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PARTE I 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do concurso 

1. O presente concurso tem por objeto a “Empreitada de requalificação da Torre da Água”  

na Freguesia de Agualva e Mira Sintra, de acordo com as cláusulas técnicas do caderno 

de encargos. 

2. Classificação CPV de acordo com o Regulamento (CE) n.º 213/2008, da Comissão, de 28 

de Novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da União Europeia n.º L74. De 15 de 

Março de 2008, que altera o Regulamento (CE) n.º 2195/2002, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo ao Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV) e as 

Diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho 2004/17/CE e 2004/18/CE, relativas aos 

processos de adjudicação de contratos, no que respeita à revisão do CPV: 45212300-9  

“Construção de edifícios para usos culturais e artísticos”. 

 

Cláusula 2.ª 

Entidade adjudicante 

A entidade pública adjudicante é a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra com sede 

em Rua António Nunes Sequeira, n.º 16B, 2735-054 AgualvaCacém, pessoa coletiva n.º 

510 833 896, com o telefone n.º (351) 219188549 e o fax n.º (351) 219 146 129 e com endereço 

eletrónico: contratacao@jf-agualvamirasintra.pt.  

 

Cláusula 3.ª 

Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar foi tomada por deliberação da Junta de Freguesia na sua reunião 

de executivo através da proposta n.º JF 70/2021, de 17 de junho, ao abrigo do disposto no 

artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos, Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 

sua atual redação, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro, (LCPA) e com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. 

 

Cláusula 4.ª 

Órgão competente para prestar esclarecimentos 

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 

concurso são da competência do júri, nos termos do n.º 1 do artigo 50.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

Cláusula 5.ª 

Consulta e fornecimento das peças do procedimento 

As peças do concurso são integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica utilizada 

pela Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, designadamente: www.vortal.pt. 

 

mailto:geral@jf-agualvamirasintra.pt
http://www.vortal.pt/
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Cláusula 6.ª 

Documentos que constituem a proposta 

1. A proposta a apresentar pelos concorrentes deve conter os seguintes documentos: 

1.1. Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, 

elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I, ao presente 

programa; 

1.2. Documentos que, em função do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos 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. 

1.3. Documentos exigidos pelo programa do procedimento que contenham os termos ou 

condições, relativos a aspetos da execução do contrato não submetido à 

concorrência pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante 

pretende que o concorrente se vincule. 

1.3.1. Condições de pagamento, de acordo com o estabelecido na cláusula 13.ª da 

parte I do caderno de encargos; 

1.3.2. Certidão do registo comercial atualizada, no caso de se tratar de pessoa 

coletiva, ou código de acesso para consulta da certidão permanente na 

página eletrónica: www.portaldaempresa.pt; 

1.3.3. Em caso de preço anormalmente baixo, o concorrente deverá apresentar 

documentos que contenham os esclarecimentos justificativos do mesmo. 

2. Os preços constantes da proposta são indicados em algarismos e não incluem o IVA. 

3. 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. 

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. 

5. Lista dos meios técnicos e recursos humanos colocados na empreitada objeto do 

presente concurso. 

6. Os documentos que integram a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua 

portuguesa. 

 

Cláusula 7.ª 

Propostas variantes 

Não é admissível a apresentação de propostas variantes. 

 

Cláusula 8.ª 

Prazo para a apresentação das propostas 

As propostas podem ser apresentadas até às 18 horas do 10.º dia de calendário a contar da 

data do envio para publicação do anúncio. 

 

Cláusula 9.ª 

Visita ao local da empreitada 

http://www.portaldaempresa.pt/
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Durante o primeiro terço do prazo fixado para apresentação das propostas, podem os 

interessados solicitar visita aos locais da empreitada, em data e hora a definir pelo 

contraente público, através de aviso criado na plataforma eletrónica utilizada pela Junta de 

Freguesia de Agualva e Mira Sintra, designadamente em, www.vortal.pt.  

 

Cláusula 10.ª 

Modo de apresentação das propostas 

1. Os documentos que constituem a proposta são apresentados diretamente na plataforma 

eletrónica utilizada pela Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra (www.vortal.pt), 

através de meio de transmissão escrita e eletrónica de dados. 

2. A receção das propostas é registada com referência à respetiva data e hora, sendo 

entregue aos concorrentes um recibo eletrónico comprovativo dessa receção. 

