Município de Vila Nova de Poiares
Câmara Municipal
3350-156 Vila Nova de Poiares – Telef. 23 942 0850 - Fax. 23942180 0
NIF 505371600 - Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
URGENTES DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL NAS ÁREAS AFETADAS
PELOS INCÊNDIOS FLORESTAIS DE AGOSTO E OUTUBRO DE
2017

Contrato n.º 25/2019||Procedimento Acingov 23/2019
Na sequência do lançamento de um procedimento contratual ao abrigo do disposto na al. a) do n.º 1
do art.º 16º, conjugado com a al. d) do n.º 1 do art.º 20.º ambos do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações e nova redação dada pelo
Decreto Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de
24 de junho de 2019, no uso das suas competências previstas na al. f) do n.º 1 do art.º 35º do Anexo
I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o disposto na al. a) do n.º 1 do art.º 18º do
Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho e de acordo com o previsto no nº 1 do art.º 98º do supra referido
Código dos Contratos Públicos, foi, em simultâneo, aprovado a minuta do contrato e adjudicada à
segunda outorgante

o “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URGENTES DE

REGULARIZAÇÃO FLUVIAL NAS ÁREAS AFETADAS PELOS INCÊNDIOS FLORESTAIS DE
AGOSTO E OUTUBRO DE 2017” em conformidade com as cláusulas previstas no caderno de
encargos, no respetivo convite e de acordo com a proposta apresentada, documentos que aqui se dão
por fielmente reproduzidos sendo do inteiro conhecimento e aceite por ambas as partes.
Após o cumprimento das formalidades legais é celebrado o presente contrato entre os outorgantes:
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES, Pessoa Coletiva número 505 371 600,
representado neste ato por João Miguel Sousa Henriques, na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal, no uso dos poderes que lhe são conferidos pela alínea al. f) do n.º 2 do artigo 35.º do
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adiante designado por primeiro outorgante ou
Município, e
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FLORESTA JOVEM, LDA , NIFC 503786144, com sede em Rua Principal nº 20, Carvalhal,
Mortágua, adiante designada por segunda outorgante, aqui representada por RUI JOSÉ DE
MATOS, com o número de identificação fiscal 190302976, titular do Cartão de Cidadão número
09322640 3zy5, válido até 12/04/2022, o qual tem poderes para outorgar o presente contrato
conforme foi verificado pela certidão permanente, acedida nos termos do artigo 75º do Código do
Registo Comercial, com o código de acesso: 1127-4120-4377, subscrita em 11-07-2008 e válida até
26-11-2019,

documentos que se encontram patenteados no procedimento, encontrando-se

certificados digitalmente na plataforma eletrónica de contratação pública ACINGOV.
Regendo-se pelas seguintes cláusulas:
Cláusula 1.ª
Objeto
1.

O presente Contrato tem por objeto principal a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URGENTES
DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL NAS ÁREAS AFETADAS PELOS INCÊNDIOS
FLORESTAIS DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2017, de acordo com o previsto no convite,
no caderno de encargos e na proposta apresentada pela segunda outorgante submetida na
plataforma eletrónica ACINGOV em 6 de junho de 2019.

2.

Os trabalhos, cuja identificação e localização constam em anexo ao caderno de encargos,
serão efetuados de acordo com a Memória Descritiva e Especificações técnicas e com as
peças desenhadas constantes da Anexo C e D.

