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Município de Angra do Heroísmo

Anúncio n.º 184/2017 de 20 de julho de 2017

1 - Identificação e contatos da entidade adjudicante:

Designação da entidade adjudicante (*)

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Serviço/órgão/pessoa de contato

Subunidade de Contratação Pública

Endereço (*)

Rua do Barcelos n.º 4 - Sé

Código postal (*)

9700-026

Localidade (*)

Angra do Heroísmo

Telefone (00351)

295204850

Fax (00351)

Endereço eletrónico (*)

contratacao@cmah.pt

2 - Objeto do contrato:

Designação do contrato (*)

Contratação/2017/25 – Concurso Público Urgente – Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos 
Valorizáveis

Descrição sucinta do objeto do contrato

Recolha e transporte de resíduos valorizáveis até às instalações de triagem, provenientes dos 
contentores existentes em 8 freguesias do Concelho de Angra do Heroísmo e do setor comercial, 
serviços e indústria em todo o Concelho.

Tipo de contrato

(*). Caso seja “Outro”, indique qual:.

Classificação CPV (1) (*)

90511000-2 Serviços de recolha de resíduos

3 - Indicações adicionais:

É utilizado um leilão eletrónico? (*) não

O contrato está reservado a entidades que operem no mercado com o objetivo principal de promover 
a integração social e profissional de pessoas com deficiência ou socioeconomicamente desfavorecidas? 
(*) não

A execução do contrato está limitada ao âmbito de programas de emprego protegido? (*) não

4 - Divisão em lotes (*) não:
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[Em caso afirmativo]

Lote n.º (*)

Designação do lote (*)

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Classificação CPV (2) (*)

[repete-se para tantos lotes quantos se revelem necessários]

5 - Local da execução do contrato (*)

País:

Portugal

Região/Distrito:

Região Autónoma dos Açores

Concelho:

Angra do Heroísmo

Código NUTS (3):

PT200

6 - Prazo de execução do contrato (*):

. dias ou 12 meses

7 - Acesso às peças do concurso e apresentação das propostas:

7.1 - Consulta das peças do concurso:

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso 
para consulta dos interessados (*)

Plataforma Eletrónica de Contratação Pública: www.saphety.com – Subunidade de Contratação 
Pública dos SMAH

Endereço desse serviço (*)

Rua do Barcelos n.º 4 - Sé

Código postal (*)

9700-026

Localidade (*)

Angra do Heroísmo

Telefone (00351)

295204850

Fax (00351)

Endereço eletrónico (*)

contratacao@cmah.pt

7.2 - Meio eletrónico de apresentação das propostas

Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante [se aplicável] (*)

www.saphety.com

8 - Prazo para apresentação das propostas (*):

Até às 23:59 horas do 7 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

9 - Identificação e contatos do órgão de recurso administrativo:
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Designação (*)

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Endereço (*)

Praça Velha

Código postal (*)

9701-857

Localidade (*)

Angra do Heroísmo

Telefone (00351)

295401700

Fax (00351)

Endereço eletrónico (*)

contratacao.publica@cmah.pt

Prazo de interposição do recurso:

. dias

10 - Data e hora de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma dos 
Açores (*)

18/07/2017

-. horas

11 – Programa do concurso (*) 

Concurso Público Urgente: Contratação/2017/25

Contratação de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Valorizáveis

Siglas:

PECP – Plataforma Eletrónica de Contratação Pública: www.saphety.com, pela qual decorre o 
procedimento pré-contratual (a publicitação, todas as informações, comunicações e notificações com os 
interessados, concorrentes e adjudicatário)

PP – Programa do Procedimento

CE – Caderno de Encargos

SMAH – Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

CMAH – Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

SMAUT – Sistema Municipal e Autarquia Aderente ao Sistema Ponto Verde

TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira

SGRE - Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagem

PSR – Prestador de Serviços de Retoma (RESIAÇORES), ao abrigo do contrato em vigor