3. Os termos a que deve obedecer a apresentação e a receção das propostas, de acordo 

com o disposto nos n.ºs 1 e 2 são definidos pelo Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de julho. 

 

Cláusula 11.ª 

Características da Proposta 

1. Procedimento por Concurso público nos termos do n.º 1 do artigo 16.º, conjugado com a 

alínea  b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos; 

2. O preço base é de 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), a que acresce IVA à taxa 

legal aplicável, correspondendo ao montante máximo que a entidade se dispõe a 

pagar pela execução de todas as prestações do contrato. 

3. Categoria da Obra: I; 

(artigo 11º do Anexo I da Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho e a Portaria n.º 1279/2009 de 30 de Outubro) 

4. Alvará de construção, nos termos definidos pelo INCI, com as seguintes autorizações: 

9.ª Subcategoria da 2.ª categoria, nos termos da Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro e 

Portaria n.º 14/2004, de 10 de Janeiro. 

5. Prazo de execução: seis meses (180 dias), nos termos do artigo 362.º do CCP. 

6. Prazo para apresentação das propostas: 18 horas do 10.º dia de calendário a contar da 

data do envio para publicação do anúncio para Diário da República. 

 

Cláusula 12.ª 

Objeto da Empreitada 

A empreitada corresponde à execução integral no definido no Caderno de Encargos e 

Mapa de Medições anexo. 

 

Cláusula 13.ª 

Prazo da obrigação de manutenção das propostas 

É de 66 dias o prazo da obrigação de manutenção das propostas. 

 

http://www.vortal.pt/
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Cláusula 14.ª 

Critério de adjudicação 

1. A adjudicação é feita segundo a avaliação do preço ou custo, enquanto único aspeto 

da execução do contrato a celebrar. 

2. A verificar-se empate, será privilegiada a proposta apresentada em primeiro lugar (data 

e hora). 

 

Cláusula 15.ª 

Documentos de habilitação 

1. No prazo de 10 dias a contar da notificação da adjudicação, o cocontratante deve 

apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II, ao presente programa; 

b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas 

alíneas b), d), e) e i), do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos; 

c) Certidão do registo comercial atualizada, ou código de acesso para consulta da 

certidão permanente na página eletrónica: www.portaldaempresa.pt, no caso de se 

tratar de pessoa coletiva; 

2. O cocontratante deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos 

no número anterior através da plataforma eletrónica: www.vortal.pt,  

3. Quando os documentos a que se referem a alínea b) do n.º 1, se encontrem disponíveis 

na Internet, o cocontratante pode, em substituição da apresentação da sua 

reprodução, indicar à entidade adjudicante o endereço do sítio onde aqueles podem 

ser consultados, bem como a informação necessária a essa consulta, desde que os 

referidos sítios e documentos deles constantes estejam redigidos em língua portuguesa. 

4. Quando o cocontratante tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a 

entidade adjudicante consulte a informação relativa a qualquer dos documentos 

referidos na alínea b), do n.º1 é dispensada a sua apresentação nos termos do n.º 1, ou a 

indicação prevista no número anterior. 

5. No prazo de 5 dias deverá o cocontratante proceder à supressão de irregularidades 

detetadas nos documentos apresentados que possam levar à caducidade da 

adjudicação nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP. 

6. O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre exigir ao cocontratante, 

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.º1, 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 CCP. 

 

Cláusula 16.ª 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações 

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o cocontratante deve 

prestar uma caução no valor de 5 % do preço contratual, nos modos previstos no artigo 

90.º do Código dos Contratos Públicos. 

2. O cocontratante deve, no prazo de 10 dias a contar da notificação prevista no n.º 2, do 

artigo 77.º do Código dos Contratos Públicos, comprovar que prestou a caução de 

acordo com os modelos constantes dos Anexos III e IV ao presente programa. 
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Cláusula 17.ª 

Despesas e encargos 

As despesas e os encargos inerentes à redução do contrato a escrito, nomeadamente, o 

pagamento do imposto de selo e os emolumentos relativos ao Tribunal de Contas, são da 

responsabilidade do cocontratante. 

