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CADERNO DE ENCARGOS 

Ajuste Direto, com convite a três entidades 

 

 

AJUSTE DIRECTO 

 

CLÁUSULA 1ª 

ENTIDADE ADJUDICANTE 

A entidade adjudicante é a AEMITEQ – Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade, 

sita na R. Coronel Júlio Veiga Simão, Loreto, 3025-327 Coimbra, com o telefone n.º 239 494 

745 e o endereço eletrónico geral@aemiteq.pt / qualidade@aemiteq.pt / 

projetos@aemiteq.pt  

 

CLÁUSULA 2ª 

ÓRGÃO QUE TOMOU A DECISÃO DE CONTRATAR 

Foi tomada a decisão de contratar em Reunião Ordinária de Direção da AEMITEQ de 07 de 

Janeiro de 2020, pela Direção da AEMITEQ 

 

CLÁUSULA 3ª 

OBJECTO 

O presente procedimento tem por objeto a contratação de serviços de formação-ação, no 

âmbito do projeto MOVE PME, e tem origem na candidatura n.º POCI-03-3560-FSE-000650, 

no âmbito do Concurso (Aviso) n.º POCI-60-2019-08 (09/SI/2019), conforme cláusulas 

técnicas descritas no Anexo A. 

 

CLÁUSULA 4ª 

PREÇO BASE 

1. O preço base é de 212.924,99 € (Duzentos e doze mil, novecentos e vinte e quatro euros 

e noventa e nove cêntimos). 

2. A fixação do preço base mencionado no número anterior fundamenta-se no valor do 

investimento aprovado para a rubrica “2. Encargos com consultores e formadores” na 

candidatura identificada na cláusula 3ª. 

3. Considerando que a aquisição dos serviços a contratar no âmbito do presente 

procedimento é indivisível, não se procede à adjudicação por lotes. 

 

CLÁUSULA 5ª 
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CONCORRENTES 

1. Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma das 

situações referidas no Cláusula 55.º do CCP.  

2. É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o qual 

deve assumir a forma jurídica exigida, quando lhe for adjudicado o contrato e aquela 

forma seja necessária à boa execução do mesmo.  

 

 

CLÁUSULA 6ª 

CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 

1. O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa e os fatores 

que o densificam são os seguintes:  

a. Fator A (35%) - Valia técnica da proposta; 

b. Fator B (30%) – Capacidade técnica da equipa de consultores e formadores; 

c. Fator C (25%) - Capacidade técnica da equipa de gestão de projeto; 

d. Fator D (10%) - Preço global da proposta (discriminado) 

2. Os fatores serão pontuados numa escala crescente e o arredondamento dos resultados 

é considerado até às centésimas. 

3. As escalas de pontuação para os diferentes fatores que densificam o critério de 

adjudicação são: 

Fator A): Valia técnica da proposta 

Neste fator será avaliada a metodologia usada na execução do trabalho e a sua inovação e 

adequação aos objetivos do projeto, em cuja descrição o concorrente deve fazer referência 

pormenorizada às tarefas a executar e aos procedimentos e técnicas a utilizar de modo a 

alcançar plenamente os objetivos definidos no caderno de encargos. 

Este fator será pontuado de acordo com a seguinte avaliação: 

 

80 a 100: A proposta apresenta elevada qualidade do ponto de vista técnico, está muito bem 

fundamentada e tem em conta os objetivos previstos no Programa de Concurso e Caderno 

de Encargos, deixando antever um serviço inovador prestado com elevada qualidade e 

eficiência. Metodologia muito bem caracterizada com detalhe sobre os serviços a prestar. 

 

50 a 79: A proposta apresenta alguma qualidade ponto de vista técnico, baixo nível de 

inovação e está razoavelmente fundamentada e tem em conta os objetivos previstos no 

Programa de Concurso e Caderno de Encargos. 
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Existe pelo menos um aspeto dos serviços a executar que tem uma descrição omissa ou 

incoerente e relevante para a execução do trabalho. 

 

10 a 49: A proposta apresenta falhas do ponto de vista técnico e/ou está pouco 

fundamentada, apresentando o nível de qualidade estritamente necessário para o 

cumprimento dos objetivos previstos no Programa de Concurso e Caderno de Encargos. 

Existem aspetos dos serviços a executar que têm uma descrição omissa ou incoerente e 

relevante para a execução do trabalho. 

 

0 a 9: A proposta não apresenta qualidade técnica suficiente para a execução dos trabalhos. 

Os vários aspetos dos serviços a executar têm uma descrição omissa ou incoerente e 

relevante para a execução do trabalho. 

 

Fator B): Capacidade técnica da equipa de consultores e formadores; 

Neste fator será aferida a experiência profissional e o número de consultores e formadores 

da equipa técnica em consultoria e formação, bem como as suas competências. 

O concorrente deve fazer referência detalhada à experiência dos membros da equipa 

apresentada, bem como à formação académica e profissional relevante, no sentido de atingir 

integralmente os objetivos definidos no caderno de encargos para garantia da qualidade da 

execução dos trabalhos. 