Cláusula 2.ª
Prazo de execução do contrato
A entidade adjudicatária obriga-se a concluir a execução dos trabalhos contratualizados, com todos
os elementos referidos nas especificações técnicas especiais, constante do Caderno de Encargos, no
prazo definido nessas especificações, o que tem de ocorrer, impreterivelmente, até 30 de junho de
2019, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.
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Cláusula 3.ª
Preço Contratual
1. O encargo total do presente contrato é de € 15.700,00 (quinze mil e setecentos euros)
acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a lista de preços unitários de todas
as espécies de trabalho, a qual faz parte integrante da proposta apresentada pela segunda
outorgante.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.
Cláusula 4.ª
Condições de Pagamento
1. A quantia devida pelo Município de Vila Nova de Poiares, deve ser paga no prazo de 60 dias
após a receção pelo das respetivas faturas, as quais só poderão ser emitidas após o
vencimento das obrigações respetivas.
2. Para os efeitos previstos no número anterior, a obrigação considera-se vencida com a
prestação dos serviços efetivamente prestados devendo ser elaborado pelo adjudicatário e
previamente submetido à aprovação do Presidente da Câmara Municipal, com conhecimento
do gestor do contrato, um auto de medição, onde estejam refletidos os trabalhos
efetivamente executados.
3. Em caso de discordância por parte do Município de Vila Nova de Poiares, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar à segunda outorgante, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando esta obrigada a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à
emissão de nova fatura corrigida.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através
de transferência bancária, devendo o fornecedor indicar o IBAN para o efeito.
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Cláusula 5.ª
Cabimento e compromisso
O encargo referido na cláusula anterior será satisfeito pela seguinte dotação em vigor e na qual
tem cabimento no orçamento: na classificação orgânica 0102 e na classificação económica 020220
e nas GOP 01004.2018/5003 Estabilização Pós Incêndios – Acc. 2 Recuperação de linhas de água
pós-incêndio, ao qual foram atribuídos os números de cabimento e compromisso válidos e
sequenciais, 24591, e 24953 em 21/06/2019 e 24/06/2019 respetivamente, em conformidade
com o previsto na Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro de 2012, na redação atual, estando os encargos
cativos na respetiva conta corrente, conforme se pode verificar pelas competentes fichas de
compromisso e cabimento, as quais se encontram anexas ao presente contrato e dele fazem parte
integrante.
Cláusula 6.ª
Obrigações principais da segunda outorgante
1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de
Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o
adjudicatário as seguintes obrigações principais:
a) Executar a intervenção no troço do Rio Alva (1000m, ambas as margens), conforme
intervenções descritas na memória descritiva e nas especificações técnicas, apresentadas
no Anexo I, do caderno de encargos.
b)

Executar trabalhos de qualidade, em conformidade com o conteúdo do caderno de
encargos e da respetiva proposta;

c) Executar o trabalho que lhe for adjudicado, com absoluta subordinação aos princípios
da ética profissional, isenção, independência, zelo e competência;
d) Cumprir as condições fixadas para a execução do trabalho;
e) Sujeitar-se à ação fiscalizadora de representante indicado pelo Município e pelo
acompanhamento do gestor do contrato;
f)

Proceder à entrega dos documentos correspondentes aos trabalhos, de acordo com os
prazos contratualizados;
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g) Prestar as informações que forem solicitadas pelo representante indicado pelo
Município;
h) Realizar os serviços enumerados na adjudicação, nas condições de prazo e preço
contratados;
i)

Disponibilizar o número suficiente de trabalhadores com qualificação adequada, de
forma a garantir uma correta articulação entre o prestador de serviços e os representantes
do Município;

j)

Recorrer a todos os meios humanos, equipamentos e materiais que sejam necessários e
adequados à prestação do serviço e trabalhos, bem como ao estabelecimento do sistema
de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo;

k) garantir que a realização do serviço, no âmbito das suas obrigações contratuais, observe
todas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
l)

Remover do local dos trabalhos, após a conclusão destes, os materiais, equipamentos,
resíduos de estaleiro ou resíduos florestais, bem como lixos que se encontrem na área de
trabalho e tudo o que tenha servido para a sua execução, no prazo máximo de cinco dias,
a contar da data da conclusão dos trabalhos em causa. Os materiais em depósito na via
pública ou em transporte deverão ser devidamente acondicionados de modo a não
prejudicarem ou impedirem o trânsito de pessoas e veículos, nem constituírem qualquer
fator de risco de acidentes pessoais ou danos.