 

Cláusula 18.ª 

Júri do Procedimento 

Os elementos que se propõem para integrar o Júri do Procedimento são os seguintes, nos 

termos do artigo 67.º do CCP : 

Efetivos: 

 Presidente: Filipa Garcia - Funcionário da Junta de Freguesia; 

 1.º Vogal: Miguel Araújo - Funcionário da Junta de Freguesia; 

 2.º Vogal: Rosário Barbosa - Funcionária da Junta de Freguesia; 

Suplentes: 

 Helena Cardoso - Vogal do executivo; 

 José Correia - Funcionário da Junta de Freguesia. 

 

Cláusula 19.ª 

Gestor do Contrato 

O Gestor do Contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP é: 

 Nome: Miguel Araújo - Funcionário da Junta de Freguesia 

 Telefone: 219 188 540; 

 Telemóvel: 961 313 134; 

 Email: miguel.araujo@jf-agualvamirasintra.pt 

 

Cláusula 20.ª 

Enquadramento Orçamental 

Classificação: 06.02020302 

A despesa já se encontra cabimentada (cabimento n.º ___). 

 

Cláusula 21.ª 

Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente programa aplica-se o regime 

previsto no Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 

 

mailto:miguel.araujo@jf-agualvamirasintra.pt
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO (a que se refere a alínea a do nº 1 do art.º 57º do CCP) 

  

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 ao 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: 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou 

cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de 

patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respetivo processo 

pendente; 

b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que 

afete a sua honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de 

administração, direção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que 

afete a sua honorabilidade profissional (5) ] (6); 

c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 

profissional (7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou 

gerência não foram objeto 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 da 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, no artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, 

de 11 de Junho, e no n.º 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos (12); 

                                                 
1
  Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

2
  No caso de o concorrente ser pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 

3
  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 respetiva reabilitação. 

5
  Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 

6
  Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. 

7
  Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 

8
  Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 

9
  Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. 

10
 Declarar consoante a situação. 

11
 Declarar consoante a situação. 
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g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 627.º do Código do Trabalho (13); 

h) Não foi objeto 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); 

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, direção ou 

gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17): 

i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 

1 do artigo 2.º da Acão Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho; 

ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e 

do n.º 1 do artigo 3.º da Acão Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho; 

II) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses 

Financeiros das Comunidades Europeias; 

III) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva 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, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na 

preparação e elaboração das peças do procedimento. 

5 O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 

implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da 

adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contrato Público, a qual pode 

determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como 

candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou 

concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos 

públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de 

procedimento criminal. 

6 Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do 

disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que 

constitui o Anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que 

se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração. 

7 O declarante tem ainda pelo 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 (18) ]

                                                                                                                                                         
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 coletiva. 
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ANEXO II - (Modelo de declaração a que se refere a alínea a do nº 1 do art.º 81º do CCP) 

 

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

representante legal de (19) … (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 (20): 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou 

cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios 

ou em qualquer situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente; 

b) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 

profissional (21) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou 

gerência não foram objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em 

matéria profissional (22) ] (23); 

c) Não foi objeto de aplicação da 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, no artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de 

Junho, e no n.º 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos (24); 

d) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

627.º do Código do Trabalho (25); 

e) Não foi objeto 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) (26); 

f) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na 

preparação e elaboração das peças do procedimento. 

2 – O declarante junta em anexo [e poderá indicar … como endereço do sítio da Internet 

onde podem ser consultados (27)] os documentos comprovativos de que a sua representada 

(28) não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) 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 em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem 

prejuízo da participação á entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

… (local), … (data), … [assinatura (29)]. 

                                                                                                                                                         
18

 Nos termos do disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 57.º. 
19

 Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
20

 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
21

 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 
22

 Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. 
23

 Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. 
24

 Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 
25

 Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 
26

 Declarar consoante a situação. 
27

 Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 
28

 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «sua representada». 
29

 Nos termos do disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 57.º. 
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ANEXO III - MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO 

 

 

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/em 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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ANEXO IV - MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA/SEGURO-CAUÇÃO 

 

 

Garantia bancária/seguro-caução n.º _____ 

 

Em nome e a pedido de ______________ (adjudicatário), vem o(a) ___________ (instituição 

garante), pelo presente documento, prestar, a favor de ___________ (entidade adjudicante 

beneficiária), uma garantia bancária/seguro-caução (eliminar o que não interessar), 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.ºs 6, 7 e 8 (eliminar o 

que não interessar) 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 o banco/companhia de seguros (eliminar o que não interessar) 

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 assinatura do (s) representante (s) legal (ais)] 

 

 

 

 