HORECA – Hotéis, Restaurantes e Cafés

DL – Decreto-Lei

DLR – Decreto Legislativo Regional

CCP – Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL n.º 18/2008 de 29/01

RJCPRAA – Regime Jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo 
DLR n.º 27/2015/A, de 29/12
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PROGRAMA DO PROCEDIMENTO

Artigo 1º - Entidade adjudicante

SMAH, sitos à Rua do Barcelos n.º 4, 9700-026 Angra do Heroísmo, com o telefone n.º 295204850 e 
endereço eletrónico: contratacao@cmah.pt.

Artigo 2º - Objeto

1. O presente procedimento tem por objeto, de acordo com o estabelecido no CE, a contratação de 
serviços para a recolha e transporte de resíduos valorizáveis no concelho de Angra do Heroísmo, até às 
instalações de triagem, que compreende:

1.1. Resíduos de embalagem e equiparados, a partir dos contentores superficiais existentes nas 
seguintes freguesias (ecopontos): Ribeirinha; Feteira; Porto Judeu; São Sebastião; Cinco Ribeiras; São 
Bartolomeu; São Mateus e Terra Chã.

1.2. Resíduos de embalagem provenientes do setor comercial, serviços e indústria, incluindo dos 
estabelecimentos do canal HORECA, em todo o Concelho de Angra do Heroísmo.

Artigo 3º - Decisão de contratar

A decisão de contratar foi tomada em 12-07-2017, por deliberação do Conselho de Administração dos 
SMAH, no uso da competência delegada a 15/11/2013, pela CMAH, nos termos conjugados na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 18.º com o nº 1 do artigo 29º, do DL nº 197/99, de 8 junho.

Artigo 4º - Proposta

1. A proposta deverá ser instruída com os seguintes documentos:

1.1. Declaração conforme modelo constante do Anexo I ao presente PP, (disponibilizado na PECP), a 
que se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo 36.º do RJCPRAA;

1.2. Documento I - Atributos da Proposta

1.2.1. Preço mensal e preço total da proposta, relativo à componente fixa a que se refere o 1.1. da 
cláusula 2.ª do CE.

1.3 Documento II - Termos e Condições da Proposta

1.3.1. Plano de Trabalhos, a que se refere a cláusula 13.ª do Anexo I ao CE;

1.3.2. Localização das instalações e estaleiro de viaturas e equipamentos, sem prejuízo do 
estabelecido no nº 3 da Cláusula 4.ª do Anexo I ao CE.

1.3.3. O prazo de pagamento relativo à componente fixa, sem prejuízo do estabelecido no nº 1 da 
cláusula 4ª do CE e no nº 2 do seguinte artigo 7º

2 - O concorrente poderá, caso o entenda, apresentar também na proposta os documentos de 
habilitação exigidos ao adjudicatário no 3.2. do seguinte artigo 7º.

3 - Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.

4 - Não é admitida a apresentação de propostas variantes.

5 - O prazo de obrigação de manutenção das propostas é de 10 dias.

Artigo 5º - Modo e prazo para apresentação das propostas

Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados e disponibilizados na PECP: 
www.saphety.com, até ao 7º dia (seguidos) a contar da data do envio do anúncio para publicação no 
Diário da República.

Artigo 6º - Critério de adjudicação das propostas

A adjudicação será efetuada segundo o critério do mais baixo preço apresentado, a que se refere o 
1.2.1. do anterior artigo 4º.

Artigo 7º – Adjudicação, caução e documentos de habilitação
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1. Será decidida a adjudicação, tendo em conta os motivos da exclusão de propostas enumerados 
nos nos 2 e 3 do artigo 146º do CCP.

2. No caso de o mais baixo preço constar de mais do que uma proposta (empate), será adjudicada 
aquela que propuser o maior prazo de pagamento.

