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PROGRAMA DE CONCURSO 

  

 

 

Artigo 1.º  

Objeto do procedimento 

O presente procedimento tem por objeto a formação de contrato para aquisição de serviços de 

desenvolvimento, implementação e manutenção do sistema de gestão integrada do ICA (eICA), e 

para a gestão das Infraestruturas do ICA, em conformidade com as especificações técnicas 

mencionadas no caderno de encargos e que no domínio da actividade do Instituto do Cinema e do 

Audiovisual, I.P., (ICA) se assuma como uma ferramenta efetiva de desmaterialização, otimização 

dos respetivos processos e melhoria da qualidade do serviço prestado aos operadores do setor.  

 

Artigo 2.º 

Entidade pública contratante  

A entidade adjudicante é o Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P., NIPC 504289616, com sede 

na Praça Bernardino Machado n.º 4, 1750-042 Lisboa. 

 

Artigo 3.º 

Órgão competente para a decisão de contratar 

O procedimento foi autorizado por deliberação do Conselho Diretivo do ICA em 31 de maio de 

2017, por subdelegação de competências do Secretário de Estado da Cultura, através do 

Despacho n.º 2058/2016, publicado na 2.ª série do D.R. em 10.02. 

 

Artigo 4.º 

Fundamento da escolha do procedimento  

O procedimento pré contratual escolhido é o concurso público, ao abrigo do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, e 
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alterado pela Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de Dezembro, 

pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de Julho, e 

pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de Outubro. 

 

Artigo 5.º 

Concorrentes  

1. No presente procedimento pode participar como concorrente qualquer pessoa coletiva, desde 

que não se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 55.º do CCP. 

2. Podem, igualmente, ser concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, 

conforme o disposto no artigo 54.º daquele código. 

 

Artigo 6.º 

Condições e elementos da proposta 

1. A proposta é a declaração pela qual os concorrentes manifestam a disponibilidade de se 

vincularem contratualmente com a entidade adjudicante, devendo esta ser assinada pelos 

seus representantes.  

2. Para o efeito mencionado no ponto anterior, a proposta deverá ser constituída pelos 
seguintes documentos: 
 
a. Declaração de aceitação, sob compromisso de honra, do caderno de encargos, elaborada 

conforme modelo constante no Anexo I do presente Programa; 

 

b. Documentos que contenham os atributos, relativos a aspectos da execução do contrato 

submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, onde se indique: 

b.1 – preço, apresentado até à terceira casa decimal e elaborado em conformidade com 

o modelo constante do Anexo II ao presente programa de concurso; 

b.2- Custos − Apresentação dos custos dos serviços no âmbito deste concurso de acordo 

com as seguintes condições: 
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b.2.1-Custo total do desenvolvimento e implementação da solução eICA e repartição 

por perfil de recursos da equipa, indicando o número de horas estimado e respetivo 

custo; 

O concorrente deve ainda discriminar o plano de pagamentos e sua respetiva 

correlação com os entregáveis do projecto e serviços, devendo, a última fatura 

relativa à componente de desenvolvimento e implementação do eICA, corresponder 

a pelo menos 20% do custo desta componente, devendo as restantes faturas dessa 

componente estar alinhadas com o EV (Earned Value) e momentos de 

disponibilização dos entregáveis do projecto; 

b.2.2-Custo da manutenção corretiva, a qual será aplicável após período de 

garantia, devendo ser explicitado o esforço estimado e o custo/hora por perfil para 

cada um dos perfis descritos nos critérios de avaliação; 

b.2.3- Custo da manutenção adaptativa e evolutiva, a qual terá inicio com a entrada 

em exploração, devendo ser explicitada a repartição por perfil de recursos da 

equipa standard e o respetivo número de horas estimado e custo/hora. Ainda que a 

equipa proposta possa não incluir todos os perfis, deverá ser apresentado o custo 

horário de cada um dos perfis descritos nos critérios de avaliação, os quais serão 

utilizados caso se verifique a utilização futura desse perfil; 

b.2.4- Custo do serviço de helpdesk. 

c. Para cada ferramenta (componente ou software) necessária para o funcionamento do 

eICA, indicar: 

c.1- O modelo de licenciamento a aplicar e o respetivo valor, quer de aquisição 

quer de manutenção anual; 

c.2- Custo de instalação e outros custos de set-up; 

  c.3- Outros custos, devendo estes ser devidamente explicitados; 

d. Descrição dos processos de manutenção aplicativa − Descrição detalhada do âmbito de 

serviços, canais de comunicação, ferramentas, SLA’s com respetivos procedimentos de 

aferição e acompanhamento. Para a manutenção evolutiva, deve ser descrito o 

procedimento de ativação, método de estimativa e SLAs para início de trabalhos.  
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e. Para a avaliação da capacidade técnica da equipa de execução do projecto proposta 

pelos concorrentes, as propostas devem ser acompanhadas dos seguintes elementos:  

1. Lista do Quadro Técnico e de pessoal da empresa concorrente, que fará parte 

integrante da equipa de projeto a afetar ao serviço, devidamente acompanhados dos 

respetivos currículos e respetivos anexos comprovativos correspondentes que atestem 

o cumprimento das habilitações aí exigidas, para as funções com os graus de 

experiência abaixo indicados: 

A. Gestor de Projecto: 

� Mínimo de cinco anos de experiência em gestão de projectos; 

� Experiência de, pelo menos, cinco anos em funções técnicas em 

projectos de desenvolvimento nas tecnologias propostas; 

� Preferência a existência de certificação em Gestão de projectos. 

B. Analista funcional 

� Experiência mínima de 5 anos como analista funcional; 

� Experiência em projectos na funcionalmente similares . 

