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PROGRAMA DE CONCURSO 

 

Artigo 1º – Objeto do Concurso 

O Concurso Público nº 787/2021, destina-se à concessão do espaço para colocação de máquinas de venda 

automática nas unidades de Vila Real, Lamego, Chaves e Vila Pouca de Aguiar, do Centro Hospitalar de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD, EPE). 

 

Artigo 2º – Entidade pública contratante 

1. A entidade pública contratante é o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E., com 

sede na Avenida da Noruega, Lordelo, 5000-508 Vila Real, com o telefone geral 259 300 500. 

2. O Serviço que representa a entidade adjudicante no presente procedimento é o Serviço de 

Aprovisionamento e Logística do CHTMAD, EPE sito no endereço indicado no número anterior e com os 

telefones: 259 300 593, 259 300 506 e fax 259 300 558. 

 

Artigo 3º – Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar foi tomada por deliberação do Conselho de Administração em 04/02/2021, ao 

abrigo das suas competências próprias definidas no Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29/12. 

 

Artigo 4º – Local da prestação de serviços 

A colocação das máquinas de venda automática será efetuada em locais definidos pelo CHTMAD, EPE, nas 

unidades de Vila Real, Lamego, Chaves e Vila Pouca de Aguiar, de acordo com o Anexo I. 

 

Artigo 5º – Concorrentes 

Podem apresentar proposta as entidades que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no 

Anexo II deste procedimento. 

 

Artigo 6º – Consulta e fornecimento das peças do concurso 

1. As peças do concurso encontram-se disponíveis para consulta no site (Serviço de aprovisionamento 

e logística – concursos – CH | Trás-os-Montes e Alto Douro (min-saude.pt)) do Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE, onde podem ser consultadas, desde a data da publicação 

do anúncio até à data limite de apresentação das propostas. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.chtmad.min-saude.pt%2Fservico-de-aprovisionamento-e-logistica-concursos%2F&data=04%7C01%7Crafnunes%40chtmad.min-saude.pt%7Cc7af9af0029b40cb019b08d8dc91b1fc%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637501865611412606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=REenUxD9i%2BPz7jsjYvW9pnceTJkfb1mt%2BfxsGLdyA6Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.chtmad.min-saude.pt%2Fservico-de-aprovisionamento-e-logistica-concursos%2F&data=04%7C01%7Crafnunes%40chtmad.min-saude.pt%7Cc7af9af0029b40cb019b08d8dc91b1fc%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637501865611412606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=REenUxD9i%2BPz7jsjYvW9pnceTJkfb1mt%2BfxsGLdyA6Y%3D&reserved=0
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2. O acesso ao programa e caderno de encargos pode ser feito no endereço indicado no número anterior 

ou, solicitado através do endereço de correio eletrónico: rafnunes@chtmad.min-saude.pt. 

Artigo 7º – Pedido de esclarecimentos 

1- Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos à boa compreensão e interpretação dos 

elementos expostos para o endereço de correio eletrónico mencionado no nº 2 do Artigo 6º.  

2- Os esclarecimentos solicitados no número anterior, serão igualmente prestados por escrito. 

 

Artigo 8º – Visita às instalações 

1. Os interessados poderão inspecionar os locais de instalação e realizar neles os reconhecimentos que 

entenderem indispensáveis à elaboração da sua proposta. 

2. Para agendamento da visita às instalações, os interessados devem enviar o pedido através dos 

seguintes endereços de correio eletrónico: minhava@chtmad.min-saude.pt. 

3. Na visita ao CHTMAD, EPE, os interessados devem respeitar as normas da DGS que se encontrem em 

vigor. 

 

Artigo 9º – Proposta 

1. Na proposta o concorrente manifesta a vontade de contratar e indica as condições em que se dispõe 

fazê-lo. 

2. Na proposta o concorrente deve indicar os seguintes elementos: 

a) O valor da renda mensal, e a percentagem sobre a faturação, ao qual acrescerá o IVA. 

b) O valor da taxa do IVA em vigor. 

c) Lista de equipamentos a colocar, de acordo com o Anexo I, e que inclua dados técnicos, 

nomeadamente o consumo energético. 

d) Lista discriminativa com a designação dos produtos colocados em cada tipologia de máquina 

(snack e bebidas) e preço de venda, de acordo com o Despacho n.º 7516-A/2016 publicado em 

Diário da República, 2.ª série — N.º 108 — 6 de junho de 2016. 

e) O prazo de execução da concessão (3 anos). 

3. Na proposta o concorrente pode especificar aspetos que considere relevantes para a apreciação da 

mesma. 

4. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes. 

