
 
CONTRATO DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

Regulamento do Concurso 
RC 

 
 

 

 

 

N.º do contrato  

Operação Fornecimento e montagem de instalações pré-
fabricadas no Liceu Charles Lepierre de Lisboa 
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RC.1 OBJETO DO CONCURSO 

 

Este concurso respeita ao fornecimento e à montagem de instalações pré-fabricadas no Liceu Charles Lepierre de 

Lisboa. 

 

As obras são objeto de um contrato único de fornecimento e serviços, que consiste em obras divididas em 5 lotes 

conforme o seguidamente descrito: 

LOTE 1: Saneamento / Ligações 

LOTE 2: Estruturas metálicas e serralharia 

LOTE 3: Fundações 

LOTE 4: Rede elétrica, rede de dados, canalizações, rede de água, ar condicionado, rede telefónica 

LOTE 5: Contentores - descrição dos módulos incluindo os requisitos técnicos e arquitetónicos  

 
1-1 Organização do Dono da Obra: 

O Dono da Obra é a AEFE - Agence pour l’Enseignement français à l’Etranger (Agência para o Ensino Francês no 

Estrangeiro). 

A Pessoa Responsável pelo Contrato é o Diretor da AEFE, representado localmente pelo Diretor do Liceu Charles 

Pierre de Lisboa. 

 
1-2 Financiamento: 

O Financiamento do projeto é assegurado pelo estabelecimento de ensino. 

 
 

RC.2 CONDIÇÕES DO CONCURSO 

 
2-1 Âmbito e modalidade de concurso: 

 

O procedimento é um concurso público em duas fases: 

 

 

1) Apresentação das propostas: As empresas apresentam uma proposta administrativa, técnica e financeira 

com base no processo do concurso elaborado pelo Diretor da Obra. A proposta é avaliada segundo as 

modalidades descritas no artigo 4.º do presente regulamento. 

 

2) Pedidos de esclarecimento: As empresas que tiverem apresentado uma proposta elegível podem ser 

convidadas a esclarecer, completar ou alterar a sua proposta. As discussões visarão, principalmente, a 

proposta técnica e permitirão verificar a adequação da mesma à proposta financeira. 
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2-2 Direção da Obra: 

 

Relativamente a esta operação, a Direção da Obra ficará a cargo de:  
 

 
Matelier 

geral@matelier.info 

+351 211 955 611 
 
 

 Méandre etc 

contact@meandre-etc.fr 

+331 48 18 79 09 

 

 
 
2-3. Fiscalização: 

 

A fiscalização ficará a cargo do Bureau Veritas 

 
2-4 Gestão e Coordenação da obra: 
 

A gestão e coordenação da obra ficarão a cargo da empresa. 

O Dono da Obra reserva-se o direito de, a expensas suas ou, em caso de incumprimento do empreiteiro, a 

expensas deste, confiar uma missão complementar de gestão e coordenação da obra a uma entidade externa. 

Neste caso, a empresa deverá cumprir as instruções de tal entidade externa e disponibilizar-lhe-á todos os 

documentos solicitados durante a vigência do contrato. 

 

Esta eventual missão complementar não isentará a empresa das suas obrigações. 

 
2-5 Assessoria do Dono da Obra: 

 

O Assessor do Dono da Obra é o serviço imobiliário da AEFE. 
 
2-6 Decomposição em lotes: 

 

Este concurso é composto por 5 lotes. 

 
2-7 Complementos às Especificações Técnicas (CCTP): 

 

Os concorrentes não terão de introduzir complementos nas Especificações Técnicas (CCTP). 

 
2-8 Opções e Variantes: 

 

Os concorrentes não devem apresentar qualquer alternativa ou variante da solução de base, além das que sejam 

eventualmente referidas nas Especificações Técnicas (CCTP). 

 
2-9 Referências dos materiais e equipamentos: 

Devem ser respeitadas as referências dos materiais e equipamentos mencionados nas Especificações Técnicas 

(CCTP). Se o proponente pretender apresentar uma marca diferente, que considere ter características 
técnicas e estéticas equivalentes, deverá referi-lo no momento da apresentação das propostas e indicar as 
referências específicas da mesma. 

 
2-10 Subcontratação: 

mailto:geral@matelier.info
mailto:contact@meandre-etc.fr


 

Fornecimento e montagem de instalações pré-fabricadas no Liceu Charles Lepierre de Lisboa - RC 4 

O adjudicatário pode subcontratar a execução de determinadas partes do seu contrato. As condições de 

subcontratação são as definidas no artigo 3.º, n.º 6, do Caderno de Cláusulas Administrativas (CCA). 
 