C. Designer Técnico 

� Experiência de pelo menos 5 anos no desenho de portais web e/ou 

sistemas de back-office em ambiente web; 

� Experiência em workflow; 

� Experiência em sistemas de “content management”; 

� Experiência nos componentes técnicos incorporados na proposta 

apresentada no âmbito deste concurso.  

O mesmo recurso poderá, devidamente fundamentado, desempenhar mais que uma 

função no projecto. A função de Designer técnico pode ser suprida por mais do que um 

elemento por forma a cobrir-se todas as competências técnicas necessárias. 

2. Documento que inclua os seguintes conteúdos:  

i.  Sumário Executivo - Descrição sumária do âmbito e abordagem preconizados, 

benefícios e vantagens para a entidade, faseamento proposto e adequação ao 
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faseamento indicado no Caderno de Encargos (CE) e a abordagem de 

investimento proposta.  

ii.  Modelo, metodologia de gestão de projecto - Metodologia de 

desenvolvimento de software e ferramentas - Apresentação das metodologias 

(Gestão de projecto e desenvolvimento de software) e ferramentas utilizadas 

pelo concorrente na construção e suporte da solução proposta, mecanismos e 

procedimentos de controlo de qualidade, mecanismos de gestão do projecto, os 

entregáveis do projecto, modelo de implementação e de formação.  

iii.  Solução proposta - Apresentação detalhada da solução proposta, referindo, 

nomeadamente, a abordagem prevista, os produtos, as ferramentas 

(componente e software) e as tecnologias que se propõe utilizar; a indicação de 

cumprimento na totalidade, parcialmente ou não cumprimento dos requisitos 

apresentados no Anexo IV do CE e, caso os cumpra na totalidade ou 

parcialmente, a forma como a solução os implementa.  

O concorrente deve descrever as arquiteturas funcional e técnica propostas, 

necessárias para o funcionamento da solução, salientando os factores 

considerados para as opções tomadas. 

O concorrente poderá incluir outra informação que considere relevante como 

por exemplo os riscos da solução, as ações de mitigação propostas e os 

pressupostos da solução. 

iv.  Especificação dos elementos e requisitos técnicos detalhados de Hardware, 

Software de Base e Base de Dados necessários para suportar os ambientes de 

testes de aceitação e produtivo da solução eICA. 

v. Planeamento - Descrição das condições de desenvolvimento e instalação, 

como o planeamento detalhado das fases, actividades, milestones e entregáveis 

/ produtos finais, as tarefas com indicação dos recursos do concorrente afetos e 

também a indicação de necessidades de intervenção de recursos do ICA ou de 

terceiros intervenientes. Deverá também descrever todos os requisitos de meios 

que o ICA deverá disponibilizar para cada fase (por exemplo: postos de trabalho, 

impressora, ambientes de teste necessários, etc.).  

O concorrente poderá apresentar os pressupostos que considera relevantes, bem 

como os riscos que considera existirem no plano e nas ações de mitigação 

propostas. 
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vi.  Estratégia de migração e roll-out - Estratégia de migração (faseamento e 

convivência proposto) e de roll-out que minimize os riscos de implementação. 

vii.  Equipa de trabalho - Descrição da estrutura, responsabilidades e principais 

competências da equipa de trabalho prevista por parte dos concorrentes. 

Descrição do suporte necessário, por parte da entidade, e respetivas 

competências requeridas. 

f. Documento que contenha os esclarecimentos justificativos da apresentação de um 

preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, direta ou indiretamente, das 

peças do procedimento (se aplicável). 

 

4. Os documentos que acompanham as propostas devem estar validamente assinados pelas 

entidades que os emitem.  

5. No caso de, na ordem jurídica de origem do concorrente, não existir documento idêntico ao 

especialmente requerido, pode o mesmo ser substituído por declaração, sob compromisso de 

honra, feito pelo concorrente, perante uma autoridade judiciária ou administrativa, notário ou 

autoridade competente no país de origem. 

6. Podem excecionalmente ser exigidos pelo Júri outros elementos com dignidade probatória, 

para efeitos de avaliação da proposta. 

7. O prazo de manutenção das propostas apresentadas é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a 

partir do final do prazo para a entrega das mesmas.  

8. Em caso de adjudicação, os preços propostos pelo(s) concorrente(s) para a prestação dos 

serviços objeto do presente procedimento, manter-se-ão inalteráveis durante a vigência do 

respetivo contrato.  

 

Artigo 7.º 

Propostas Variantes  

Não é admitida a apresentação de propostas variantes.  
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Artigo 8.º 

Disponibilização e acesso ao procedimento  

1. O presente procedimento será integralmente disponibilizado na plataforma eletrónica de 

contratação pública Saphety (http://www.saphety.com/pt-PT/home). 

2. O acesso à referida plataforma eletrónica permite efetuar a consulta e o download das peças 

do procedimento, bem como efetuar pedidos de esclarecimentos, erros, omissões e 

apresentação da proposta.  

3. O programa do procedimento e caderno de encargos também poderão ser consultados no ICA, 

no endereço referenciado no Artigo 2.º.  

 

Artigo 9.º 

Esclarecimentos/Erros e Omissões  

1. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças de 

procedimento devem ser solicitados por escrito, durante o primeiro terço do prazo fixado no 

n.º 1 do artigo 10.º, através da plataforma eletrónica Saphety (http://www.saphety.com/pt-

PT/home). 

2. Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados por escrito pelo júri, 

até ao termo do segundo terço do prazo fixado no n.º 1 do artigo 10.º, através da plataforma 

eletrónica Saphety (http://www.saphety.com/pt-PT/home), nos termos estipulados no artigo 

50.º do CCP.  

3. Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

interessados devem apresentar à entidade adjudicante, através da plataforma Saphety 

(http://www.saphety.com/pt-PT/home), uma lista na qual identifiquem, expressa e 

inequivocamente, os erros e/ou as omissões do caderno de encargos por eles detetados e que 

digam respeito a:  

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;   
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c. Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que a concorrente não 

considere exequíveis.  

4. A lista com a identificação dos erros e/ou das omissões detetados, bem como a decisão 

prevista no n.º 5 do artigo 61.º do CCP será junta às peças do presente procedimento e 

proceder-se-á à notificação das mesmas a todos os interessados, através da plataforma 

Saphety (http://www.saphety.com/pt-PT/home). 

5. No mais, aplicar-se-á, com as necessárias adaptações, o disposto nos números 3 a 7 do artigo 

61.º do CCP.  

Artigo 10.º 

Prazo de Entrega da Proposta Eletrónica 

1. Os documentos da proposta e demais documentos que a acompanham, devem ser 

apresentados até às 17:00 do quadragésimo oitavo dia a contar da data de envio para 

publicação do anúncio do presente concurso no Diário da República e no Jornal Oficial da 

União Europeia. 

2. Nos termos do n.º 3 do artigo 470.º do CCP, os prazos para apresentação e validade das 

propostas são contínuos, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados. 

 

Artigo 11.º 

Modo de apresentação das propostas 

1. A proposta e todos os documentos que a acompanhem devem ser redigidos em língua 

portuguesa, ou, não o sendo, devem ser acompanhados de tradução, na forma legal, e em 

relação à qual o adjudicatário declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os 

respetivos originais. 

2. Os documentos de proposta e anexos devem ser enviados, através da plataforma eletrónica 

de contratação pública Saphety (http://www.saphety.com/pt-PT/home), convenientemente 

identificados e seriados, com o nome ou a denominação social do concorrente, a designação 

do concurso e da entidade adjudicante. 

3. De acordo com o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de julho, é 

disponibilizado para preenchimento o formulário com dados relativos à proposta.  
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4. Os concorrentes deverão assinar eletronicamente a proposta e todos os documentos que lhe 

associarem, de acordo com o disposto na Lei n.º 96/2015 de 17 de agosto. 

5. Nos casos em que a assinatura eletrónica qualificada não permita relacionar o assinante com 

a sua função e poder de assinatura (como é o caso do cartão de cidadão), o concorrente deve 

submeter na plataforma um documento indicando o poder de representação (certidão 

permanente) onde conste os poderes para representar ou procuração com poderes para o 

efeito.  

6. Para efeitos do disposto nos três números anteriores, pode o interessado solicitar informações 

e esclarecimentos à entidade adjudicante, sendo-lhe aplicável o regime previsto no presente 

Programa relativo ao pedido e à prestação de esclarecimentos. 

 

Artigo 12.º  

Lista de concorrentes e consulta das propostas apresentadas  

1. O júri, no dia imediato ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, procede 

à publicitação da lista de concorrentes na plataforma Saphety (http://www.saphety.com/pt-

PT/home). 

2. Mediante a atribuição de um login e de uma password aos concorrentes incluídos na lista é 

facultada a consulta, diretamente na plataforma eletrónica referida no número anterior, de 

todas as propostas apresentadas.  

3. O interessado que não tenha sido incluído na lista de concorrentes pode reclamar desse 

facto, no prazo de três dias contados da publicitação da lista, devendo para o efeito 

apresentar comprovativo da tempestiva apresentação da sua proposta.  

4. Caso a reclamação prevista no número anterior seja deferida, mas não se encontre a proposta 

do reclamante, o júri fixa-lhe um novo prazo para a apresentar, sendo aplicável, com as 

necessárias adaptações, o disposto nos números 1 e 2.  
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Artigo 13.º 

Adjudicação 

1. A adjudicação será atribuída a um só concorrente, segundo o critério da proposta 

economicamente mais vantajosa, tendo em conta os factores e subfactores identificados no 

Artigo 14.º. 

2. Em caso de igualdade na pontuação final entre duas ou mais propostas, ficará ordenada em 

primeiro lugar a proposta do concorrente que apresentar maior pontuação, de acordo com os 

seguintes factores: 

a. A proposta com melhor pontuação no factor de adequação da solução; 

b. A proposta com melhor pontuação no factor preço.  

c. A proposta com melhor pontuação no factor de coerência da proposta;  

d. A proposta que tiver sido apresentada em penúltimo lugar. 

 

Artigo 14.º 

Critério de Adjudicação  

O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade 

adjudicante, com base nos factores e subfactores e os respetivos coeficientes de ponderação: 

 

1. Capacidade técnica: 

1.1 Adequação dos perfis da equipa de projecto proposta aos requisitos técnicos e 

de experiência mínima estabelecidos por perfil. 

2. Adequação da solução: 

2.1 Funcionalidade − grau de cobertura das funcionalidades não obrigatórias; 

2.2 Arquitetura da aplicação − opção tomada para a implementação de cada 

módulo funcional; 

2.3 Arquitetura técnica − grau de cobertura dos requisitos não funcionais e 

operacionais, e requisitos técnicos. 
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3. Preço: 

3.1 Custos de projecto − todos os custos necessários para o desenvolvimento da 

solução, incluindo o desenvolvimento do software, licenças de software, 

licenças de software de base, hardware, etc.; 

3.2 Custos de exploração − nomeadamente, manutenção, licenças, custos de 

operação e gestão do sistema, etc.; 

3.3 Preço/hora médio por perfil da manutenção evolutiva. 

4. Coerência da Proposta: 

1.1 Plano − adequação das distribuições de tempo e esforço a cada fase/actividade, 

em alinhamento com a metodologia e com a afectação de recursos proposta; 

1.2 Equipa − Estrutura de equipa e respetivo grau de supervisão, adequação da 

afectação dos perfis dos recursos propostos às actividades a desempenhar e à 

experiência da equipa de gestão. 