 

Artigo 10º – Documentos que acompanham a proposta 

1. A proposta é a declaração pela qual o concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua vontade de 

contratar e o modo pelo qual se dispõe fazê-lo. 

mailto:rafnunes@chtmad.min-saude.pt
mailto:minhava@chtmad.min-saude.pt
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2. A proposta é constituída pelos seguintes documentos: 

a) Nome (da empresa ou do proponente), morada completa, telefone e fax ou e-mail; 

b) Declaração do concorrente da aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em 

conformidade com modelo constante do Anexo II do presente programa do concurso, do qual faz parte 

integrante; 

c) Documento que contenha: 

i. Preço da renda a pagar mensalmente, considerando como valor mínimo admissível: 

- 3.000,00 € (três mil euros) mês, pelo parque total de máquinas, ao qual acresce uma 

percentagem sobre a faturação, acima dos 9.000,00 € (nove mil euros); 

ii. Prazo de instalação das máquinas, que será, no máximo de 30 (trinta) dias seguidos, contados a 

partir de 15 abril de 2021 (inclusive); 

iii. Listagem de preços dos produtos a praticar pelo concessionário. 

3. A proposta deve ainda obedecer ao seguinte: 

a) O preço não deve incluir o IVA e é indicado em algarismos e por extenso, prevalecendo este em caso 

de dúvida ou divergência; 

b) Mencionar expressamente que ao preço total acresce o IVA, indicando-se o respetivo valor e a taxa 

legal aplicável; 

c) Ser assinada pelo concorrente ou seus representantes; 

d) No caso de agrupamento de concorrentes, declaração conforme modelo constante no Anexo III do 

presente Caderno de Encargos, bem como, a proposta e a declaração referida alínea b) do n.º 2, do 

presente artigo, devem ser assinadas por todas as entidades que o compõem, ou pelos seus 

representantes, ou pelo representante comum, quando observado o disposto no artigo 13º do programa 

de concurso. 

e) A proposta e os documentos que a acompanham devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o 

sendo, devem ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o concorrente 

declara aceitar prevalência, para todos os efeitos, sobre os respetivos originais. 

 

Artigo 11º – Modo e Apresentação da proposta  

1. A proposta elaborada nos termos dos artigos 9º e 10º, é apresentada em invólucro opaco fechado, em 

cujo rosto se deve escrever a palavra “PROPOSTA” e o nome ou denominação do concorrente. 

2. Os documentos a que se refere o artigo anterior são apresentados noutro invólucro, também opaco e 

fechado, em cujo rosto se deve escrever a palavra “DOCUMENTOS” e o nome ou denominação do 

concorrente. 
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3. Os invólucros referidos nos números anteriores são, por sua vez, guardados num outro invólucro opaco 

e fechado, em cujo rosto se indica o nome do concorrente e “Concurso Público nº. 787/2021 – 

Concessão do Espaço para Colocação de Máquinas de Venda Automática no CHTMAD, EPE”. 

4. Cumprido o disposto nos números anteriores, são excluídas as propostas, quando: 

a) Os documentos em falta não sejam entregues no prazo fixado; 

b) Na nova documentação apresentada seja omitido qualquer dado exigido, desde que a falta seja 

essencial; 

c) Não sejam entregues, no prazo fixado, os dados solicitados, desde que a falta seja essencial. 

5. Os concorrentes são notificados dos motivos da respetiva exclusão. 

 

Artigo 12º – Prazo de entrega da proposta 

A proposta elaborada nos termos dos artigos 9º e 10º, deve ser entregue presencialmente no Serviço de 

Aprovisionamento e Logística da Unidade Hospitalar de Vila Real, em envelope fechado, ou enviada por 

correio registado, desde que a data de registo de envio ocorra dentro do prazo limite fixado para a 

entrega das propostas (ou seja, até às 17.30 horas do dia 17 de março de 2021), para o endereço 

indicado no artigo 2º, havendo lugar a abertura pública das propostas. 

 

Artigo 13º - Agrupamentos 

1. Podem ser concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, qualquer que seja a 

atividade por elas exercida, sem que entre as mesmas exista qualquer modalidade jurídica de associação. 

2. Os membros de um agrupamento concorrente não podem ser concorrentes no mesmo procedimento, 

nem integrar outro agrupamento candidato ou outro agrupamento concorrente. 

3. Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, perante a 

entidade adjudicante, pela manutenção da proposta. 

4. Se a adjudicação recair em proposta apresentada por um agrupamento, as entidades que o compõem 

devem, depois de lhe ser notificada a adjudicação, mas antes da celebração do contrato, associar-se na 

modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, nos termos do disposto no 

D.L. 231/81, de 28 de julho.  

 

Artigo 14º - Propostas Variantes 

1. Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 

 

Artigo 15º – Prazo de manutenção da proposta 
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O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta durante um período de 180 dias contados da data 

limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado por iguais períodos se aquele nada 

requerer em contrário.  

