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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
Aquisição de eletricidade no mercado livre  

CONSULTA PRÉVIA 

Formação de contrato ao abrigo de Acordo-Quadro 

Lote 2 – Baixa Tensão Normal 
(Alínea h) do nº 1 do artº 27º do Código dos Contratos Públicos) 
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Referência: Consulta Prévia n.º 7/2021 

 

Aquisição de eletricidade no mercado livre a que corresponde o lote 2 ao abrigo do Acordo-Quadro de 

Eletricidade 01/2020 da Central de Compras da CIM RC 

CÓDIGO CPV – 65310000-9 (Distribuição de Eletricidade) 

 

I – ENTIDADE ADJUDICANTE  

A entidade adjudicante é o Município de Vila Nova de Poiares, sito no Largo da Republica 3350-156 Vila 

Nova de Poiares, N.I.P.C 505371600, com o número de telefone 239420850 e fax 239421800 e com o 

endereço de correio eletrónico geral@cm-vilanovadepoiares.pt  

 

II – DECISÃO DE CONTRATAR  

A decisão de contratar foi tomada pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

nomeadamente ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 36º do CCP, aprovado pelo DL 18/2008, de 29 de 

janeiro, conjugado com o disposto na línea a) do n.º 1 do artigo 18º do DL 197/99 de 8 de junho. 

 

III – PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO  

A presente consulta prévia é efetuada ao abrigo do “Acordo-Quadro de Eletricidade” da Central de Compras 

da Região de Coimbra” nos termos do artigo 258.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aplicando-se-

lhe, em tudo o que não estiver especialmente regulado, as disposições do caderno de encargos do acordo-

quadro referido. 

 

IV - DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO AO PROCEDIMENTO 

1. O convite e o caderno de encargos encontram-se disponíveis na plataforma eletrónica de contratação 

pública, utilizada pelo Município de Vila Nova de Poiares, no endereço eletrónico www.acingov.pt, onde 

podem ser consultadas mediante inscrição na mesma; 

2. O acesso ao procedimento e às peças do mesmo é feito através da plataforma eletrónica referida no 

número anterior de forma livre, completa e gratuita, e permite efetuar a consulta de todos os atos do 

procedimento que devam ser publicados, bem como a apresentação de propostas.  

 

http://www.acingov.pt/
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V – DOCUMENTOS EXIGIDOS  

A proposta deverá ser constituída pelos seguintes documentos e elementos:  

1. Documento referido na alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos, que 

constitui a declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos e que deverá 

ser assinada pelo concorrente ou por representante com poderes para o obrigar; 

2. Declaração contendo o valor do preço contratual proposto, elaborado de acordo com o Anexo 

“Consumos Estimados BTE”; 

3. Declaração com o valor total e preços unitários da proposta, que deve também indicar os seguintes 

elementos:  

a. Acréscimo de IVA à taxa legal em vigor aos preços apresentados;  

b. A informação técnica necessária para a avaliação das propostas; 

c. Dados referentes à assistência técnica; 

d. Prazos de entrega/execução; 

4. Cópia da certidão do registo comercial ou código de acesso à “Certidão Permanente”, com todas as 

inscrições em vigor, para identificação dos titulares dos órgãos sociais de administração, direção ou 

gerência que se encontrem em efetividade de funções; 

5. Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os 

considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do artigo 57º do 

CCP; 

 
 

VI – PRAZO E MODO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

1. As propostas, bem como os documentos que as acompanham, devem ser apresentadas até às 23.59h 

do 6º dia (incluindo na contagem sábados, domingos e feriados) após o envio do presente convite, na 

plataforma eletrónica com endereço www.acingov.pt. 

2. O modo de apresentação das propostas rege-se de acordo com o estipulado no artigo 62º do CCP;  

3. Os documentos devem ser apresentados na plataforma eletrónica e assinados eletronicamente 

mediante a utilização de certificados de assinatura eletrónica qualificada;  

http://www.acingov.pt/
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4. Os documentos que constituem a proposta deverão ser autenticados através de assinatura eletrónica 

pelo proponente ou por representante que tenha poderes para o obrigar, nos termos da Lei n.º 

96/2015, de 17 de agosto, mediante a utilização de certificados de assinatura eletrónica qualificada, 

emitidos por uma entidade certificadora credenciada pela Autoridade Nacional de Segurança; 

5. Nos casos em que o certificado digital não possa relacionar o assinante com a sua função e poder de 

assinatura, ou os referidos poderes não possam ser comprovados pela Certidão do Registo Comercial, 

deverá ser apresentado documento que comprove esses mesmos poderes;  

6. A proposta e os documentos que a acompanham serão preferencialmente enviados em formato PDF ou 

similar;  

7. A receção das propostas é registada com referência às respetivas data e hora, sendo entregue aos 

concorrentes um recibo eletrónico comprovativo dessa receção, que servirá de garantia da sua 

entrega;    

 

VII - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IDENTIFICAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES, RETIFICAÇÕES E 

ALTERAÇÕES DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS 

1 - Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso são da 

competência do Presidente da Câmara Municipal, a quem deverão ser apresentados, por escrito, dentro do 

primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os pedidos de esclarecimento 

necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento; 

2 - No mesmo prazo deve ser apresentada lista, quando aplicável, da qual constam, expressa e 

inequivocamente, os erros e omissões das peças do procedimento que possam vir a ser identificados pelos 

eventuais interessados; 

3 - Até ao dia anterior do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, o Presidente da 

Câmara Municipal, deverá prestar, por escrito, os esclarecimentos a que se refere o número anterior, assim 

como pronunciar-se sobre os erros e omissões, quando identificados, determinando os termos de 

suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites. No mesmo prazo poderá proceder à retificação 

de erros ou omissões das peças do procedimento; 