1.3 Estratégia de migração e de roll-out - Faseamento proposto e descrição, para 

cada fase, das opções para a migração e de convivência com as aplicações 

atuais, bem como das medidas propostas para redução do risco global de roll-

out da solução. 

5. Metodologias: 

5.1 Aderência às boas práticas de gestão de projecto e de desenvolvimento de 

Software e certificações que o concorrente detenha relacionadas com 

metodologia proposta ou indústria de software; 

5.2 Aderência da metodologia ao plano e equipa – Validação da coerência da 

metodologia com o plano e a equipa proposta; 

5.3 Entregáveis considerados na metodologia. 

6. Manutenção Corretiva, Operação do Sistema e Help-desk: 

6.1 SLA’s propostos; 

6.2 Canais de contacto para reporte de incidentes; 
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6.3 Processo de acompanhamento de incidentes, SLAs e controlo de serviço e 

certificações que o concorrente detenha na prestação deste tipo de serviços. 

7. Manutenção evolutiva: 

7.1 Composição da equipa standard. 

 

Em cada um dos factores ou, sendo o caso, subfactores de avaliação, a escala de pontuação 

usada vai de 0 a 100 pontos. 

Para facilidade de compreensão, junta-se o esquema infra com os factores, subfactores de 

avaliação e respetiva ponderação: 

 

 

 

Descrição Metodológica 

1. A avaliação dos vários subfactores de avaliação será efetuada por métodos quantitativos         

, sendo para cada caso explicitada: 

a. Factores quantitativos - o algoritmo de apuramento da avaliação; 

b. Factores qualitativos – a classificação qualitativa correspondente a níveis distintos (BOM, 

RAZOÁVEL, INSUFICIENTE e MAU), que operacionalizam respetivamente, a ideia, de uma 
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proposta boa, de uma proposta razoável, de uma proposta insuficiente e de uma proposta 

má. 

2. Critérios para Classificação Qualitativa: aos níveis de referência intrínsecos BOM, RAZOÁVEL, 

INSUFICIENTE e MAU corresponde a um dado critério e pontuação traduzido numa tabela de 

decisão específica para o subfactor em causa. 

3. A avaliação final de cada proposta será obtida pela seguinte fórmula: 

������çã�	
���� � 50%	 � ����.		
����	����������	�é����� � 50%	 �	∑�����. 
����	��� �
%
����	����, onde: 

%Factor representa o ponderador de cada factor de acordo com a imagem anterior; 

Aval. Factor representa a avaliação obtida para cada factor, sendo calculado: 

����. 
����	��� � 	∑�����. � !"�����	�#� � %	� !"�����	�#��, onde: 
Aval. Subfactor representa a avaliação obtida para cada subfactor; 

%Subfactor representa o ponderador de cada subfactor; 

i refere-se ao número do factor de avaliação a variar entre 2 e 7 . 

 

Factores de avaliação 

 

1. Factor de capacidade técnica 

1.1 Adequação dos perfis da equipa: 

i. 100% se cumprir com os requisitos dos perfis da equipa afecta ao projecto 

descritos no ponto 3, alínea f do Artigo  6.º do Programa de concurso; 

ii. 0% se não cumprir na totalidade os requisitos dos perfis de equipa afecta ao 

projecto descritos no ponto 3, alínea f do Artigo 6.º do Programa de 

concurso; 

2. Factor Adequação da Solução: 

2.1 Factor Adequação da Solução – Subfactor funcionalidade: 
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������çã� � 	 $%%	�∑�&'()∗+,'()�∑&'() , onde: 

PReq – Peso do Requisito: M = 8; S = 6; C = 3; W = 1. Em que MSCW corresponde à 

coluna MoSCoW de cada requisito funcional (cf. documento/excel, todas as worksheets 

excepto RNF e RT, que constitui o anexo 4 ao caderno de encargos) 

GCReq – Grau de cobertura do requisito funcional, de acordo com avaliação 

fundamentada pelo ICA, efetuada com base na informação da forma de implementação 

do requisito, indicada na proposta e na resposta do proponente ao documento/excel que 

constitui o anexo 4 ao caderno de encargos. 

Nota: os requisitos indicados pelo concorrente como respondendo total ou 

parcialmente ao objectivo do ICA e cuja forma de implementação não seja aceite por 

este, poderá, com a necessária fundamentação, ter avaliação nula. 

 

2.2 Factor Adequação da Solução – Subfactor Arquitetura da aplicação: 

������çã� � -á/. �0, 100 2 10	 � Σ	���� çã�	 � "������ 
Será contada uma dedução por cada componente que: 

i. Considere desenvolvimento à medida para as quais haja soluções 

alternativas; ou 

ii. Que a solução alternativa não seja open source. 

Factor:  "3 � 2;	"33 � 1. 
2.3 Factor Adequação da Solução – Subfactor Arquitetura técnica  

������çã� � 	 $%%	�∑�&'()∗+,'()�∑&'() , onde: 

PReq – Peso do Requisito: M = 8; S = 6; C = 3; W = 1. Em que MSCW corresponde à 

coluna MoSCoW de cada requisito (cf. documento/excel, worksheet RNF e RT, que 

constitui o anexo 4 ao caderno de encargos) 

GCReq – Grau de cobertura do requisito, de acordo com avaliação fundamentada pelo 

ICA, efetuada com base na informação da forma de implementação do requisito, 

indicada na proposta e na resposta do proponente ao documento/excel que constitui o 

anexo 4 ao caderno de encargos. 
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3. Factor Preço: 

3.1 Factor Preço – subfactor de custos de projecto: 

Soma de todos os custos, obrigatoriamente descriminados por tipo, que correspondem ao 

investimento necessário efectuar pelo ICA, para o desenvolvimento e colocação em 

exploração da solução (aquisição de Licenças de software, desenvolvimento do 

software,etc.). 