2-11 Prazo de execução: 
 

A empresa poderá apresentar na sua proposta um prazo de execução inferior ao mencionado no termo de 

compromisso para a realização da obra, tendo em conta o período de preparação, os condicionalismos de 

funcionamento do estabelecimento e o faseamento da operação. 
Em qualquer dos casos, o prazo proposto não poderá exceder o prazo global do contrato referido no termo 
de compromisso.  
 

2-12 Alterações de detalhe ao processo de concurso: 
 

O Dono da Obra reserva-se o direito de introduzir pequenas alterações ou aditamentos ao processo de concurso o 

mais tardar até quinze (15) dias antes da data limite estabelecida para a apresentação das propostas. Neste caso, 

os concorrentes deverão responder com base no processo alterado e sem possibilidade de apresentar quaisquer 

reclamações a este propósito. 
 

Se, durante a análise do processo pelos concorrentes, a data limite estabelecida para a apresentação das 

propostas for prorrogada, a disposição anterior é aplicável em conformidade com essa nova data limite. 
 

2-13 Prazo de validade das propostas: 
 

O prazo de validade das propostas é de 120 dias a contar da data limite para apresentação das propostas. 
 

2-14 Preço contratual - Moeda - Método de pagamento: 

Os valores do contrato são indicados sem IVA. Se o Dono da Obra não tiver conseguido a isenção de IVA, este 

será tido em conta pelo Dono da Obra, mediante a apresentação de documentos comprovativos, no pagamento das 

prestações. A moeda utilizada na lista de preços e no pagamento é o euro (EUR). O método de pagamento 

escolhido pelo Dono da Obra é a transferência bancária. 
 

2-15 Visita ao local da obra: 
 

As empresas proponentes podem visitar o local da obra. Para tal, deverão fazer uma marcação com a antecedência 

mínima de 48 horas.  

Contacto: Cécile Debroise, Diretora Administrativa e Financeira do Liceu (+ 351 213 824 403). 
 

 

RC.3 APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

O processo de concurso é colocado gratuitamente à disposição das empresas. Será disponibilizado apenas em 
formato digital. 
 

Todos os proponentes devem enviar para os endereços eletrónicos referidos no artigo 5.º um processo completo 

em formato digital com os documentos abaixo indicados. As propostas que não incluírem todos os documentos 

abaixo indicados ou cujo conteúdo seja considerado insuficiente poderão ser recusadas. Os formatos de ficheiro 

permitidos são: pdf, word, excel, autocad, jpe. 
 

O processo é constituído por duas partes: 
 

A.  Uma parte administrativa constituída por: 
 

1.  Carta de candidatura com endereço postal, endereço de e-mail e número de telefone de contacto do 

concorrente. 
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2.  Procuração da pessoa com poderes para obrigar o concorrente devidamente datada e assinada pelo 

concorrente. 

3.  Declaração de cooperação com a designação do chefe de consórcio e a natureza do consórcio por cada 

membro do consórcio e por cada subcontratante. 

4.  Comprovativo de capacidade financeira. O concorrente deve anexar uma declaração relativa à 

demonstração de resultados dos três últimos exercícios (máximo de 3 páginas) comprovativa de um volume 

de negócios anual mínimo de 1 milhão de euros ou equivalente. As demonstrações de resultados devem 

ser autenticadas por um gabinete de auditoria (ou um revisor oficial de contas). 

5.  Documentos de habilitação: 

-  Certificado de que o concorrente não foi condenado por violação do código do trabalho no país de 

origem; 

-  Declaração de honra do concorrente em como não foi objeto de uma condenação nos 5 últimos anos; 

-  Certidão de não dívida à segurança social do país de origem, válida à data da apresentação da 

proposta do concorrente; 

-  Certidão de não dívida ao centro nacional de pensões do país de origem, válida à data da 

apresentação da proposta do concorrente; 

-  Certidão da inspeção de trabalho do país de origem, válida à data da apresentação da proposta do 

concorrente; 

-  Declaração de solvência emitida pelo tribunal de comércio do país de origem. 

6.  Descrição dos recursos humanos: 

-  Declaração relativa aos efetivos médios anuais do concorrente e ao número de postos de chefia 

(distinção entre administrativos e técnicos), técnicos e operários especializados. 