Este fator será pontuado de acordo com a seguinte avaliação: 

 

80 a 100: Equipa de consultores e formadores apresenta elevada qualidade 

A equipa de consultores e formadores com o seguinte perfil: 

 Auditores que integrem a bolsa de Entidades Certificadoras  

 Experiência profissional em formação-ação 

 Experiência profissional em formação 

 Possuir CAP / CCP  

 Dimensão da equipa totalmente ajustada ao volume do Projeto 

 

 

 

50 a 79: Equipa de consultores e formadores apresenta qualidade  

A equipa de consultores e formadores com o seguinte perfil: 

 Experiência profissional em formação-ação 
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 Experiência profissional em formação 

 Possuir CAP / CCP  

 Dimensão da equipa ajustada ao volume do Projeto 

 

10 a 49: Equipa de consultores e formadores apresenta qualidade insuficiente 

A equipa de consultores e formadores com o seguinte perfil: 

 Experiência profissional em formação 

 Possuir CAP / CCP  

 Dimensão da equipa pouco ajustada ao volume do Projeto 

 

0 a 9: Equipa de consultores e formadores não apresenta qualidade  

Equipa de consultores e formadores composta por membros com experiência insuficiente, 

formação desajustada e/ou dimensão desajustada ao projeto. 

 

Fator C): Capacidade técnica da equipa de gestão de projeto; 

Neste fator será aferida a experiência profissional e o número de elementos da equipa de 

gestão de projeto, bem como as suas competências. 

O concorrente deve fazer referência detalhada à experiência dos membros da equipa 

apresentada, bem como à formação académica e profissional relevante, no sentido de atingir 

integralmente os objetivos definidos no caderno de encargos para garantia da qualidade da 

execução dos trabalhos. 

Este fator será pontuado de acordo com a seguinte avaliação: 

 

80 a 100: Equipa de gestão de projeto apresenta elevada qualidade 

A equipa de gestão de projeto integra elementos com o seguinte perfil: 

 Experiência em gestão de projetos de formação-ação  

 Experiência em coordenação técnico-pedagógica  

 Formação profissional em gestão de projetos  

 Coordenadores técnico-pedagógicos com formação superior em ciências da 

educação  

 Possuir CAP / CCP  

 Dimensão da equipa de gestão totalmente ajustada ao volume do Projeto 

50 a 79: Equipa de gestão de projeto apresenta qualidade  

A equipa de gestão de projeto integra elementos com o seguinte perfil: 

 Experiência em gestão de projetos de formação-ação  
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 Experiência em coordenação técnico-pedagógica  

 Coordenadores Técnico-Pedagógicos com formação superior   

 Possuir CAP / CCP  

 Dimensão da equipa de gestão ajustada ao volume do projeto 

 

10 a 49: Equipa de gestão de projeto apresenta qualidade insuficiente 

A equipa de gestão de projeto integra elementos com o seguinte perfil: 

 Experiência em coordenação técnico-pedagógica  

 Coordenadores técnico-pedagógicos com formação superior   

 Dimensão da equipa de gestão pouco ajustada ao volume do Projeto 

 

0 a 9: Equipa de gestão de projeto não apresenta qualidade  

Equipa de gestão de projeto composta por membros com experiência insuficiente, formação 

desajustada e/ou dimensão desajustada ao projeto. 

 

Fator D): Preço global da proposta 

Este fator será calculado com base na fórmula de cálculo abaixo discriminada, podendo 

alcançar uma pontuação de zero a cem. 

PP = 100-((PConcorrente/PBase)x100) 

 PP – Ponderação do Preço 

 PConcorrente – Preço Constante da Proposta do Concorrente 

 PBase – Preço base do Caderno de Encargos 

As propostas que apresentem um preço superior ao preço máximo serão excluídas.  

 

4. A Fórmula de Ponderação dos fatores do critério de adjudicação é a seguinte: 

CF=0,35A + 0,30B + 0,25C + 0,10D 

em que CF é a Classificação Final 

 

5. A lista final de classificações de candidaturas será obtida por ordenação dos valores para 

CF, obtidos por aplicação da fórmula referida no número 4 deste artigo. 

6. Em caso de existência de classificações idênticas, será adjudicada a proposta que tenha 

apresentado o preço mais baixo. 

CLÁUSULA 7ª 

ELEMENTOS A INDICAR NAS PROPOSTAS 

A proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:  
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a. Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, 

elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I do CCP; 

b. O preço da proposta expresso em Euros e indicado em algarismos e por extenso, 

prevalecendo, em caso de divergência, o expresso por extenso, de acordo com o 

art.º 60º do CCP. Sempre que na proposta sejam indicados vários preços, em caso de 

qualquer divergência entre eles, prevalece sempre, para todos os efeitos, o menor.  

 

CLÁUSULA 8ª 

PRAZO DE ENTREGA E MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. A proposta deve ser assinada por quem tenha competência para obrigar a firma e 

enviada para o endereço eletrónico geral@aemiteq.pt / qualidade@aemiteq.pt / 

projetos@aemiteq.pt  

2. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta deve ser assinada por todas as 

entidades que o compõem ou pelos seus representantes. 

