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PROGRAMADECONCURSO
1. IDENTIFICACAo DO CONCURSO:
Concurso Publico para Locac;ao de Viaturas.

2. ENTIDADE ADJUDICANTE:
ICP - Autoridade Nacional de Comunicac;oes (ICP-ANACOM), com Sede em
Lisboa, na Av. Jose Malhoa, n.o 12. Telefone - 21 7211000 1 Telefax - 21
7211001 .
3. DECISAo DE CONTRATAR:
Conselho de Administrac;ao - DE92201 OCA, de 2010/03/17.

4. ESCLARECIMENTOS:
a) Os concorrentes 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 electr6nica
www.compraspublicas.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

electr6nica

www.compraspublicas.com.

5. FORNECIMENTO DAS PECAS DO PROCEDIMENTO:
a) As pec;as do procedimento encontram-se disponiveis para fornecimento
atraves da plataforma electr6nica, cujo acesso e realizado atraves do
enderec;o electr6nico www.compraspublicas.com.
b) Devera seleccionar

0

menu "Registo de Fornecedores", preencher

respectivo formulario e enviar os documentos solicitados para

0

0

seguinte

enderec;o: credenciar.compraspublicas@construlink.com.
c) As pec;as do procedimento encontram-se patentes para consulta no Servic;o
de Atendimento ao Publico do ICP-ANACOM, na morada indicada no ponto
2., entre as 09:00 horas e as 16:00 horas, bem como no enderec;o
electr6nico do ICP-ANACOM, www.anacom.pt.
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6. DOCUMENTOS DA PROPOSTA:
A proposta e constitufda 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, nos termos da alinea a), nO 1 do art° 57°.
Esta declarac;ao deve ser assinada electronicamente, atraves de certificado
qualificado, pelo concorrente ou par representante que tenha poderes para

0

obrigar.
b) Documentos que, em func;ao do objecto do contrato a celebrar e dos
aspectos da sua execuc;ao submetidos

a

concorrencia pelo caderno de

encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais

0

concorrente se dispoe a contratar, nos termos da alinea b), nO 1 do art° 57°
do C6digo dos Contratos Publicos, designadamente a proposta de prec;o
(valor mensa I por viatura), assinada electronicamente, atraves de certificado
qualificado pelo concorrente ou par representante.
c) Documentos que contenham os termos ou condic;oes relativos a aspectos da
execuc;ao do contrato nao submetidos

a

concorrencia pelo caderno de

encargos aos quais a entidade adjudicante pretende que

0

concorrente se

vincule, nos termos da alinea c), nO 1 do art° 57° do C6digo dos Contratos
Publicos, nomeadamente os mencionados nas especificac;oes tecnicas.
7. DOCUMENTOS REDIGIDOS EM liNGUA ESTRANGEIRA:
Os documentos que constituem a proposta sao obrigatoriamente redigidos em
lingua portuguesa, com excepc;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 os documentos de habilitac;ao mencionados
nas alineas a) e b) do n.O 1 do art.o 81.° do CCP, atraves da plataforma
electr6nica www.compraspublicas.com.
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9. PRAZO:
A apresentac;ao dos documentos mencionados no ponto anterior devera ser
efectuada nos termos do previsto no ponto 1 do art.o 83. 0 do CCP, no prazo de
5 (cinco) dias uteis ap6s a recepc;ao da notificac;ao de adjudicac;ao.
10. PRAZO PARA sUPREssAo DE IRREGULARIDADEs:
Nos termos do art° 86 0 do CCP, as irregularidades detectadas nos documentos
apresentados que possam levar a caducidade da adjudicac;ao sao suprimidas
no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de recepc;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 E MODO DE APREsENTACAo DE PROPOsTAs:
a) As propostas serao entregues ate as 16:00 horas do dia 5 de Abril de 2010,
atraves da plataforma electr6nica www.compraspublicas.com.
b) A assinatura e encriptac;ao das propostas e respectiva documentac;ao serao
realizadas

atraves

de

um

certificado

qualificado,

0

qual

devera

ser

atempadamente adquirido junto da entidade credenciada nos termos da
legislac;ao em vigor (cartao do cidadao, Digital Sign, Multicert).
13. PUBLICITACAo DA LIST A 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
electr6nica www.compraspublicas.com. aplicando-se

0

disposto no art° 1380 do

C6digo dos Contratos Publicos.
14. PRAZO DE MANUTENCAo DAs PROPOsTAs:
Os concorrentes ficam obrigados a manter a validade das suas propostas
durante

0

prazo minimo de 120 (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.
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15. CRITERIO DE ADJUDICACAo:
A adjudica9clo sera feita por viatura, segundo 0 criterio do mais baixo pre90.

Lisboa, 22 de

Mar~o

de 2010

A Chefe de Divisao de Compras e Contratos

(Catarina Morgado)