 

 

Artigo 16º - Abertura das propostas 

1. A abertura pública das propostas é no dia 18/03/2021, às 14.30h, no Auditório da Unidade Hospitalar 

de Vila Real, no endereço a que se refere o nº. 1 do artigo 2º. 

2. Só podem intervir no ato público do concurso, os concorrentes ou seus representantes legais, desde 

que devidamente credenciados. 

 

Artigo 17º - Lista dos concorrentes e consulta das propostas  

Após a abertura das propostas nos termos do disposto no artigo anterior, as mesmas ficam disponíveis 

para consulta por parte dos concorrentes que tiverem apresentado proposta, no horário referido no ponto 

1. do artigo 6º. 

 

Artigo 18º – Critério de adjudicação, modelo de avaliação da proposta e negociação 

1. A adjudicação do presente Concurso Público será efetuada de acordo com o critério da compensação 

mensal mais elevada para o CHTMAD, EPE. 

2. Em caso de empate, será adjudicada a proposta que apresente o menor consumo energético no parque 

de equipamento proposto. 

3. Caso o empate se mantenha, será realizado sorteio. 

 

Artigo 19º – Critério de desempate 

Em caso de empate entre as propostas apresentadas e como critério de desempate, será realizado sorteio 

presencial entre as propostas empatadas. 

 

Artigo 20º – Documentos de Habilitação 

1. O concessionário deve enviar ao Serviço de Aprovisionamento e Logística, através do endereço de 

correio eletrónico: rafnunes@chtmad.min-saude.pt, os seguintes documentos de habilitação, no prazo de 

10 (dez) dias úteis após adjudicação: 

1.1. Declaração de habilitação emitida conforme modelo constante do ANEXO IV; 

1.2. Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) 

do artigo 55º. do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro. 

mailto:rafnunes@chtmad.min-saude.pt


                                         
 

CA Nº 787/2021 
“CONCESSÃO DO ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE  

MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA NO CHTMAD, EPE.” 

 

 

7/27 

2. Quando o concessionário for um agrupamento de pessoas singulares ou coletivas, cada uma das 

entidades que o compõe deve apresentar os documentos referidos nos números anteriores. 

3. No caso de os documentos de habilitação estarem em língua estrangeira, devem ser acompanhados de 

tradução devidamente legalizada. 

4. Sempre que haja dúvidas sobre o conteúdo ou autenticidade de qualquer documento que tenha sido 

apresentado, pode ser exigida a exibição do original ou documento autenticado para conferência, dentro 

de um prazo razoável fixado para o efeito, não inferior a cinco dias úteis. 

5. Quando os documentos de habilitação exigidos no presente artigo se encontrarem disponíveis na 

Internet, o concessionário pode, em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à entidade 

adjudicante o endereço do sítio onde aqueles podem ser consultados, bem como informação necessária a 

essa consulta, desde que os referidos sítio e documentos nele constantes estejam redigidos em língua 

portuguesa. 

6. Quando o concessionário tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a entidade 

adjudicante consulte a informação relativa a qualquer dos documentos referidos no presente artigo, é 

dispensada a sua apresentação ou a indicação prevista no número anterior. 

 

Artigo 21º – 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 concorrente ou concessionário dos documentos solicitados ao abrigo do 

disposto no presente artigo, por motivo que lhe seja imputável, determina para além da exclusão do 

procedimento ao da anulação da adjudicação, consoante o caso a impossibilidade de durante dois anos 

concorrer a procedimentos abertos pela entidade adjudicante.  

 

Artigo 22º – Falsidade de documentos e de declarações  

Sem prejuízo da participação a entidade competente para efeitos de procedimento penal, a falsificação 

de documentos ou a prestação culposa de falsas declarações determina, consoante o caso a respectiva 

exclusão ou a invalidade da adjudicação e dos actos subsequentes.  

 

Artigo 23º – Caução  

1. Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o concessionário deve prestar uma 

caução no valor de 2% do montante da renda para os 3 anos de vigência do contrato, com exclusão do 

IVA.  
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2. A entidade adjudicante da concessão pode considerar perdida a seu favor a caução prestada, 

independentemente de decisão judicial, nos casos de não cumprimento das obrigações legais, contratuais 

ou pré – contratuais pelo concessionário.  

 

 

Artigo 24º – Modo de prestação da caução 

1. A caução deve ser prestada no prazo de 10 dias úteis contados da notificação da decisão de 

adjudicação. 

2. A caução referida no número anterior deve ser prestada: 

a) Por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado Português à ordem do 

CHTMAD, EPE nos termos do modelo constante do ANEXO V; 

b) Mediante garantia bancária ou seguro-caução, nos termos do modelo constante dos ANEXOS VI e VII. 