3. O órgão competente para a decisão de contratar notifica o adjudicatário, para, no prazo de 5 dias 
(seguidos), a contar da data da notificação da decisão de adjudicação, para:

3.1. Prestar uma caução no valor de 2% do montante total do contrato, ou seja sobre o valor 
resultante do somatório, da componente fixa (preço constante da proposta adjudicada) e da componente 
variável (valor estimado em €108.000,00), nos termos previsto nos artigos 42º e 43º do RJCPRAA, 
conforme modelos do Anexo II ao presente PP (disponibilizados na PECP), e comprovar essa prestação 
na mesma plataforma no prazo acima determinado.

3.2. Apresentar e disponibilizar na PECP os seguintes documentos de habilitação, no prazo acima 
determinado:

3.2.1. Declaração emitida conforme modelo do anexo III ao presente PP (disponível na PECP), de 
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 40.º do RJCPRAA;

3.2.2 - Documentos comprovativos de que não se encontra em nenhuma das situações previstas nas 
alíneas b), d), e) e i) do artigo 55º do CCP, os quais deverão obedecer ao previsto no artigo 83º-A do 
CCP;

3.2.3 - Certificado de inscrição em lista oficial de prestadores de serviços, a que se refere o n.º 4 do 
artigo 81º do CCP, sem prejuízo da possibilidade de substituição pela Certidão de Registo Comercial 
(permanente), nos termos do n.º 5 do mesmo artigo.

3.3 - Todos os documentos de habilitação devem ser redigidos em língua portuguesa, caso contrário, 
devem ser acompanhados de tradução devidamente legalizada.

3.4 - O adjudicatário poderá em alternativa, indicar o sítio da Internet onde podem ser consultados, 
bem como a informação necessária a essa consulta, desde que os referidos sítio e documentos dele 
constantes estejam redigidos em língua portuguesa.

Artigo 8º – Legislação aplicável

Ao presente procedimento e, bem assim, em tudo o omisso no presente PP, observar-se-á o disposto 
no CE, no RJCPRAA, sendo que, a sua aplicação não prejudica o preceituado nas normas que integram 
o Regime Jurídico da Contratação Pública e o regime substantivo dos contratos públicos constantes do 
CCP, na sua atual versão em vigor, e na restante legislação especialmente aplicável.

Artigo 9º – Anexos

Fazem parte integrante do presente CE os seguintes anexos, os quais se encontram disponíveis para 
consulta na PECP:

Anexo I – Modelo da Proposta, a que se refere o 1.1. do anterior artigo 4º;

Anexo II – Modelos para prestação da caução, a que se refere o 3.1. do anterior artigo 7º;

Anexo III – Modelo da Declaração, a que se refere o 3.2.1. do anterior artigo 7º.

12 – Caderno de encargos (*) 

Concurso Público Urgente: Contratação/2017/25

Contratação de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Valorizáveis

CADERNO DE ENCARGOS

Cláusula 1ª - Objeto

O presente procedimento tem por objeto a contratação de serviços para a recolha e transporte de 
resíduos valorizáveis no concelho de Angra do Heroísmo, até às instalações de triagem, de acordo com 
as cláusulas técnicas descritas no Anexo I ao presente CE (disponível na PECP), que compreende:
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a) Resíduos de embalagem e equiparados, a partir dos contentores superficiais existentes nas 
seguintes freguesias (ecopontos): Ribeirinha; Feteira; Porto Judeu; São Sebastião; Cinco Ribeiras; São 
Bartolomeu; São Mateus e Terra Chã.

b) Resíduos de embalagem provenientes do setor comercial, serviços e indústria, incluindo dos 
estabelecimentos do canal HORECA, em todo o Concelho de Angra do Heroísmo.