 Inclui os custos de serviços e componentes, no âmbito da proposta do concorrente, 

executados e fornecidos directamente pelo próprio e os custos de componentes e, ou 

serviços indicados na proposta como necessários e parte integrante da mesma para todos 

os efeitos legais, embora executados e, ou fornecidos por terceiros, em agrupamento ou 

sub-contratados pelo proponente .  

������çã� � 100 � 100 � ∑��67�8� 2 63� �67�8� 2 6-í���⁄ , onde: 

i. PBase é o preço base considerado para este concurso para custos necessários para 

desenvolvimento e colocação da solução em exploração; 

ii. PMín é o preço anormalmente baixo considerado para este concurso para custos 

necessários para desenvolvimento e colocação da solução em exploração; 

iii. Pi é o somatório dos custos propostos pelo concorrente para esta componente, 

adicionados de todos os outros custos de necessários para o desenvolvimento e 

colocação da solução em exploração. 

 

3.2 Factor Preço – subfactor de custos de exploração: 

Soma de todos os custos anuais necessários para o funcionamento da solução, 

nomeadamente: 

i. Custos da manutenção corretiva para o período de vigência do contrato. 

ii. Custos de manutenção evolutiva para o período de vigência do contrato. 

iii. Custos para um ano de funcionamento do Help-desk; 
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iv. Custos anuais de licenciamento/manutenção de componentes necessários para o 

funcionamento da aplicação, de acordo com as recomendações do concorrente. 

Neste item será incluído todo, e qualquer, custo de componentes no âmbito da 

proposta do concorrente, ou de componentes indicados como necessários, também 

incluídos no âmbito da proposta do concorrente.  

 

������çã� � -á/. �0	, 100 � �1 2 ∑63 ��6��#������⁄ , onde: 

v. CProjecto é o custo do projecto apresentado pelo proponente (valor considerado no 

ponto 3.1); 

vi. Pi é o somatório dos custos proposto pelo concorrente para esta componente, 

adicionados de outros custos de exploração necessários ao bom funcionamento da 

solução proposta. 

 

3.3 Factor Preço – Subfactor Preço/Hora médio por perfil: 

������çã� � 	 $; � Σ� &<=>�3�?&�3�
&<=>�3�?&<3@�3�� 100�, em que: 

i. PMax (i) é o preço/hora máximo de cada perfil da equipa; 

ii. PMín (i) é o preço/hora mínimo de cada perfil da equipa; 

iii. P (i) é o preço/hora proposto para o perfil. 

Os preços/hora máximos são: 

i. Gestor de Projecto: €50 hora; 

ii. Recurso com experiência (sénior): €38 hora; 

iii. Recursos sem experiência (júnior): €22,5 hora. 

Os preços/hora mínimos (preço anormalmente baixo) são: 

i. Gestor de Projecto: €25 hora; 

ii. Recurso com experiência (sénior): €19 hora; 

iii. Recursos sem experiência (júnior): €11,25 hora. 
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4. Factor Coerência da Proposta: 

4.1 Factor Coerência da Proposta – Subfactor Plano: 

������çã� � -á/. �0, 100 2 10	 � ∑ 	������8�8�ê����8�) 
Serão contadas as inconsistências intrínsecas do plano (ex. tarefas típicas do 

desenvolvimento de SW não expressas no plano ou com planeamento não credível) ou do 

plano com o exposto no restante conteúdo da proposta. 

4.2 Factor Coerência da Proposta – Subfactor Equipa: 

������çã� � -á/. �0,-í�. B100, 100 2 10 �C������8�8�ê����8� 2 10	

� -á/	�0; ������	Dé���	��	8 �����8ã� 2 3��F� 

Serão contadas as inconsistências de adequação da equipa às tarefas do plano (ex. 

elementos da equipa sem experiência relevante para a tarefa a desempenhar). 

G����	-é���	��	� �����8ã�

� 	 �#I��D����8	��	�J ��� 2 #K�8����8	��	���#��� 2 #������������8	��	�J ����
#������������8	��	�J ���  

Caso #������������8	��	�J ��� � 0	então	o G����	-é���	��	� �����8ã� � 13 
4.3 Factor  Coerência da Proposta – subfactor estratégia de migração e roll-out  

Neste ponto pretende-se aferir o possível impacto das opções/propostas de migração e 

roll-out no risco de inoperacionalidade do sistema de informação de suporte à actividade 

inc do ICA no processo de entrada em produção da solução.   

A avaliação resultará da aplicação dos critérios apresentados no quadro seguinte: 
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5. Factor Metodologia: 

5.1 Factor Metodologia – subfactor de aderência às boas práticas standard do mercado 

 

A avaliação resultará da aplicação dos critérios previstos no quadro seguinte: 

ADERÊNCIA ÁS BOAS PRÁTICAS 

 

   ESTRATÉGIA DE MIGRAÇÃO E ROLL-O UT

  
MITIGAÇÃO 

R ISCO

Evidência da 
Capacidade de 
Retroceder ao 

Sist. de 
Informação 
Anterior 

Existência de 
Fase de 
Paralelo

Formulação/ 
Apresentação 
das Condições 
de Aceitação do 
SW e Passagem 
a Produção

Faseamento do 
roll-out 

PONTUAÇ

ÃO

Bom Sim Sim Sim Sim 100 

Razoável Sim Não Sim Sim 50

Insuficiente Sim Sim Não Não 25

Mau Outras combinações 0
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5.2 Factor Metodologia – subfactor aderência ao plano e equipa: 

������çã� � -á/. �0, 100 2 10 �C������8�8�ê����8�� 

Serão contadas as inconsistências entre a metodologia apresentada e a equipa / plano 

(ex. grau de experiência da equipa na metodologia proposta, tarefas da metodologia não 

previstas no plano). 