3. Se o concessionário não prestar a caução no prazo referido no n.º 1 e não tiver sido impedido de o 

fazer por facto justificativo que lhe não seja imputável, a adjudicação caduca. 

4.  Em tudo o demais não indicado neste artigo é aplicável o disposto nos artigos 88.º e seguintes do 

Código dos Contratos Públicos. 

 

Artigo 25º – Liberação da caução  

1.  No prazo de 30 dias contados do cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte do 

concessionário, o CHTMAD, EPE promove a liberação da caução a que se refere o artigo anterior. 

2. A demora na liberação da caução confere ao concessionário o direito de exigir ao CHTMAD, EPE juros 

sobre a importância da caução calculados sobre o tempo decorrido desde o dia seguinte ao termo do 

prazo referido no número anterior, nas condições a estabelecer por Portaria do Ministério das Finanças. 

 

Artigo 26º – Aceitação da minuta do contrato 

1. Após a aprovação da minuta do contrato por parte do Conselho de Administração do CHTMAD, EPE, e 

da prestação da caução devida, nos termos do artigo 23º, esta é enviada para aceitação por parte do 

concessionário. 

2. A minuta considera-se aceite pelo concessionário quando haja aceitação expressa ou quando não haja 

reclamação nos cinco dias subsequentes à respetiva notificação. 

 

Artigo 27º – Reclamações contra a minuta 

1.São admissíveis reclamações contra a minuta quando dela constem obrigações não contidas na proposta 

ou nos documentos que servem de base ao procedimento. 
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2. Em caso de reclamação, a entidade que aprova a minuta comunica ao adjudicatário da concessão, no 

prazo de 10 dias, o que houver decidido sobre a mesma, entendendo-se que a defere se nada disser no 

referido prazo. 

3. Nos casos em que haja reclamação contra a minuta, o prazo para comprovar a prestação da caução 

interrompe-se a partir da data da apresentação da reclamação e até ao conhecimento da decisão da 

reclamação ou ao termo do prazo fixado no número anterior para o respectivo deferimento tácito. 

 

Artigo 28º – Celebração de contrato escrito 

1. O contrato deve ser celebrado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da prova da prestação da caução. 

2. Não havendo lugar à prestação de caução, o prazo fixado no número anterior conta-se a partir da 

aceitação da minuta ou, consoante o caso, do conhecimento da decisão sobre a reclamação contra 

aquela ou do termo do prazo fixado para o respectivo deferimento tácito. 

3. A entidade pública contratante comunica ao adjudicatário da concessão, com a antecedência mínima 

de 5 dias, a data, hora e local em que se celebra o contrato. 

4. Se a entidade pública contratante não celebrar o contrato no prazo fixado, pode o adjudicatário da 

concessão desvincular-se da proposta, liberando-se a caução que haja sido prestada, sendo reembolsado 

de todas as despesas e demais encargos decorrentes da prestação da caução, sem prejuízo de direito a 

justa indemnização. 

 

Artigo 29º – Outros encargos 

1. Todas as despesas derivadas da prestação da caução, são da responsabilidade do concessionário. 

2. Os impostos, bem como, as despesas com reparações dos equipamentos são da responsabilidade do 

concessionário. 

 

Artigo 30º – Sigilo 

Os concorrentes, incluindo as entidades integradas num agrupamento, deverão assegurar a 

manutenção do sigilo em relação a todos os documentos e factos que tomem conhecimento no 

âmbito e relacionados com a prestação de serviços. 

 

Artigo 31º - Legislação Aplicável 

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

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 
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Anexo I 

Localização das Máquinas de Venda Automática 

(A) Número de Máquinas de Bebidas Quentes 

(B) Número de Máquinas de Bebidas Frias 

Localização 

Vila Real Lamego Chaves Vila Pouca Aguiar 

(A) 
Quentes 

(B) 
Frias 

(A) 
Quentes 

(B) 
Frias 

(A) 
Quentes 

(B) 
Frias 

(A) 
Quentes 

(B) 
Frias 

Administração 1        

Urgência Geral 1 1 1 1 1 1 
 

1* 
 

Urgência Pediatria 1 1       

Cons. Externa Geral 1 1 1 1     

Cons. Externa Pediatria 1 1       

Piso 1 2 2       

UCIP /UCIC  1       

Consulta Psiquiatria 1        

Centro Oncológico 1 1       

Mamografia 1        

Cons. Ext. 
Oftalmologia / ORL 

1 1       

Bloco Operatório   1      

Hall de Entrada 
Principal 

    1 1   

 

*- Máquina com as duas funcionalidades
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Anexo II 

Declaração de Aceitação do Conteúdo do Caderno de Encargos 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada 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 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 tenha sido 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, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante 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 562.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 
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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 Ação 

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 

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 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 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.  

