
1/3 

 

* Os documentos instrutórios infra indicados só são exigíveis se e na medida em que sejam aplicáveis ao 
caso concreto e sem prejuízo de outros que a situação justifique. 
 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS E DE SERVIÇOS 

 
1. INÍCIO DO PROCEDIMENTO 
1. Decisão de contratar e de autorização da despesa 
2. Pareceres e autorizações prévios obrigatórios 
3. Demonstração de que o investimento respeita o PSF ou o PAM 
4. Designação do representante do agrupamento de entidades adjudicantes 
5. Júri do procedimento (Designação e declarações de inexistência de conflitos de interesses) 
6. Perito(s) (Designação e declaração(ões) de inexistência de conflitos de interesses) 
7. Documento de avaliação do custo-benefício que fundamenta a decisão de contratar 
8. Consulta preliminar ao mercado 
 
2. DOCUMENTOS FINANCEIROS – PARTE I 
2.1. Orçamento na parte em que esteja inscrita a despesa em causa 
2.2. PPI na parte em que esteja inscrita a despesa em causa 
2.3. Portaria de extensão de encargos  
2.4. Autorização do titular da função acionista para a celebração do ato/contrato com encargos plurianuais  
2.5. Outro documento de autorização dos encargos orçamentais plurianuais 
2.6. Informação de cabimento orçamental - Mapa I 
2.7. Acordos de financiamento dos Municípios com a respetiva CIM ou AM 
2.8. Demonstração do financiamento por terceira(s) entidade(s)  
 
3. PEÇAS/ESCLARECIMENTOS/ERROS E OMISSÕES/RETIFICAÇÕES/PRORROGAÇÕES 
3.1. Convite(s) à apresentação de proposta 
3.2. Anúncio do procedimento no DR 
3.3. Anúncio do procedimento no JOUE 
3.4. Programa do Procedimento 
3.5. Caderno de Encargos 
3.6. Programa Preliminar 
3.7. Esclarecimentos sobre as peças do procedimento (pedido(s), decisão(ões) e notificação(ões) 
3.8. Erros e omissões das peças do procedimento (identificados pelo(s) interessado(s), respetiva(s) 
decisão(ões) e notificação(ões) 
3.9. Retificação(ões) ou alteração de peça(s) do procedimento (decisão(ões) e notificação(ões) 
3.10. Prorrogação de prazo para a apresentação de candidaturas/propostas (pedido(s), decisão(ões), 
notificação(ões) e aviso(s) publicado(s) no DR e JOUE) 
 
4. CANDIDATURAS | PROPOSTAS | NEGOCIAÇÃO 
4.1. Candidatura do adjudicatário 
4.2. Proposta do adjudicatário 
4.3. Lista dos candidatos/concorrentes que se apresentaram no procedimento 
4.4. Esclarecimentos sobre a candidatura/proposta (Pedido(s) do júri e resposta(s) 
4.5. Pedido do júri para suprimento de irregularidades da candidatura/proposta 
4.6. Notificação(õ)es para sessão(ões) de negociação 
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4.7. Ata(s) da(s) sessão(ões) de negociação 
4.8. Proposta final do adjudicatário (após negociação) 
4.9. Leilão eletrónico (Convite(s) para participação e relatórios extraídos da plataforma eletrónica) 
 
5.  RELATÓRIOS | COMUNICAÇÕES 
5.1. Relatório preliminar de qualificação dos candidatos 
5.2. Relatório preliminar de apreciação das propostas 
5.3. Notificação do relatório preliminar aos candidatos/concorrentes  
5.4. Pronúncia do(s) candidato(s)/concorrente(s) em audiência prévia  
5.5. Relatório final de qualificação dos candidatos 
5.6. Relatório final de apreciação das propostas 
 
6. QUALIFICAÇÃO|ADJUDICAÇÃO|CONTRATO 
6.1. Decisão de qualificação dos candidatos  
6.2. Notificação(ões) da decisão de qualificação  
6.3. Decisão de adjudicação e aprovação da minuta do contrato 
6.4. Ajustamentos à minuta, notificação, reclamação e notificações (ao adjudicatário e restantes 
concorrentes)  
6.5. Gestor do contrato (designação e declaração de inexistência de conflitos de interesses) 
6.6. Notificação da decisão de adjudicação ao adjudicatário 
6.7. Notificação da decisão de adjudicação ao(s) concorrente(s) preterido(s)  
6.8. Notificação ao(s) concorrente(s) da apresentação dos docs. de habilitação pelo adjudicatário 
 
7. IMPUGNAÇÕES 
7.1. Impugnação administrativa de ato(s) praticado(s) no procedimento (peças processuais) 
7.2. Decisão sobre a impugnação administrativa (incluindo notificações)  
7.3. Impugnação judicial de ato(s) praticado(s) no procedimento (peças processuais) 
7.4. Decisão(ões) judicial(ais) (incluindo as relativas a levantamento do efeito suspensivo e comprovativo 
do trânsito em julgado) 
 
8.  DOCUMENTOS RELATIVOS AO(S) ADJUDICATÁRIO(S) 
8.1. Declaração do adjudicatário conforme ao anexo II do CCP 
8.2. Certificado(s) do registo criminal  
8.3. Certidão comprovativa da situação tributária perante a A.T. 
8.4. Certidão comprovativa da situação contributiva perante a Seg. Social 
8.5. Plano de prevenção de corrupção e de infrações conexas  
8.6. Instrumento de prestação de caução ou documento equivalente 
8.7. Certidão Permanente do Registo Comercial 
8.8. Contrato de Consórcio 
8.9. Contrato de Agrupamento Complementar de Empresas 
8.10. Confirmação de compromissos de terceiros 
8.11. Outros documentos de habilitação 
 
9. DOCUMENTOS FINANCEIROS – PARTE II 
9.1. Informação de compromisso – Mapa II 
9.2. Declaração de suficiência orçamental (entidades não abrangidas pela LEO)  
9.3. Autorização dos compromissos plurianuais assumidos  
9.4. Informação de encargos orçamentais diferidos - Mapa III 
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9.5. Informação de compromisso assumido para exercícios orçamentais futuros 
9.6. Comprovativo do registo dos compromissos plurianuais  
9.7. Mapa de fundos disponíveis (mês da inscrição do compromisso) extraído do SI  
9.8. Informação de controlo dos fundos disponíveis – Mapa IV 
9.9. Comprovativo do registo do compromisso para efeitos de fundos disponíveis 
9.10. Demonstração da isenção do cumprimento do regime dos compromissos (LCPA) 
 
10. OUTROS DOCUMENTOS 
10.1. Fluxo completo do procedimento extraído da plataforma eletrónica de contratação 
10.2. Comprovativo da publicitação do contrato no JOUE 
10.3. Comprovativo da publicitação do contrato no portal BASE 
10.4. Acordo Quadro e respetivo procedimento pré-contratual 
10.5. Anúncio de pré-informação pub. no JOUE 
10.6. Anúncio periódico indicativo pub. no JOUE 
10.7. Classificação de documentos da proposta (pedido e decisão) 
10.8. Delegações de competências e suplência 
10.9.  Contratos interadministrativos de delegação de competências na respetiva CIM ou AM 
 
11.  DOCUMENTO(S) A INDICAR 
(Nomear cada um dos documentos, de modo a permitir a fácil identificação do seu conteúdo) 