-  Lista do pessoal a disponibilizar para a operação, incluindo informações sobre as qualificações e 

experiência profissional e regional e, também, sobre a participação em projetos similares. 

-  CVs relativos aos postos de chefia previstos para a operação (Diretor de Projeto / Encarregado / 

Responsável pelos Trabalhos em Betão Armado / Responsável pelos Trabalhos de Especialidades 

/ Responsável pelos Trabalhos de Acabamentos / Responsável Administrativo e Financeiro, etc.). 

Máximo de 5 CVs. 

7.  Descrição dos projetos de referência: apresentação sumária das referências relacionadas com o projeto 

(dimensão, método de execução, normas francófonas, etc.) nos últimos 3 anos, com indicação do 

montante, da data e do contraente público ou privado. Apenas os 3 projetos mais relevantes. 

 

B.  Uma parte técnica constituída por: 
 

1.  Projeto de contrato com: 

-  Termo de Compromisso devidamente preenchido, rubricado, datado e assinado; 

-  Caderno de Cláusulas Administrativas (CCA), rubricado em cada página (a aceitar sem alterações); 

-  Caderno de Cláusulas Técnicas (CCTP), rubricado em cada página (a aceitar sem alterações); 

-  Mapa de Decomposição do Preço Global e Forfetário. Este mapa será apresentado para cada tipo de 

trabalhos ou cada componente dos trabalhos com as quantidades indicativas, o preço unitário 

correspondente, o preço resultante e os totais. O custo da empreitada será expresso em euro Este 

mapa será fornecido em formato PDF e Excel; 

-  Lista de subcontratantes e respetivas referências. 
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É imperativo que estes documentos sejam integralmente preenchidos sem retificações ou alterações. As 
empresas que não tiverem cumprido estas instruções no todo ou em parte podem ver a sua proposta 
recusada. 

2.  Plano previsional de execução da obra: plano de trabalhos geral, indicando o período de preparação da 

obra, o faseamento do projeto e os eventuais prazos de aprovisionamento. Este plano deverá respeitar, 

pelo menos, o prazo previsto no termo de compromisso e poderá propor prazos reduzidos desde que 

justificados. 

3.  Memória descritiva técnica especificando a metodologia e a organização da obra, incluindo: 

-  Organograma do pessoal de chefia na obra; 

-  Exposição dos procedimentos de encomenda e dos circuitos de aprovisionamento de 

materiais e equipamentos, nomeadamente dos importados; 

-  Metodologia sumária de execução dos trabalhos; 

-  Plano de instalação da obra e disposições relativas à continuação da atividade do 

estabelecimento de ensino no local. Este plano especificará, nomeadamente, as 

modalidades de acesso de veículos pesados à obra e os dispositivos de vedação 

propostos tendo em vista o perfeito isolamento das zonas de trabalhos. 

-  Disposições relativas ao cumprimento dos prazos e à redução de todos os tipos de 

incómodos associados aos trabalhos; 

-  Mapa de materiais e equipamentos. Este mapa indicará, relativamente a cada lote e a cada 

material referido nas Especificações Técnicas, se se trata da referência exata preconizada 

ou de uma referência equivalente. Em ambos os casos, será especificada a origem dos 

materiais. No caso de a empresa ter quantificado uma referência equivalente, deverá 

fornecer as correspondentes fichas técnicas de modo a permitir a avaliação da qualidade 

dos materiais e a sua proveniência; 

-  Qualquer outro aspeto que o empreiteiro queira destacar para justificar a qualidade da sua 

proposta. 

4.  Memória retificativa detalhando: 

- Incoerências técnicas detetadas entre as diferentes peças do contrato; 

- Itens considerados em falta nas Especificações Técnicas ou no Mapa de Decomposição do 

Preço Global e Forfetário ou quantidades consideradas incorretas. 
A empresa deverá realizar este trabalho essencial, dado que, durante a execução da obra, não 
poderá ser feita qualquer reclamação com base em eventuais contradições ou omissões no 
contrato ou nas quantidades que não tenham sido identificadas no momento da apresentação das 
propostas. Nomeadamente, a empresa deverá, sem alterar o Mapa de Decomposição do Preço 
Global e Forfetário, mencionar os itens que considere estarem em falta nesse mapa e assinalar as 
quantidades que considere estarem incorretas. 
 
 

RC.4 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

Não serão avaliadas as propostas cuja componente administrativa se encontre incompleta. As propostas que não 

comprovem garantias financeiras suficientes ou que não apresentem, pelo menos, uma referência relacionada com 

o projeto, também não serão avaliadas. 