3. A proposta deverá, sob pena de exclusão, dar entrada no endereço indicado no número 

um, até às 23h59 do dia 10 de fevereiro de 2020. 

 

CLÁUSULA 9ª 

PRAZO PARA A MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS 

Os concorrentes devem manter as suas propostas pelo prazo de 66 dias contados da data do 

termo do prazo fixado para apresentação das propostas.  

 

 

CLÁUSULA 10ª 

EXCLUSÃO DE PROPOSTAS 

1. São excluídas as propostas cuja análise revele:  

a. Que tenham sido apresentadas depois do termo fixado para a sua 

apresentação;  

b. Que sejam apresentadas por concorrentes em violação do Caderno de 

Encargos;  

c. Que sejam apresentadas por concorrentes relativamente aos quais, ou no 

caso de agrupamentos concorrentes, relativamente a qualquer dos seus 

membros, a entidade adjudicante tenha conhecimento que se verifica 

alguma das situações previstas no Cláusula 55 º do CCP;  

d. Que não sejam constituídas por todos os documentos solicitados no Caderno 

de Encargos; 
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e. Que violem o disposto no nº 7 do Cláusula 59º do CCP;  

f. Que não observem as formalidades do modo de apresentação da proposta, 

fixadas no Caderno de Encargos;  

g. Que, identificando erros ou omissões das peças de concurso, não cumpram o 

disposto no nº 7 do Cláusula 61º do CCP;  

h. Que não cumpram o disposto nos nºs 4 e 5 do Cláusula 57º do CCP; 

i. Que não apresentam algum dos atributos e documentos solicitados no 

Caderno de Encargos; j) Que apresentem atributos que violem os parâmetros 

base fixados no Caderno de Encargos ou que apresentem quaisquer termos 

ou condições que violem aspetos da execução do contrato a celebrar por 

aquele não submetidos à concorrência, sem prejuízo do disposto nos nºs 4 a 

6 e 8 a 11 do Cláusula 49º do CCP;  

j. A impossibilidade de avaliação das mesmas em virtude da forma de 

apresentação de algum dos respetivos atributos;  

k. Que o contrato a celebrar implicaria a violação de quaisquer vinculações 

legais ou regulamentares aplicáveis;  

l. A existência de fortes indícios de atos, acordos, práticas ou informações 

suscetíveis de falsear as regras de concorrência.  

2. São também excluídas as propostas que, por motivos não referidos nos números 

anteriores, se encontrem abrangidas pelo disposto nos Cláusulas 70º e 146º do CCP.  

 

 

CLÁUSULA 11ª 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1. Para efeitos de contratação, o adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos:  

a. Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do art.º 81º do 

CCP; 

b. Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas 

nas alíneas b), d), e) e i) do Cláusula 55º do CCP. 

2. Os documentos referidos no número anterior deverão ser apresentados no prazo de 5 

(cinco) dias após receção da notificação de adjudicação.  

3. Sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento 

criminal, a falsificação de qualquer documento de habilitação determina a caducidade 

da adjudicação, sendo para o efeito aplicável o disposto nos nºs 3 e 4 do Cláusula 86º do 

CCP.  
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4. O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre solicitar ao adjudicatário, 

ainda que tal não conste do Caderno de Encargos, a apresentação de quaisquer 

documentos comprovativos da titularidade das habilitações legalmente exigidas para a 

execução das prestações objeto do contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito. 

 

CLÁUSULA 12ª 

INCUMPRIMENTO DO CONTRATO 

Nos casos em que injustificadamente o adjudicatário e/ou entidade adjudicante não cumpra 

os deveres associados ao contrato a celebrar, a outra parte terá direito a exigir uma 

indemnização. 

 

CLÁUSULA 13ª 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

1. O direito à resolução do contrato poderá ser exercido pela entidade adjudicante e pelo 

adjudicatário nos termos do disposto nos Cláusulas 332º a 334º do CCP. 

2. O não cumprimento de qualquer outro dos deveres por assumidos no contrato, dá 

direito a resolução imediata.  

3. A resolução do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificação. 

4. A cessação dos efeitos do contrato não prejudica o exercício de responsabilidade civil ou 

criminal por atos ocorridos durante a execução do contrato. 

 

 

CLÁUSULA 14ª 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A título de honorários, o adjudicante, pagará à entidade adjudicatária conforme condições 

definidas na proposta adjudicada.  

 

CLÁUSULA 15ª 

DURAÇÃO DO CONTRATO 

O prazo para a execução da prestação do serviço objeto do presente caderno de encargos 

será até ao dia 15-09-2021, ou outro no caso de prorrogação expressamente autorizada pelo 

Organismo Intermédio 

 

CLÁUSULA 16ª 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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1. As normas do Caderno de Encargos prevalecem sobre quaisquer indicações com elas 

desconformes.  

2. A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos 

aplica-se o disposto no CCP aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e 

demais legislação em vigor. 

 

 

 

A AEMITEQ 
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