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 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 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 coletiva s.  
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».  
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do 
disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º  
(4) 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.  
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(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 III 

Declaração para a Identificação de Agrupamentos 

 

 
F____________________________(Identificação dos representantes legais das empresas constituintes do 

agrupamento), titulares dos bilhetes de identidade n.os _____________, na qualidade de representantes legais 

de _______________, tendo tomado conhecimento das condições estabelecidas para o “Concurso Público nº 

12/2018 – Concessão do Espaço para Colocação de Máquinas de Venda Automática no CHTMAD, EPE”, 

promovido pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E., declaram, sob compromisso de honra 

que, em caso de adjudicação, se constituirão em consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, 

em que a constituição do agrupamento será a seguinte:  

 
 

 
Empresa 

 
Sede 

N.º de 
Telefone 

N.º de 
Fax 

% participação no 
agrupamento 

     

     

     

 

 
Declaram ainda que se assumem solidariamente responsáveis pelo perfeito e pontual cumprimento de todas as 

obrigações assumidas no âmbito do presente concurso, que aceitam a exigência de autorização prévia do 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E., para efetuar qualquer alteração na composição do 

agrupamento ou na sua liderança ou ainda nos dados fornecidos nesta declaração, sob pena de exclusão. 

 

[Local e data] 

 

[Assinatura do (s) representante (s) lega l (ais) do concorrente] 
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Anexo IV 

Declaração de Habilitação 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada 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), adjudicatário(a) no procedimento de ... (designação ou referência ao 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 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 (3) [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 (4)] (5);  

c) Tenham sido 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, e no n.º 1 do 

artigo 460.º do presente Código, durante o período de inabilidade fixado na decisão condenatória (6);  

d) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 562.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 que lhe confira vantagem que falseie as condições normais de concorrência. 

2 — O declarante junta em anexo [ou indica... como endereço do sítio 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 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 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 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.  
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(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 
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Anexo V 

Modelo de Guia de Depósito Bancário 

 

O depósito em dinheiro efetuar-se-á no Banco ....., à ordem do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

E.P.E., mediante guia do seguinte modelo: 

 

Guia de depósito  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, como caução exigida para a "concessão do espaço 

para colocação de máquinas de venda automática no CHTMAD, EPE, nos termos do Programa do Concurso e do 

Caderno de Encargos. Este depósito, sem reservas, fica à ordem do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, E.P.E., a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento. 

 

 

 

 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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Anexo VI 

Modelo de Garantia Bancária 

 

“Garantia Bancária” 

 

Ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. 

(Morada) 

 

O ____________ (Banco), com sede em __________________ (morada) vem prestar, por conta e a pedido de 

_________________ (nome do adjudicatário), com sede em ___________________ (morada), como 

adjudicatário do “Concurso Público nº 12/2018 – Concessão do Espaço para Colocação de Máquinas de Venda 

Automática no CHTMAD, EPE”, garantia bancária até ao valor de __________________ Euros (repetir por 

extenso), em caução do bom e pontual cumprimento por aquele das obrigações decorrentes do Programa de 

Concurso e do Caderno de Encargos. 

 

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro, ao Centro Hospitalar de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E., até àquele valor sem quaisquer reservas, e para todos os efeitos legais, de 

todas e quaisquer importâncias que lhe venham a ser solicitadas por escrito pelo beneficiário, à primeira 

solicitação e até um limite máximo de 48 horas, sem questionar da sua justeza ou conformidade com o 

disposto no processo de concurso e documentos a ele anexos. 

 

Esta garantia é de ____________________ (por algarismos e por extenso) e só será cancelada quando o 

beneficiário nos comunicar por escrito que cessaram todas as obrigações do caucionado, decorrentes do acima 

especificado, o que deverá ser feito de acordo com o estabelecido no Programa de Concurso e no Caderno de 

Encargos. 

 

 

 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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Anexo VII 

Modelo de Seguro Caução 

 

A _______________ (companhia de seguros), com sede em ____________________ (morada) presta a favor 

do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E., e ao abrigo de contrato de seguro-caução 

celebrado com _________________ (tomador de seguro), garantia à primeira solicitação no valor de 

_______________, correspondente à caução de 2% do preço contratual prevista no Programa de Concurso 

destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que _________________ (adjudicatário), 

com sede _____________________ (morada), assumirá no contrato que com ela o Centro Hospitalar de Trás-

os-Montes e Alto Douro, E.P.E., vai outorgar e que tem por Objeto a “Concessão do espaço para colocação de 

máquinas de venda automática no CHTMAD, EPE”, regulada nos termos da legislação portuguesa aplicável. 