Todas as outras propostas serão analisadas. 

 

A classificação das propostas obedecerá à seguinte ponderação: 

- Custo dos bens e serviços avaliado com base no Mapa de Decomposição do Preço Global e Forfetário: 50% 

da classificação. 

- Prazo global de execução dos trabalhos avaliado com base no plano previsional de execução da obra: 30% 

da classificação. 
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- Valor técnico da proposta avaliado com base na memória descritiva técnica: 20% da classificação. 
 

A classificação será calculada em função da proposta de base, reservando-se o Dono da Obra a possibilidade de 

integrar no contrato as opções e variantes durante a fase de esclarecimento de dúvidas. 
 

Será selecionada a proposta com a classificação mais alta. 

 
RC.5 MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

O artigo 41.º do Decreto 2016-360 (França) determina que, a partir de 1 de outubro de 2018, «todas as 

comunicações e trocas de informações serão realizadas através de meios de comunicação eletrónicos». Por 

conseguinte, os concorrentes devem apresentar a sua proposta por via eletrónica.  

Em caso de apresentação em formato papel, a proposta será considerada como irregular.  
 

Apresentação das propostas por via desmaterializada 
 

A apresentação de propostas por via eletrónica será feita exclusivamente através da plataforma de 

desmaterialização dos contratos públicos PLACE, no site www.marches-publics.gouv.fr. A AEFE não aceitará 

qualquer outro tipo de comunicação eletrónica. 
 

Assinatura eletrónica  
 

Nota: A proposta pode ser assinada, mas tal não é obrigatório. A AEFE está a proceder à aquisição de certificados 

de assinatura eletrónica. O concorrente selecionado será convidado a assinar eletronicamente a sua proposta. 
 

Modo de comunicação 
 

A comunicação eletrónica das candidaturas será feita exclusivamente através da plataforma de desmaterialização, 

no site www.marches-publics.gouv.fr. A AEFE não aceitará qualquer outro tipo de comunicação eletrónica. 

 

Os concorrentes devem assegurar a apresentação efetiva da sua candidatura (aviso de receção emitido pela 

plataforma) antes do prazo limite para entrega dos documentos indicado na primeira página deste regulamento de 

consulta.  

 

Dado que os documentos comunicados por via eletrónica são horodatados, qualquer documento recebido após a 

data e a hora limites será considerado como fora do prazo. 

 

Os formatos compatíveis que a entidade pública pode ler são: .doc; .xls; .pdf; .zip. 

 

Os concorrentes são convidados a: 

- não utilizar determinados formatos, nomeadamente os “.exe”, 

- não utilizar determinadas ferramentas, nomeadamente as macros, 

- assegurar que a sua proposta não tem um volume excessivo. 
 

Legibilidade dos documentos 
 

No caso de os concorrentes preverem a inclusão de documentos não fornecidos pela AEFE, devem digitalizá-los 

com uma definição suficiente que garanta a sua legibilidade. 
 

 

RC.6 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

Para efeitos da execução do presente acordo-quadro, o adjudicatário e, eventualmente, os seus subcontratantes 

devem cumprir a regulamentação em vigor aplicável ao tratamento de dados pessoais, nomeadamente o 

http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.f/
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Regulamento (UE) n.º 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção de dados pessoais (RGPD) e a Lei 

n.º 78-17 de 6 de Janeiro de 1978 (França), conforme alterada, a chamada "Lei da Informática e das Liberdades". 
 

Para efeitos do presente artigo, o responsável pelo tratamento na aceção do RGPD será a entidade adjudicante, a 

AEFE, e o titular dos dados será o proponente. 
 

 

RC.7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Para obter quaisquer informações adicionais necessárias à elaboração das suas propostas, as empresas devem 

contactar: 

-  No Serviço Imobiliário da AEFE: Laurent Jacotot, +33 1 53 69 38 51, laurent.jacotot@diplomatie.gouv.fr 

-  No Liceu: Cécile Debroise, +351 213 824 403, gestionnaire.comptable@lfcl.pt 

-  Junto da Direção da Obra: Tiago Fonseca, + 351 211 955 611, tiagofonseca@matelier.info 

 

 

RC.8 DIVERSOS 

 

Para a resolução de qualquer litígio, é competente o foro da Comarca de Lisboa. 

mailto:laurent.jacotot@diplomatie.gouv.fr
mailto:gestionnaire.comptable@lfcl.pt
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