m) Estilhaçar ou remover todos os sobrantes resultantes das operações indicadas nas
especificações técnicas, devendo, no caso de se optar pelo estilhaçamento, a estilha, ser
espalhada e não ficar acumulada.
n) ter em dia ou a contrair, todos os seguros necessários e obrigatórios para a execução do
objeto do presente contrato.
2. É da responsabilidade da segunda outorgante a adoção de quaisquer medidas de proteção e
segurança que se tornem necessárias, inclusive no que se refere à salvaguarda de terceiros /ou dos
seus bens.
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Cláusula 6.ª
Acompanhamento da execução do contrato
1. A entidade adjudicante, através do(a) gestor(a) do contrato procede ao acompanhamento e
fiscalização da execução do presente contrato, com vista a verificar se estão a ser cumpridos
os requisitos técnicos definidos nas especificações técnicas, constantes do Caderno de
Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
2. Na análise a que se refere o número anterior, a segunda outorgante deve prestar à primeira
outorgante toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários.
3. No caso de se verificar o não cumprimento das exigências legais, ou no caso de existirem
discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos nas
especificações técnicas do Caderno de Encargos, o primeiro outorgante deve de isso informar,
por escrito, a entidade adjudicatária.
4. No caso previsto no número anterior, a entidade adjudicatária deve proceder, à sua custa e
no prazo razoável ao que for determinado pela entidade adjudicante, às alterações e correções
necessárias para garantir o cumprimento das exigências legais e das características,
especificações e requisitos técnicos exigidos.
5. O Município poderá mandar suspender os trabalhos, temporária ou definitivamente, quando
o equipamento utilizado pela entidade adjudicatária não satisfaça as exigências técnicas
recomendadas na operação em curso.
6. A segunda outorgante deverá tomar todas as medidas necessárias para garantir a boa execução
dos trabalhos e a sua preservação, enquanto os mesmos não forem dados por concluídos.
7. É da responsabilidade da entidade adjudicatária a adoção de quaisquer medidas de proteção
e segurança que se tornem necessárias, inclusive no que se refere à salvaguarda de terceiros
/ou dos seus bens.
Cláusula 7.ª
Caução
O presente contrato está dispensado da prestação da caução de acordo com o estabelecido no n.º 2
do artigo 88.º do CCP,.

Assinada digitalmente por João Miguel Sousa Henriques
Data: 2019.06.27 19:15:33 BST

Assinada digitalmente por RUI JOSE DE MATOS
Data: 2019.06.26 14:43:50 BST

6

Município de Vila Nova de Poiares
Câmara Municipal
3350-156 Vila Nova de Poiares – Telef. 23 942 0850 - Fax. 23942180 0
NIF 505371600 - Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

Clausula 8.ª
Resolução do Contrato
Para além das penalidades contratuais previstas na cláusula 14ª do caderno de encargos, o
incumprimento, por uma das partes dos deveres resultantes do contrato confere à outra parte, o
direito de resolver o contrato com os fundamentos previstos nas clausulas 16ª e 17ª do caderno de
encargos bem como os consagrados no art.º 332º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, sem
prejuízo das correspondentes indemnizações legais.
Cláusula 9.ª
Documentos habilitantes e documentos integrantes do contrato
1. Fazem parte integrante do contrato os documentos elencados no n.º 2 do art.º 96º do Código
dos Contratos Públicos aprovado pelo DL nº 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações e
nova redação dada pelo Decreto Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, sendo que em caso de
divergência a prevalência é determinada pela ordem pela qual é indicado no referido número
e artigo.
2. A segunda outorgante fez prova de que se encontra habilitada nos termos do art.º 81º do
mesmo diploma, encontrando-se os documentos habilitantes juntos ao processo na
plataforma eletrónica ACINGOV.
Cláusula 10.ª
Aplicação subsidiária
Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente contrato aplicar-se-á as normas
constantes do Código dos Contratos Públicos.
Cláusula 11.ª
Gestão e Acompanhamento
O Município de Vila Nova de Poiares, dando cumprimento ao disposto no art.º 290 A do Código
dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações
e nova redação dada pelo Decreto Lei N.º 111-B/2017 de 31 de agosto, designa como gestora do
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contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste, a trabalhadora Célia
Sofia Loreto Castanheira Góis.
Cláusula 12.ª
Foro competente
Para a resolução de todos os litígios emergentes deste contrato é competente o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra, com a expressa renúncia a qualquer outro.
Ambos os contraentes aceitam o presente contrato com todas as obrigações que dele emergem, pela
forma como fica exarado e documentos que dele passam a fazer parte integrante, atrás mencionados.
O presente contrato é celebrado em suporte eletrónico e com aposição de assinaturas eletrónicas, nos
termos e para os efeitos do nº 1 do art.º 94 do CCP, constando a data da sua celebração na plataforma
eletrónica ACINGOV no fluxo do procedimento

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Anexo I- Ficha de cabimento

Assinada digitalmente por João Miguel Sousa Henriques
Data: 2019.06.27 19:15:33 BST

Assinada digitalmente por RUI JOSE DE MATOS
Data: 2019.06.26 14:43:50 BST

9

Município de Vila Nova de Poiares
Câmara Municipal
3350-156 Vila Nova de Poiares – Telef. 23 942 0850 - Fax. 23942180 0
NIF 505371600 - Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

Anexo II – Ficha de compromisso
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