5.3 Factor Metodologia – subfactor entregáveis: 

������çã� � -á/	�0,-í�. B100, 20 �C�I��. P���F� 

Identificando “(Ent. Rel)” quaisquer “entregáveis relevantes” discriminados na proposta, 

que embora não constando da lista de entregáveis obrigatórios do concurso, seja um 

entregável adicional considerado pelo ICA como gerador de valor relevante para o 

projecto. 

6. Factor Manutenção Corretiva, Operação do Sistema e Help-desk: 

6.1 Factor Manutenção Corretiva, Operação do Sistema e Help-desk – Subfactor SLA’s: 

������çã� � -á/�	0,
Σ	-í�	�100, 50	 � 	 � ��6 � �6/�	 � 	4 2 �/�	 � 	3

�/� �
R�S�8 � 

Sendo: 

i. T o período de tempo estabelecido como objetivo no CE do SLAi; 

ii. TP o período de tempo apresentado na proposta do SLAi; 

iii. TxC a taxa de cumprimento anual de T pretendida pelo ICA;  

iv. TPxC a taxa de cumprimento anual de TP apresentada na proposta; 

v. NSLA representa o número de SLA’s requeridos no CE. 

6.2 Factor Manutenção Corretiva, Operação do Sistema e Help-desk Sistema – Subfactor 

Canais de contacto: 

i. Avaliação:  
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1. 10 se a comunicação for apenas via email; 

2. 40 se a comunicação for apenas via telefónica com ou sem possibilidade de 

envio por email; 

3. 50 se a comunicação for apenas via a aplicação de registo e seguimento de 

incidentes com ou sem possibilidade de envio por email; 

4. 100 se a comunicação inclui pelo menos a via de aplicação de registo e 

seguimento de incidentes e canal telefónico. 

6.3 Factor Manutenção Corretiva, Operação do Sistema e Help-desk – Subfactor Processo 

de acompanhamento: 

������çã� � 	∑ ����é���8	�����á���8, da seguinte lista: 
1. 30 - Acesso pelo ICA ao status de cada incidente; 

2. 30 - Acesso pelo ICA à lista dos incidentes com informação do status, data de 

abertura, data de conclusão pelo SLA, data prevista de conclusão pelo 

contratante e descrição pelo fornecedor da root-cause do incidente. A lista 

poderá ser filtrada por status ou por período de abertura do incidente ou período 

de encerramento do incidente. Deve ser possível efetuar a extração destes 

dados; 

3. 30 - Acesso a relatórios de cumprimento dos SLA’s, por período e indicador, 

devendo ser possível consultar em lista os incidentes contabilizados no mesmo. 

Deve ser possível a extração destes dados e indicadores; 

4. 20 – Reuniões de acompanhamento com regularidade pelo menos semestral, ou 

após major incidentes, para análise da situação e medidas corretivas; 

7. Factor Manutenção evolutiva: 

7.1 Factor Manutenção evolutiva – Subfactor composição da equipa standard: 

������çã� � -á/. �0,-í�. T100, 100 2 10 � ������	Dé���	��	8 �����8ã� 2 3�U�, onde:  

G����	-é���	��	� �����8ã�

� 	 �#I��D����8	��	�J ��� 2 #K�8����8	��	���#��� 2 ������������8	��	�J ����
#������������8	��	�J ���  

Caso #������������8	��	�J ��� � 0	então	o G����	-é���	��	� �����8ã� � 13 
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Artigo 15.º  

Escolha do adjudicatário 

Depois de cumpridas as formalidades previstas na lei, o órgão competente para a decisão de 

contratar deve tomar a decisão de adjudicação e notificá-la aos concorrentes no prazo legal. 

 

Artigo 16.º   

Prazo para apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário 

1. O adjudicatário deverá apresentar a documentação de habilitação no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da notificação da adjudicação. 

2. Será concedido um prazo de 3 (três) dias, para que o adjudicatário proceda à supressão de 

irregularidades detetadas nos documentos apresentados e que possam levar à caducidade da 

adjudicação, nos termos do disposto no artº 86 do CCP. 

3. A não apresentação da documentação supramencionada ou a sua desconformidade com as 

exigências legais em vigor, determina a caducidade da adjudicação, caso esta já tenha ocorrido 

 

Artigo 17.º 

Documentos de Habilitação e caução 

1. A decisão de adjudicação é notificada, em simultâneo, a todos os concorrentes. 

2. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, o órgão competente para a decisão 

de contratar notificará o adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação a seguir 

enunciados: 

a. Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo III (anexo II do CCP a que se 

refere a alínea a) do n.º 1 do art.º 81.º);  

b. Garantia bancária, seguro caução ou guia de depósito na Agência de Gestão da Tesouraria 

e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E., à ordem do ICA, para bom cumprimento do contrato, 

no valor de 5% do preço da adjudicação, sem IVA;  
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c. Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), 

d), e) e i) do artigo 55.º do CCP;  

d. Código de acesso à certidão permanente da empresa atualizada e em vigor;  

e. Fotocópia dos elementos identificativos do(s) outorgante(s);  

3. A entidade adjudicante para a decisão de contratar pode sempre solicitar ao adjudicatário, 

ainda que tal não conste no 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.  