Cláusula 2ª – Preço Base

1. O preço base global é de €206.880,00, determinado em duas componentes: a fixa e a variável, em 
conformidade com o seguinte:

1.1. A componente fixa corresponde ao preço máximo fixo a pagar pelos SMAH, o qual é de €8.240,00
/mês, perfazendo o preço máximo total de €98.880,00 (cento e vinte mil euros) + IVA;

1.2. A componente variável resulta do valor da contrapartida correspondente a 35% do montante pago 
pela SGRE ao SMAUT, pela quantidade de resíduos retomados e efetivamente aceites pelo retomador 
acreditado, num valor previsto em €9.000,00/mês, totalizando o valor estimado de €108.000,00 (cento e 
oito mil euros) + IVA, o qual poderá variar para mais ou para menos, resultando da conjugação dos 
fatores constantes da cláusula 1ª do Anexo I ao presente CE.

Cláusula 3ª - Preço contratual

1. Pela prestação dos serviços objeto do contrato, no cumprimento das obrigações contratuais, deverá 
ser pago ao cocontratante:

1.1. Pelos SMAH, o preço constante da proposta adjudicada, apresentado nos termos exigidos do 
1.2.1. do artigo 4º do PP, relativo à componente fixa a que se refere o 1.1. da cláusula anterior;

1.2. Pelo PSR, o preço que resulte da contrapartida financeira, relativo à componente variável, a que 
se refere o 1.2. da cláusula anterior, no uso da delegação do SMAUT.

Cláusula 4ª - Condições de pagamento e faturação

1. No que se refere à componente fixa, o preço contratual será pago pelos SMAH em 12 prestações 
mensais, no prazo máximo de 60 dias seguidos, a contar da data da receção da respetiva fatura, ou em 
prazo superior se proposto pelo adjudicatário tendo em conta o critério de desempate disposto no nº 2 
do artigo 7º do PP.

2. No que se refere à componente variável, o preço contratual será pago pelo PSR, após toda a 
tramitação dos procedimentos a que se refere a cláusula 2º do Anexo I ao CE, no prazo máximo de 5 
dias contados a partir da receção do pagamento da SGRE.

Cláusula 5ª - Contrato

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, pelo presente CE e 
pela proposta adjudicada.

Cláusula 6ª – Vigência do contrato

O contrato entra em vigor a partir da data da sua assinatura e mantém-se pelo período de 1 ano.

Cláusula 7ª - Sigilo

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 
técnica, comercial ou outra, relativa aos SMAH, ao SMAUT e ao PSR, de que possa ter conhecimento, 
não podendo transmitir a terceiros, nem fazer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado 
direta e exclusivamente à execução do contrato.

2. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 4 (quatro) anos a contar do 
cumprimento ou cessação do Contrato, sem prejuízo da sujeição aos deveres legais relativos, à 
proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas 
coletivas.

Cláusula 8ª - Penalidades
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1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, os SMAH poderão exigir ao 
cocontratante o pagamento de uma pena pecuniária, de montante fixado em função da gravidade do 
incumprimento de acordo com as seguintes normas:

a) 15% do valor a pagar no mês em que ocorra, por cada falha considerada como grave, 
considerando-se como tal os atrasos reiterados, a não prestação atempada de informação sem 
justificação e a danificação de contentores de forma reiterada e por comprovada falta de zelo.

b) 10% do valor a pagar no mês em que ocorra, por cada falha considerada como de gravidade 
média, considerando-se como tal: atrasos que, embora justificados, coloquem em causa a prestação do 
serviço e a danificação de contentores.

c) 5% do valor a pagar no mês em que ocorra, por cada falha considerada como pouco grave, 
considerando-se como tal o não cumprimento integral dos horários de recolha, a recolha incompleta e o 
espalhamento de resíduos na via pública.

2) Na determinação da gravidade do incumprimento, os SMAH tem em conta, nomeadamente, a 
duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do cocontratante e as consequências do 
incumprimento.

