
All rORIOADF
NACIONAl ANACOM i"lE LOMUf'J'[A~6ES 

PROGRAMA DE CONCURSO 

1. IDENTIFICACAO DO CONCURSO: 

Concurso Publico para Aquisic;ao de Servic;os Externos de Saude no Trabalho. 

2. ENTIDADE ADJUDICANTE: 

Autoridade Nacional de Comunicac;6es (ANACOM), com sede em Lisboa, na Av. Jose 

Malhoa, n.o 12. Telefone - 21 7211000/ Telefax - 21 7211001. 

3. DECISAO DE CONTRATAR: 


Conselho de Administrac;ao - DE2632016CA, de 15.09.2016. 


4. ESCLARECIMENTOS: 

a) Os interessados poderao solicitar ao juri do concurso, ate ao fim do primeiro terc;o do 

prazo fixado para a apresentac;ao das propostas, os esclarecimentos necessarios a boa 

interpretac;ao dos elementos expostos, os quais deverao ser apresentados atraves da 

plataforma eletr6nica www.comprasDublicas.com. 

b) Os esclarecimentos referidos serao prestados pela entidade mencionada na alfnea 

anterior, ate ao segundo terc;o do prazo fixado para a apresentac;ao das propostas, 

atraves da plataforma eletr6nica www.compraspublicas.com . 

5. FORNECIMENTO DAS PECAS DO PROCEDIMENTO: 

a) As pec;as do procedimento encontram-se disponfveis na plataforma eletr6nica da 

Gatewit, cujo registo e acesso e efetuado atraves do enderec;o eletr6nico 

www.compraspublicas .com . 

b) As pec;as do procedimento encontram-se patentes para consulta no Servic;o de 

Atendimento ao Publico da ANACOM, na morada indicada no ponto 2., entre as 09:00 

horas e as 16:00 horas, bem como no enderec;o eletr6nico da ANACOM, 

www.anacom.pt. 

6. DOCUMENTOS Dft. PROPOSTA: 

6.1. Todos os documentos que constituem a pro posta abaixo indicados devem ser 

assinados eletronicamente, atraves de certificado qualificado, pelo concorrente ou por 

representante que tenha poderes para 0 obrigar. 
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6.2. A pro posta e constituida pelos seguintes elementos: 

a) 	Declarac;ao do concorrente de aceitac;ao do conteudo do caderno de encargos, 

elaborada em conformidade com 0 modelo constante do anexo I ao C6digo dos 

Contratos Publicos (CCP), nos termos da alinea a), n.o 1 do art.o 57. 0 do mesmo 

diploma legal. 

b) 	Declarac;ao do concorrente de prevenc;ao de conflito de interesses, conforme clausula 

12.a , da parte I do caderno de encargos. 

c) 	Comprovativo da Direc;ao Geral de Saude (DGS) de que 0 concorrente esta autorizado 

a prestar Servic;os Externos de Saude no Trabalho, nos termos da Lei n.o 102/2009, de 

10 de setembro e respetivas alterac;oes, conjugada com a Lei n.o 7/2009, de 12 de 

fevereiro. 

d) Anexo 2 ao caderno de encargos devidamente preenchido, conforme referido no ponto 

1. da clausula 12.a , da parte II do caderno de encargos. 

e) Documentos que, em func;ao do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua 

execuc;ao submetidos a concorn§ncia pelo caderno de encargos (prec;o), contenham os 

atributos da proposta, de acordo com os quais 0 concorrente se dispoe a contratar, nos 

termos da alinea b), n.o 1 do art.o 57.0 do CCP. 

f) 	 Documentos que contenham os term os ou condic;oes que vinculem 0 concorrente ao 

cumprimento dos aspetos de execuc;ao do contrato nao submetidos a concorrencia pelo 

caderno de encargos, nos termos da alinea c), n.o 1 do art.o 57. 0 do CCP, 

designadamente os mencionados nas clausulas 6. a , 7. a , 8. a e 12.a , da parte I do 

caderno de encargos, e todos os mencionados na parte II do caderno de encargos. 

g) Documentos que contenham 	os esclarecimentos justificativos da apresentac;ao de um 

prec;o anormalmente baixo, quando aplicavel, nos termos da alinea d), nO 1 do art.o 57. 0 

do CCP. 

7. 	DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LiNGUA ESTRANGEIRA: 

Os documentos que constituem a proposta sao obrigatoriamente redigidos em lingua 

portuguesa, com excec;ao da documentac;ao tecnica (catalogos, certificados, referencias, 

manuais tecnicos, e similares), que podera ser apresentada em ingles. 