  

Artigo 18.º  

Modo de apresentação dos documentos para elaboração de contrato 

O adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação, referidos no artigo 

6.º através da plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante. 

 

Artigo 19.º  

Caducidade da adjudicação 

1. A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário: 

a. Não apresente no prazo fixado os documentos constantes do art. 17.º do presente 

programa de concurso; 

b. Não preste em tempo e nos termos estabelecidos, nos artigos 88.º, 89.º e 90.º do CCP, a 

caução que lhe seja exigida; 

c. Não compareça no dia, hora e local fixado para a outorga do contrato sem motivo 

atendível e comprovado. 

2. No caso de caducidade da adjudicação, a entidade adjudicante comunicará de imediato ao 

adjudicatário. 

3. Nos casos previstos no número 1, a entidade competente para autorizar a despesa pode 

decidir pela adjudicação ao concorrente classificado em segundo lugar.  
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Artigo 20.º  

Caução 

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações, será exigida a prestação de 

caução no valor de 5% do montante total do preço contratual, com exclusão do IVA. 

2. Quando o preço total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente 

baixo, o valor da caução a prestar pelo adjudicatário é de 10% do preço contratual. 

3. O adjudicatário deve após notificação da adjudicação, e no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

comprovar que prestou a caução. 

 

Artigo 21.º  

Modo de prestação da caução 

1. As cauções podem ser prestadas por depósito em dinheiro, mediante garantia bancária ou 

Seguro-Caução, conforme escolha do adjudicatário e emitidas respetivamente de acordo com 

o Anexo IV, V ou VI. 

2. O depósito de dinheiro efetua-se na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – 

IGCP, E.P.E., à ordem do ICA. 

3. Se o adjudicatário prestar a caução mediante garantia bancária, deve apresentar um 

documento pelo qual um estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao 

limite do valor da caução, o imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela 

entidade adjudicante em virtude de incumprimento de quaisquer obrigações a que a garantia 

respeita. 

4. Tratando-se de Seguro-Caução, o adjudicatário deve apresentar apólice pela qual uma 

entidade legalmente autorizada a realizar esse seguro assuma, até ao limite do valor da 

caução, o encargo de satisfazer de imediato quaisquer importâncias exigidas pela entidade 

adjudicante, em virtude de incumprimento de quaisquer obrigações a que o seguro respeita. 

5. Das condições da garantia bancária ou da apólice de Seguro-Caução não pode, em caso 

algum, resultar uma diminuição das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que 

são asseguradas pelas outras formas admitidas, de prestação da caução. 
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6. Todas as despesas derivadas da prestação das cauções são da responsabilidade do 

adjudicatário. 

 

Artigo 22.º  

Encargos do concorrente 

Constituem encargos do concorrente as despesas inerentes à apresentação da proposta, a 

celebração dos contratos de seguros indicados no CE e as despesas inerentes à celebração do 

contrato.  

 

Artigo 23.º  

Aceitação da minuta de contrato 

1. Com a adjudicação, a minuta de contrato é enviada para aceitação, ao adjudicatário, nos 

termos do presente procedimento. 

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatário, quando haja aceitação expressa ou quando 

não haja reclamação nos 5 (cinco) dias subsequentes à respetiva notificação.  

 

Artigo 24.º  

Celebração de contrato escrito 

1. A outorga do contrato terá lugar no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de 

aceitação da minuta do contrato ou da decisão sobre a reclamação da mesma, 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. 

2. O órgão competente para a decisão de contratar comunica ao adjudicatário, com a 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a data, a hora e o local em que ocorrerá a outorga do 

contrato. 
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Artigo 25.º  

Prova de declarações 

1. A entidade adjudicante pode, a qualquer momento, exigir a apresentação de documentos 

comprovativos das declarações prestadas pelos concorrentes. 

2. A não apresentação pelo adjudicatário dos documentos solicitados ao abrigo do disposto no 

presente artigo, por motivo que lhe seja imputável, poderá determinar a caducidade da 

adjudicação. 

 

Artigo 26.º  

Falsidade de documentos e de declarações 

Sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal ou 

civil, a falsificação de qualquer documento de habilitação ou a prestação culposa de falsas 

declarações determina a caducidade da adjudicação, devendo o órgão competente para a decisão 

de contratar, adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente. 

 

Artigo 27.º  

Fornecimento de exemplares do processo 

O processo e documentos complementares estarão disponíveis para consulta gratuita na 

plataforma eletrónica www.compraspublicas.com.  

 

Artigo 28º  

Direito aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente programa, aplicar-se-á o regime 

previsto no CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com a atual redação 

e, subsidiariamente, a demais legislação aplicável. 
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ANEXOS 

Anexo I – Declaração de Aceitação do Caderno de Encargos 

(Artigo 6.º 
Condições e elementos da proposta, n.º 2, al. a)) 

1 - ......(nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de 

(1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do 

Caderno de Encargos relativo ao contrato a celebrar na sequência do Concurso Público internacional para a 

Implementação e manutenção do sistema de Gestão Integrada e gestão de Infraestruturas de IT “eICA”, 

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: 

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

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, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, 
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e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, ou já decorreu o período de inabilidade fixado na decisão 

condenatória (12); 

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 actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º 

da Ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho; 

ii) 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 Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho; 

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

Comunidades Europeias; 

iv) 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 que lhes 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 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 

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. 
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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 (18)]. 

 

(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 do CCP 

(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. 

(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. 