 

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

do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E., sem que estes tenham de justificar o pedido e 

sem que a primeira pessoa possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o 

contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que __________________ (adjudicatário) 

assume com a celebração do respetivo contrato. 

 

A companhia de seguros não pode opor ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E., quaisquer 

exceções relativas ao contrato de seguro-caução celebrado entre estes 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 previsto no contrato e na legislação 

aplicável. 

 

 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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CADERNO DE ENCARGOS 

 

PARTE I - CLÁUSULAS JURÍDICAS 
 

 

Cláusula 1ª – Objeto do Concurso 

O Concurso Público nº 787/2021, destina-se à concessão do espaço para colocação de máquinas de venda 

automática nas unidades de Vila Real, Lamego, Chaves e Vila Pouca de Aguiar, do Centro Hospitalar de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD, EPE). 

 

Cláusula 2ª – Duração do contrato 

1. O contrato tem a duração de 3 (três) anos, sendo que, o mesmo vigora desde o dia da sua 

adjudicação. 

2. O contrato pode ser prorrogado por iguais períodos, caso haja interesse de ambas as partes, desde 

que não seja comunicado à outra parte a intenção de não renovação com uma antecedência de 30 dias, 

por carta registada e com aviso de receção. 

 

Cláusula 3ª – Local da prestação de serviços 

1. A colocação das máquinas de venda automática será efetuada em locais definidos pelo CHTMAD, EPE, 

nas unidades de Vila Real, Lamego, Chaves e Vila Pouca de Aguiar, de acordo com o Anexo I. 

2. Para além dos locais mencionados no Anexo I, no decurso do contrato poderão ser colocadas ou 

retiradas máquinas sempre que se considere a existência de um motivo válido. Estas alterações serão 

sempre objeto de acordo prévio entre as partes. Para efeitos de faturação, considera-se que o valor da 

renda unitária de cada máquina é de 100 €, sendo o montante base da renda, bem como o valor a partir 

do qual se aplica a percentagem sobre a faturação atualizados em conformidade sempre que se verifique 

alterações. 

 

Cláusula 4ª – Valor mínimo da renda 

1. Para efeitos de admissão da proposta, será considerado a renda mínima de 3 000,00 € (três mil euros), 

pelo total de 30 equipamentos existente no CHTMAD, EPE, acrescido de uma percentagem sobre a 

faturação acima dos 9 000,00 € (nove mil euros) a ser proposto pelo concorrente, ao que acrescerá o IVA 

à taxa legal em vigor, de acordo com o Anexo I do programa de concurso. 

2. Para efeitos de calculo do valor mensal de renda, o adjudicatário fornece mensalmente a lista de 

vendas, discriminada por equipamento e obtida através de ferramenta informática específica para o 
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efeito. A lista tem que conter, no mínimo, o valor total de vendas, e será enviada até ao dia 5 de cada 

mês aos serviços Financeiros, por via eletrónica. 

 

Cláusula 5ª – Condições de Pagamento 

1. A quantia a pagar pelo adjudicatário será em prestações mensais, até ao dia 8 de cada mês na 

Tesouraria do CHTMAD, EPE no endereço indicado no artigo 2º do programa de concurso, ou por 

transferência bancária para o IBAN: PT50078101120112001179081. 

 

Cláusula 6ª Obrigações da entidade adjudicante  

1. O CHTMAD, EPE deve disponibilizar os espaços confinados à exploração, que constituem os locais de 

execução do contrato. 

2. Garantir a cedência dos espaços necessários ao funcionamento dos equipamentos a instalar. 

3. Garantir que os produtos vendidos nas máquinas instaladas no CHTMAD, EPE, estão em conformidade 

com a legislação em vigor, podendo haver lugar a negociação entre o CHTMAD, EPE e o adjudicatário, 

sobre os produtos comercializados. 

 

Cláusula 7ª – Obrigações do Adjudicatário 

1. Não são permitidas alterações de estrutura dentro dos espaços que estão ou estarão consignados à 

instalação dos equipamentos objeto deste processo, nem substituir ou retirar máquinas instaladas 

(conforme anexo ao contrato que vier a ser celebrado) sem prévia autorização do CHTMAD, EPE. 

2. O adjudicatário responsabilizar-se-á pelas condições higieno-sanitárias das máquinas que vierem a ser 

instaladas, pela sua manutenção diária, pela sua pronta reparação, pela reposição diária dos produtos, 

pela qualidade dos produtos comercializados, correndo por sua conta e risco a reparação de quaisquer 

danos e prejuízos. 

3. O adjudicatário obrigar-se-á a colocar caixotes de lixo junto às máquinas instaladas assim como 

efetuar a recolha do mesmo, 3(três) vezes ao dia ou sempre que necessário. 