8. 	DOCUMENTOS DE HABILITACAo: 

o adjudicatario devera apresentar, atraves da plataforma eletr6nica 

www.compraspublicas.com. os documentos de habilitac;ao mencionados nas alineas a) e 

b) do n.o 1 do art.o 81.0 do CCP. 
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9. 	PRAZO: 

A apresentac;ao dos documentos mencionados no ponto anterior devera ser efetuada nos 

termos do previsto no n.o 1 do art.o 83.° do CCP, no prazo de dez dias uteis ap6s a recec;ao 

da notificac;ao de adjudicac;ao. 

10. PRAZO PARA SUPRESSAO DE IRREGULARIDADES: 

Nos term os do art.o 86.° do CCP, as irregularidades detetadas nos documentos 

apresentados que possam levar a caducidade da adjudicac;ao sao suprimidas no prazo de 

cinco dias, contados da data de recec;ao da notificac;ao para apresentac;ao dos documentos 

ou elementos em falta. 

11. PROPOSTAS VARIANTES: 

Nao e admitida a sua apresentac;ao. 

12. PRAZO PARA APRESENTACAO DE PROPOSTAS: 

As propostas devem ser apresentadas ate as 16:00 horas do dia 6 de outubro de 2016. 

13. MODO DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS: 

a) 	As propostas devem ser submetidas diretamente na plataforma eletr6nica 

www.compraspublicas.com. 

b) 	A assinatura e encriptac;ao das propostas e respetiva documentac;ao serao realizados 

com recurso a certificados qualificados de assinatura eletr6nica pr6prios ou dos seus 

representantes legais, nos term os dos art.os 54.°, 68.0 e 69.°, da Lei n.o 96/2015, de 17 

de agosto. 

c) 	A recec;ao das propostas e registada com referencia as respetivas data e h~ra, sendo 

entregue aos concorrentes, pela plataforma eletr6nica referida na alinea a), um recibo 

eletr6nico comprovativo dessa recec;ao. 

d) as concorrentes devem prever 0 tempo necessario para a inserc;ao das propostas, bem 

como para a sua assinatura eletr6nica qualificada, em func;ao do tipo de acesso a 

Internet de que disp6em, uma vez que s6 sao admitidas a concurso as que tenham sido 

assinadas e recebidas ate a data e hora referidas no ponto 12. 

14. PUBLICITACAO DA LlSTA DE CONCORRENTES: 

No dia imediato ao termo do prazo fixado para apresentac;ao das propostas, 0 juri 

procedera a publicitac;ao da lista dos concorrentes na plataforma eletr6nica 

www.compraspublicas.com. aplicando-se 0 disposto no art.o 138.° do CCP. 
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15. PRAZO DE MANUTENCAo DAS PROPOSTAS: 

Os concorrentes ficam obrigados a manter a validade das suas propostas durante 0 prazo 

minima de cento e vinte dias , contados da data limite para a sua entrega, 0 prazo de 

manutenc;ao das propostas considera-se prorrogado por igual periodo se os concorrentes 

nada requererem em contrario , 

16. CRITERIO DE ADJUDICACAo: 

a) A adjudicac;ao sera feita segundo 0 criterio do mais baixo prec;o ; 


b) Em caso de empate, sera vencedora a proposta rececionada mais cedo pela ANACOM , 


17. PRECO ANORMALMENTE BAIXO: 

Por referencia ao prec;o base fixado no caderno de encargos, abaixo de 50 000 (cinquenta 

mil) euros 0 prec;o total resultante de uma proposta e considerado anormalmente baixo , 

Caso seja apresentada proposta com prec;o anormalmente baixo, a mesma deve integrar 

os documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentac;ao do 

mesmo, 

18. INOBSERVANCIA REGULAMENTAR: 

Nos termos do art.o 146.°, n.o 2, alinea n) , do CCP, serao objeto de exclusao as propostas 

que nao cumpram qualquer regra do presente programa de concurso. 

19. LEGISLACAo APLICAvEL: 

Em tudo 0 omisso no presente programa de concurso, aplica-se 0 regime previsto no CCP, 

aprovado pelo Decreto-Iei n,o 18/2008, de 29 de janeiro, 

Lisboa, 21 de setembro de 2016 

A Chefe de Divisao de Compras e Contratos 

(Catarina Morgado) 
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