Cláusula 9ª – Resolução por parte do contraente público

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, os SMAH podem resolver o 
contrato, a título sancionatório, no caso do cocontratante violar de forma grave ou reiterada qualquer das 
obrigações que lhes incumbam, nos casos que configurem incumprimento definitivo do contrato, 
designadamente:

a) Atraso na execução dos serviços que impossibilitam a sua execução continua;

b) Atrasos reiterados relativamente a um ou mais serviços;

c) Prática de atos com dolo ou negligência que prejudiquem ou afetem a qualidade dos serviços a 
prestar;

d) Faltas graves de zelo e diligência na execução dos serviços;

e) Incumprimento de qualquer obrigação contratual que ponha irremediavelmente em causa a 
manutenção do contrato;

2. O direito de resolução previsto no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 
cocontratante, com a indicação das respetivas razões, não lhe conferindo o direito a qualquer 
indemnização.

Cláusula 10ª - Incumprimento do contrato

No caso do cocontratante não cumprir de forma exata e pontual as obrigações contratuais, ou parte 
delas, por facto que lhe seja imputável, devem os SMAH notificá-lo para cumprir dentro de um prazo 
razoável, salvo quando o cumprimento se tenha tornado impossível ou os SMAH tenham perdido o 
interesse na prestação.

Cláusula 11ª - Execução da caução

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do Contrato, nos 
termos do PP, pode ser executada pelos SMAH, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, 
para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento 
definitivo pelo cocontratante das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de 
penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no Contrato ou na lei.

2. A resolução do Contrato pelos SMAH não impede a execução da caução, contanto que para isso 
haja motivo.

3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o cocontratante na 
obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 
10 dias após a notificação dos SMAH para esse efeito.
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4. Concluída a prestação de serviços, os SMAH promovem a liberação da caução no prazo de 30 dias 
após e cumpridas das obrigações contratuais, nos termos do artigo 295.º do CCP.

Cláusula 12ª - Foro competente

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 13ª – Legislação aplicável

Ao presente procedimento e, bem assim, em tudo o omisso no presente CE, observar-se-á o disposto, 
no RJCPRAA, sendo que, a sua aplicação não prejudica o preceituado nas normas que integram o 
Regime Jurídico da Contratação Pública e o regime substantivo dos contratos públicos constantes do 
CCP, na sua atual versão em vigor, e na restante legislação especialmente aplicável, nomeadamente o 
DLR n.º 29/2011/A, de 16/11 e demais legislação reguladora do setor dos resíduos.

Cláusula 14ª – Legislação aplicável

Fazem parte integrante do presente CE os seguintes anexos, os quais se encontram disponíveis para 
consulta na PECP:

Anexo I – Cláusulas Técnicas;

Anexo II – Lista dos Estabelecimentos Comerciais;

Anexo III – Mapa de Localização dos Ecopontos;

Anexo IV – Caracterização dos Contentores

Anexo V – Metas 2020.

13 - Outras informações

14 - Identificação do autor do anúncio:

Nome (*) José Gabriel do Álamo de Meneses

Cargo ou função (*) Presidente do Conselho de Administração

(*) Preenchimento obrigatório.

(1) Cf. Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (Common Procurement Vocabulary - CPV), 
instituído pelo Regulamento (CE) n.º 2195/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
novembro, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L 340, de 16 de dezembro de 2002, 
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 2151/2003, da Comissão, de 16 de dezembro, publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia, n.º L 329, de 17 de dezembro de 2003 (retificado pela retificação publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia, n.º L 330, de 18 de dezembro de 2003), e pelo Regulamento (CE) n.º 
213/2008, da Comissão, de 28 de novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º 
L 74, de 15 de março de 2008.

(2) Idem.

(3) Cf. Regulamento (CE) n.º 1059/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio, 
publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L 154, de 21 de junho de 2003, alterado pelo 
Regulamento (EU) n.º 868/2014, da Comissão, de 8 de agosto, publicado no Jornal Oficial da União 
Europeia, n.º L 241, de 13 de agosto de 2014.