4. Os produtos colocados nas máquinas deverão encontrar-se sempre dentro do respetivo prazo de 

validade, em perfeitas condições de consumo e apresentação. 

5. As máquinas terão que estar equipadas de forma a manter os géneros alimentícios a temperaturas 

adequadas, bem como permitir que tais temperaturas sejam verificadas e legíveis. 

6. Os preços das bebidas e produtos alimentares são da responsabilidade do adjudicatário, mas não 

deverão ser superiores aos de mercado, assistindo ao CHTMAD, EPE impor alterações quando tal não 

suceda. 



                                         
 

CA Nº 787/2021 
“CONCESSÃO DO ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE  

MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA NO CHTMAD, EPE.” 

 

 

22/27 

7. As bebidas e os géneros alimentícios deverão estar perfeitamente rotulados de acordo com a legislação 

em vigor e cumprir todas as normas de saúde pública. 

8. O adjudicatário obriga-se a pagar ao CHTMAD uma renda mensal igual ao somatório do valor da renda 

proposta para cada máquina instalada no CHTMAD.D, EPE. 

 

Cláusula 8ª – Penalidades 

1. A falta de pagamento da renda mensal, no prazo fixado na Cláusula 5ª implica uma penalidade 

correspondente a 50% do seu valor. 

2. Pelo incumprimento de outras obrigações emergentes do contrato, o CHTMAD, EPE pode exigir do 

adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária de montante a fixar em função da gravidade do 

incumprimento, nos seguintes termos e de acordo com a seguinte fórmula (P – V * A / 30, em que: P - 

Penalidade; V – Valor mensal do contrato; A – Nº dias em atraso): 

a) Por cada dia de atraso no pagamento da renda mensal, o adjudicatário ficará sujeito ao 

pagamento de pena pecuniária correspondente a 5% sobre o valor da renda mensal; 

b) Por cada dia em que for excedido pelo adjudicatário, o prazo fixado para implementação de 

qualquer medida ou de correção de procedimentos irregulares constatados pelo CHTMAD, EPE o 

adjudicatário ficará sujeito ao pagamento de pena pecuniária correspondente a 5% sobre o valor 

da renda mensal. 

c) Os pagamentos previstos nas alíneas anteriores poderão ser satisfeitos por levantamento parcial da 

caução, se a ela houver lugar, ou mediante faturação dos valores em causa pelo CHTMAD, EPE ao 

adjudicatário. 

 

Cláusula 9ª – Casos fortuitos ou de força maior 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, 

designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedida de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à 

outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação. 

 

Cláusula 10ª – Patentes, licenças e marcas registadas 

1. São da responsabilidade do concessionário quaisquer encargos decorrentes da utilização indevida e do 

fornecimento de produtos de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 
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2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execução do contrato, 

qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-o de todas as despesas 

que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for. 

 

Cláusula 11ª – Garantia 

1. O concessionário garantirá a prestação dos serviços adjudicados, pelo prazo indicado na sua proposta, 

sem qualquer encargo para o CHTMAD, EPE. 

2. O não cumprimento do disposto no número anterior por parte do concessionário implica a perda do 

valor da caução prestada. 

 

Cláusula 12ª – Sigilo 

1. O concessionário deve guardar sigilo sobre toda a informação, documentação técnica, não técnica, 

comercial ou outra, relativa ao CHTMAD, EPE de que possa ter conhecimento ao abrigo da execução do 

contrato. 

2. A informação e documentação não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou 

aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à concessão do espaço. 

 

Cláusula 13ª – Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e eventuais anexos. 

2. Fazem sempre parte integrante do contrato a celebrar, independentemente da sua redução a escrito: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, 

desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para 

a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O caderno de encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3. Em caso de discrepância entre os vários elementos que compõem o contrato, prevalece a ordem por 

que vêm enunciados no número anterior. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2. e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 

artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º do mesmo diploma. 

5. O gestor do contrato em nome do CHTMAD, EPE a quem compete acompanhar permanentemente a 

execução do presente contrato é a diretora do Serviço de Nutrição do CHTMAD, EPE. 
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Cláusula 14ª – Cessão da posição contratual 

1. O concessionário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações 

decorrentes do contrato sem autorização do CHTMAD, EPE.  

2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve ser apresentada pelo cessionário toda a 

documentação exigida ao concessionário no artigo 20º do Programa do Concurso.  

3. O CHTMAD, EPE aprecia, designadamente, se o cessionário não se encontra em nenhuma das situações 

previstas no artigo 55.º do CCP. 

 

Cláusula 15ª – Resolução do Contrato pelo CHTMAD, EPE 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o CHTMAD, EPE pode resolver o 

contrato, a título sancionatório, no caso de se verificar falta de pagamento de duas prestações. 