(18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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Anexo II - Proposta de preço 

(Artigo 6.º 
Condições e elementos da proposta, n.º 2, al. c)) 

 

F ……………. (denominação social e sede da empresa concorrente), depois de ter(em) tomado 

conhecimento do objeto do Concurso Público internacional para a Implementação e manutenção 

do sistema de Gestão Integrada e gestão de Infraestruturas de IT “eICA” a que se refere o 

anúncio datado de ___ de __________ de 20___, obriga(m)-se a executar os trabalhos que 

constituem esse serviço, em conformidade com o Caderno de Encargos, no prazo de ___ 

(__________) dias, pelo preço de ______________ (por extenso e por algarismos, em euros), que 

não inclui o imposto sobre o valor acrescentado. 

 

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. 

 

 

Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que respeita à 

execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 

 

 

Data __________ 

 

Assinatura(s) ________________ 
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Anexo III – Declaração do Concorrente 

(Artigo 17.º, n.º 1, al. a)) 

 
 

1 — ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante 

legal de (1) ...(firma, número de identificação fiscal e sede), adjudicatário(a) no procedimento 

de ....( designação ou referencia do procedimento em causa)declara, sob compromisso de honra, 

que a sua representada (2) : 

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

actividade, 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 

(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); 

c) Não foi objeto de aplicação de sanção acessória prevista na alínea e) do nº1 do art.21º do 

Decreto-Lei nº 433/82 de 27 de Outubro, no artigo 45º da Lei nº 18/2003, de 11 de Junho, e 

no nº1 do artigo 460º do Código dos Contratos Públicos (6); 

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 (7); 

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) (8); 

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 (ou indica ....como endereço do sitio da internet onde podem 

ser consultados (9) ) os documentos comprovativos de que a sua representada (10) não se 

encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do art.55º do Código dos Contratos 

Públicos.  

3 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 

documentos implica a caducidade da adjudicação e constitui contra -ordenação muito grave, nos 
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termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinara 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 (11)].  

 

(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) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação  

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.  

(5) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.  

(6) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.  

(7) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.  

(8) Declarar consoante a situação.  

(9) Acrescentar as informações necessárias à consulta se for o caso 

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

(11) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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Anexo IV - Modelo de guia de depósito 

(Artigo 20.º  

Caução, n.º 1) 

 

 

 

Euros:...........................€ 

 

Vai …....…………residente (ou com escritório) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agência 

ou delegação) da ….... (instituição) a quantia de …….... (por extenso em moeda corrente) (em 

dinheiro ou representada por) ……...., como caução exigida para o Concurso Público internacional 

para a Implementação e manutenção do sistema de Gestão Integrada e gestão de Infraestruturas 

de IT “eICA”, para os efeitos do n.º 1 do artigo 88.º do CCP. Este depósito fica à ordem de 

Instituto do Cinema e do Audiovisual ICA I.P., a quem deve ser remetido o respetivo 

conhecimento. 

 

 

Data .................. 

 

Assinaturas ................ 
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Anexo V - Modelo de garantia bancária 

(Artigo 20.º  

Caução, n.º 1) 

 

 

O Banco …...., com sede em …...., matriculado na Conservatória do Registo Comercial 

de...................., com o capital social de ……..., presta a favor de Instituto do Cinema e do 

Audiovisual - ICA I.P. , garantia autónoma, à primeira solicitação, no valor de …..., 

correspondente a …... (percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das 

obrigações que …........... (Empresa Adjudicatária) assumirá no contrato que com ela o Instituto 

do Cinema e do Audiovisual – ICA I.P., vai outorgar e que tem por objeto “Implementação e 

manutenção do sistema de Gestão Integrada e gestão de Infraestruturas de IT “eICA”, regulado 

nos termos da legislação aplicável. 

 

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia à primeira solicitação do Instituto do Cinema e do 

Audiovisual - ICA I.P., sem que este tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa 

invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás 

identificado ou com o cumprimento das obrigações que …........... (Empresa Adjudicatária) 

assume com a celebração do respetivo contrato. 

 

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao pedido, findo o qual, sem que o 

pagamento seja realizado, contar-se-ão juros moratórios à taxa mais elevada praticada pelo 

Banco para as operações ativas, sem prejuízo da execução imediata da dívida assumida por este. 

 

A presente garantia bancária autónoma não pode em qualquer circunstância ser denunciada, 

mantendo-se em vigor até à sua extinção, nos termos previstos na legislação aplicável. 

 

Data.................. 

Assinaturas................ 
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Anexo VI - Modelo de seguro-caução à primeira solicitação 

(Artigo 20.º  

Caução, n.º 1) 

 

A companhia de seguros …...., com sede em …..., matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de …..., com o capital social de……..., presta a favor de Instituto do Cinema e do 

Audiovisual - ICA I.P., e ao abrigo de contrato de seguro-caução celebrado com …...(tomador do 

seguro), garantia à primeira solicitação, no valor de ….........,  correspondente a …... 

(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que…........... 

(empresa adjudicatária) assumirá no contrato que com ela o Instituto do Cinema e do Audiovisual 

- ICA I.P., vai outorgar e que tem por objeto “Implementação e manutenção do sistema de 

Gestão Integrada e gestão de Infraestruturas de IT “eICA”, regulado nos termos da legislação 

aplicável (Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro e suas posteriores alterações e 

republicações). 

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis seguintes à 

primeira solicitação do Instituto do Cinema e do Audiovisual - ICA I.P., sem que este tenha de 

justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu benefício quaisquer meios de 

defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que 

…...... (Empresa Adjudicatária) assume com a celebração do respetivo contrato. 

A companhia de seguros não pode opor ao Instituto do Cinema e do Audiovisual - ICA I.P., 

quaisquer exceções relativas ao contrato de seguro caução celebrado entre esta e o tomador do 

seguro. 

A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogada ou 

denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos termos previstos na 

legislação aplicável. 

 

Data................. 

Assinaturas…………….. 

 


