 4 
do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, através da plataforma eletrónica utilizada pela 
AHBV Aljezur.  

 

Artigo 16.º 
Caução 

 
Não é exigível a prestação de caução conforme estabelecido no nº 2 do artigo 88.º do CCP aprovado 
pelo D.L. 18/2008. 
 

Artigo 17.º 
Preço anormalmente baixo 

 
A partir de 50% do preço base, o preço total resultante de uma 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.  
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Artigo 18.º 
Despesas e encargos 

 
1. São encargos dos concorrentes, as despesas inerentes à elaboração das propostas. 
2. São ainda de conta do Cocontratante, as despesas e encargos inerentes à celebração do contrato.  
 

Artigo 19.º 
Legislação aplicável 

 
A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Programa de Procedimento será 
aplicável o regime previsto no Código de Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro, com as alterações efetuadas pelos Decreto-Lei n.º 278/2009 de 2 de Outubro, pelo 
decreto-Lei nº 131/2010, de 14 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, bem 
como o Código do Processo Administrativo e demais legislação complementar. 
 
Aljezur, 17 de Abril de 2017 
 
A Direção 
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ANEXO I 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

[NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO Nº 1 DO ARTIGO 57º DO C.C.P., COM A NOVA REDAÇÃO QUE LHE FOI INTRODUZIDA PELO DECRETO-LEI Nº 149/2012, 
DE 12 DE JULHO] 

 
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 execuçã0 do referido 
contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.  
4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que:  
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessão de actividade, 
sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem 
o respectivo processo pendente;  
b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afecte a sua 
honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência 
não foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional (5)] (6);  
c) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (7) [ou os 
titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram objecto de aplicação de 
sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9);  
d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal (ou no 
Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (10);  
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado de que é 
nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11);  
f) Não foi objeto de aplicação sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 
433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do 
artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos (12);  
g) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 562º do Código do 
Trabalho (13);  
h) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao 
seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança 
social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de 
que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (14);  
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i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15) [ou os 
titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por alguns 
dos seguintes crimes (16)] (17):  
i) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da 
Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;  
ii) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da 
Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;  
iii) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das 
Comunidades Europeias;  
iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de 
Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;  
j) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e 
elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as condições normais de 
concorrência.  
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 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 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 
81.º do Códigos 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 contra-ordenação 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 adoptado para a formação de contratos públicos, sem 
prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.  
(local),... (data),...  
[assinatura (18)].  
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas.  
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão (da 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 nºs 2 e 3 do artigo 57.º.  
(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.  
(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.  
(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva.  
(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.  
(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.  
(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva.  
(10) Declarar consoante a situação.  
(11) Declarar consoante a situação.  
(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.  
(13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória (14) Declarar consoante a situação.  
(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.  
(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.  
(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva.  
(18) Nos termos do disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 57.º 
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ANEXO II 
 

MINUTA DA PROPOSTA 
 
............................................................................ (indicar: nome, estado, profissão e morada ou firma 
e sede), depois de ter tomado conhecimento do objecto do Procedimento por Concurso Público de 
―………………………………, a que se refere o anúncio datado de ......................., obriga-se a executar o 
referido fornecimento, de harmonia com o Programa do Procedimento e Caderno de Encargos, nas 
seguintes condições de preço: 
 
……………………………………… 
 
À quantia supra acresce o imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor de …..  
 
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do seu 
contrato, ao que se achar prescrito na legislação Portuguesa em vigor.  
 
(local),... (data),...  
 
[assinatura] 
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ANEXO III 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

(Nome) …………………………………………………, inscrito como Engenheiro Mecânico na Ordem dos …, com 
a cédula n.º …………………………, residente em ….…..., declara, sob compromisso de honra, que o 
projeto constante da proposta apresentada da … (empresa / agrupamento de empresas), foi 
elaborado de acordo com os critérios legais e de boa prática em Engenharia e que os valores e 
características declaradas estão conformes à solução apresentada, sendo esta adequada a suportar 
as solicitações previsíveis do serviço a que se destina o equipamento. 
Mais declara que se encontra tecnicamente habilitado para elaborar a conceção de um projeto de 
engenharia mecânica para construção de veículos desta natureza. 
 
Data: ………  
 
Assinatura …….  
 
Contactos: …………………… (telefone, telemóvel ou e-mail)  
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ANEXO IV 
 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
 
 
 
 
1. A adjudicação será feita a proposta economicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes 
fatores, por ordem decrescente de importância, e respectiva ponderação: 
 
· Preço – 60% 
· Qualidade Técnica – 40% 
 
 
 
2. Assim, a fórmula utilizada para a hierarquização das propostas dos concorrentes é a seguinte: 
 
Classificação final = CF = (0,60 x PR) + (0,40 x QT)  
Em que: 
 
PR = Pontuação obtida no fator Preço; 
QT = Pontuação obtida no fator Qualidade Técnica; 
 
 
 
3. No fator Preço, as propostas serão avaliadas aplicando-se a seguinte fórmula, sendo que o preço 
máximo admissível é de 175.000,00€ (cento e setenta e cinco mil euros) e o valor mais favorável 
corresponde a 50% do valor admissível: 
 
PR = ((VA – VP)/(VA-VMF)) x 100 
 
Em que: 
 
VA = Valor Admissível; 
VP = Valor da proposta em análise (este valor não pode ser inferior ao valor mais favorável); 
VMF = Valor mais favorável. 
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4. No fator Qualidade Técnica, que visa premiar as propostas com as mais-valias técnicas que 
melhor se adequem às previsíveis dificuldades operacionais do veículo ao serviço desta Associação, 
as propostas serão avaliadas pelos elementos constantes do Anexo V do Programa de Concurso, o 
qual deverá ser preenchido e incluído na proposta. Cada item será pontuado de acordo com: 
 
P = Pontuação obtida para cada característica mencionada no anexo V; 
 
O valor da proposta em análise relativa a Qualidade Técnica será dado pela expressão; 
QT = Σ P 
 
 
5. Critério de desempate 
Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito pela seguinte ordem de 
critérios (melhor pontuação nesse critério):  
1º - Qualidade Técnica  
2º - Preço  
3º - Ordem cronológica de receção das propostas. 
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ANEXO V 
 

QUADRO RESPOSTA 
 

Qualidade Técnica Valor 
Admissível 
(pontuação 

zero) 

Valor mais 
Favorável 

Pontuação 
com valor 

mais 
favorável 

Valor da 
Proposta 

RESPOSTA 

Pontuação 
da 

Proposta 

Tanque de água com formato 
em “T” 

Não Sim 25   

Distância entre eixos entre 
3850mm e 3950mm, inclusive 

Não Sim 25   

Motor com potência entre 415 
e 425 cv, inclusive  

Não Sim 25   

Motor com cilindrada entre 
11000 cc e  12500 cc, inclusive 

Não Sim 25   

Bonificação total máxima   100   

 