4 – Consideram-se rejeitados todos os que até final daquele prazo não sejam por ele expressamente aceites; 

5 - Quando as retificações ou a aceitação de erros ou de omissões das peças do procedimento, 

independentemente do momento da sua comunicação, implicarem alterações de aspetos fundamentais das 

peças do procedimento, o prazo para a apresentação das propostas é prorrogado por período equivalente 
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ao tempo decorrido desde o início do prazo para a apresentação das propostas até à comunicação das 

retificações ou à publicitação da decisão de aceitação de erros ou de omissões; 

6 - Quando, devido ao seu volume, os esclarecimentos não possam ser prestados no prazo referido, o prazo 

para a apresentação das propostas deve ser adequadamente prorrogado no mínimo por um período 

equivalente ao do atraso verificado; 

7 - Os esclarecimentos, as retificações e as listas com a identificação dos erros e omissões detetados pelos 

interessados serão disponibilizados em plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante e juntos 

às demais peças do procedimento que se encontrem patentes para consulta; 

8 - Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças do procedimento a que dizem 

respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergência 

 

VIII – CAUÇÃO  

Não exigível prestação de caução, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 88º do CCP, nem haverá 

qualquer retenção nos pagamentos a efetuar. 

 

IX – CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO  

A adjudicação é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajoso em que o fator 

preço terá 100% de incidência de ponderação, nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 74.º do 

Código dos Contratos Públicos, preenchidas que estão as condições do mesmo artigo. 

 

X – CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Define-se como critério de desempate o seguinte fator: 

- Tarifa em horas cheias mais baixa. 

 

XI – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

1. 1 O adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos: 

 Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II ao Código dos Contratos Públicos na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e do qual faz parte integrante; 

 Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), 

d), e) e h) do n.º 1 artigo 55.º do referido diploma legal, nomeadamente: 
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o Certificados de Registo Criminal; 

o Certidão emitida pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP que comprove a 

inexistência de dívidas à Segurança Social; 

o Certidão comprovativa da situação de regularização de dívidas relativas a impostos emitida 

pela Autoridade Tributária; 

2. Declaração com a identificação da (s) pessoa (s) que outorga (m) no contrato (nome 

completo, estado civil, freguesia e concelho de naturalidade, residência, n.º de bilhete de identidade 

ou do cartão de cidadão, respetiva data de emissão e/ou validade e serviço que o emitiu); 

3. Para além dos documentos referidos, o adjudicatário deve também apresentar: 

 Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC); 

 Certidão permanente ou código de acesso da sociedade; 

 Documento comprovativo de submissão e validação da declaração efetuada no RCBE 

(Registo Central de Beneficiário Efetivo), de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 36º da 

Lei n.º 89/2017, de 21/08 ou indicação do código de acesso gerado pelo RCBE aquando 

da validação do registo (cfr. artigo 36.º, n.º 2 da Lei e artigo 6.º da Portaria n.º 233/2018). 

4. Os documentos de habilitação devem ser assinados digitalmente e redigidos em língua portuguesa. 

5. Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos de habilitação estiverem redigidos 

em língua estrangeira, deve o adjudicatário faze-los acompanhar de tradução devidamente 

legalizada. 

6. O adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos através de 

correio eletrónico ou de outro meio de transmissão escrita e eletrónica de dados. Quando os 

documentos se encontrem disponíveis na internet, o adjudicatário pode, em sua substituição, 

indicar à entidade adjudicante, o endereço do sítio onde aqueles podem ser consultados, bem como 

a informação necessária a essa consulta, desde que os referidos sítio e documentos deles constantes 

estejam redigidos em língua portuguesa. 

7. Quando o adjudicatário tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a entidade 

adjudicante consulte a informação relativa a qualquer dos documentos referidos anteriormente, é 

dispensada a sua apresentação. 

8. O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre exigir ao adjudicatário, em prazo que 

fixar para o efeito, a apresentação dos originais de quaisquer documentos cuja reprodução tenha 



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 
CÂMARA MUNICIPAL 

Unidade Financeira -  Aprovisionamento 
 

Largo da República | 3350-156 Vila Nova de Poiares 
Tel: 239420850 | Fax: 239421800 | Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt 

 
 

 

7 

AQUISIÇÃO DE ELETRICIDADE NO MERCADO LIVRE 
Acordo Quadro para fornecimento de Eletricidade da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal 

da Região de Coimbra – CC CIMRC 

 

sido apresentada nos termos do disposto no n.º 1, em caso de dúvida fundada sobre o conteúdo ou 

autenticidade destes, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 86.º do 

referido diploma legal. 

9. A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não apresentar os 

documentos de habilitação: 

 No prazo de 5 dias após a notificação da decisão de adjudicação; 

 No prazo fixado pelo órgão competente no caso previsto no n.º 8 do artigo 81.º; 

 Redigidos em língua portuguesa ou acompanhados de tradução devidamente legalizada. 

10. Quando a não apresentação dos documentos de habilitação, nas condições supramencionadas, se 

verifique por facto que não seja imputável ao adjudicatário, ser-lhe-á concedido, em função das 

razões invocadas, um prazo adicional para a apresentação dos documentos em falta, sob pena de 

caducidade da adjudicação. 

 

XII – OUTORGA DO CONTRATO  

O contrato será reduzido a escrito em data conveniente para as duas partes no prazo máximo de 30 dias 

após a aceitação da minuta pelo adjudicatário.  

 

XIII – Legislação aplicável 

Em tudo o que o presente convite for omisso, observar-se-á o disposto no Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e demais legislações aplicáveis, na redação dada 

pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, e restante legislação aplicável. 

 

 

Vila Nova de Poiares, 16 de fevereiro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 
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