2. Constituem ainda causas rescisórias, designadamente: 

a) A utilização abusiva ou acentuada deterioração das instalações, equipamento e material; 

b) A prática de atos com dolo ou negligência que prejudiquem ou afetem a qualidade dos géneros 

ou o normal funcionamento dos equipamentos; 

c) A oposição às visitas ou operações de verificação e controlo; 

d) A falta de cumprimento em devido tempo, das suas obrigações contratuais; 

3. O CHTMAD, EPE pode ainda resolver o contrato no caso de o prestador violar de forma grave e 

reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

 

Cláusula 16ª – Resolução do Contrato pelo Concessionário 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o concessionário pode resolver o 

contrato, quando por facto imputável ao CHTMAD, EPE lhe seja vedada a possibilidade de executar o 

objeto contratual. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração escrita enviada 

pelo concessionário ao CHTMAD, EPE e produz efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se o 

CHTMAD, EPE regularizar a situação que impedia a execução do contrato. 

 

Cláusula 17ª – Prazos Parciais da Prestação de Serviços 

1. O concessionário obriga-se a concluir e executar a concessão com respeito por todos os termos e 

condições das cláusulas técnicas do presente caderno de encargos e no estrito cumprimento dos prazos 

fixados nos documentos do concurso e na proposta. 

2. Os prazos fixados poderão ser prorrogados a requerimento do concessionário, desde que por motivos 

devidamente fundamentados e aceites pelo CHTMAD, EPE. 
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Cláusula 18ª – Despesas 

1. Todas as despesas derivadas da prestação das cauções e também as inerentes à celebração do 

Contrato são da responsabilidade do Adjudicatário. 

2. São também encargos do Adjudicatário as despesas inerentes à elaboração da Proposta. 

 

Cláusula 19ª – Boa fé 

As partes obrigam-se a atuar de boa fé na execução do contrato e a não exercer os direitos nele 

previstos, ou na lei, de forma abusiva. 

 

Cláusula 20ª – Foro Competente 

Para todas os litígios emergentes da interpretação e execução do presente contrato será territorialmente 

competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, foro esse que os Contraentes escolhem com 

expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Cláusula 21ª – Direito aplicável  

Em tudo o que não se encontrar especialmente regulado, aplicam-se as disposições constantes no 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL nº. 18/2008 de 29 de janeiro. 
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PARTE II - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS 
 
 
 

Artigo 22º – Forma da Prestação de Serviços 

1. Para acompanhamento da execução do contrato e se o CHTMAD, EPE assim o entender, o 

concessionário fica obrigado a manter, com a periodicidade que vier a ser definida, reuniões de 

coordenação com os representantes do CHTMAD, EPE das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os 

intervenientes. 

2. O concessionário fica também obrigado a apresentar aos representantes do CHTMAD, EPE informação 

ou relatórios específicos sobre aspetos relacionados com a execução do contrato, desde que solicitados 

por escrito pelo concedente. 

 

Artigo 23º – Preços 

1. O concessionário afixará a tabela de preços praticados nos bares em local visível, de fácil consulta 

pelos clientes. 

2. As alterações dos preços praticados e a inclusão de novos produtos durante a vigência do contrato, 

carecem de autorização do CHTMAD, EPE. 

3. A não observância destes requisitos implica a aplicação das penalidades constantes do Artigo 8º. 

 

Artigo 24º – Verificação e Fiscalização 

1. A atividade de verificação do presente contrato será avaliada, quantitativamente e qualitativamente, 

pelo Gestor do Contrato a que se refere o nº. 5 do artigo 13º do Caderno de Encargos, não podendo o 

adjudicatário recusar ou obstruir esta verificação. 

2. As operações de verificação, exercidas pelo representante do CHTMAD, EPE ou, caso se justifique, 

pelos organismos oficiais ou privados competentes, têm por objetivo comprovar: 

a) A higiene e limpeza de todas as instalações e equipamentos utilizados pelo concessionário devendo 

este acatar as instruções do CHTMAD, EPE relativamente a produtos e métodos; 

b) A higiene e asseio dos funcionários do concessionário; 

c) A existência e a eficácia de processos de controlo de vetores (baratas, formigas, ratos, etc.). 

d) A conformidade da qualidade dos produtos comercializados; 

e) A conformidade dos prazos de validade dos produtos comercializados; 

f) A conformidade da quantidade dos géneros incorporados em alguns produtos (sandes por exemplo); 
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g) A implementação de medidas corretivas às não conformidades, sob pena de acionar o Artigo 8º - 

Penalidades, do Caderno de Encargos. 

3. Todos os encargos com substituição, devolução ou destruição dos géneros, que após verificação devam 

ser rejeitados, serão suportados exclusivamente pelo concessionário. 

 

 


