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CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL no âmbito do Projecto aprovado 

pelo COMPETE - SIAC - AAC Nº 02/SIAC/2015 - Candidatura nº 015011 - INTERCORK III 

(ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Dec. Lei 18/2008 de 29 de 

Janeiro, alterado e republicado pelo Dec. Lei 278/2009 de 2 de Outubro com as alterações 

previstas no Dec. Lei 149/2012 de 12 de Julho e demais alterações e legislação aplicável) 

 

Concurso público com publicidade internacional para a realização de campanhas de 

promoção da rolha de cortiça nos Estados Unidos da América (EUA), França, Itália, 

Alemanha, Reino Unido, China, Espanha e Brasil, de design na Suécia e Dinamarca, dos 

materiais de construção e decoração na Alemanha, da promoção de novas aplicações e 

também o desenvolvimento de vídeos promocionais.  
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PROGRAMA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO 

 

Concurso público com publicidade internacional para a realização de campanhas de 

promoção da rolha de cortiça nos Estados Unidos da América (EUA), França, Itália, 

Alemanha, Reino Unido, China, Espanha e Brasil, de design na Suécia e Dinamarca, dos 

materiais de construção e decoração na Alemanha, da promoção de novas aplicações e 

também o desenvolvimento de vídeos promocionais.  

 

Artigo 1.º 

Identificação e objecto do concurso 

1. Concurso público com publicidade internacional por lotes para a realização de campanhas 

de promoção da rolha de cortiça nos Estados Unidos da América (EUA), França, Itália, 

Alemanha, Reino Unido, China, Espanha e Brasil, de design na Suécia e Dinamarca, dos 

materiais de construção e decoração na Alemanha, da promoção de novas aplicações e 

também o desenvolvimento de vídeos promocionais.  

2. O objecto do concurso é constituído por vários lotes, discriminados nos anexos do Caderno 

de Encargos (art.º 22º e 132º nºs 3 e 4 do C.C.P.). 

 

Artigo 2.º 

Entidade adjudicante 

A entidade adjudicante é a APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça, NIF 500843040, 

telefone n.º +351 227 474 040, fax +351 227 474 049 e endereço electrónico 

realcork@apcor.pt. 

 

Artigo 3.º 

Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar é da Direcção da Entidade Adjudicante, ao abrigo do artigo 36º e da 

alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 

18/2008 de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo Dec. Lei 278/2009 de 2 de Outubro com 

as alterações previstas no Dec. Lei 149/2012 de 12 de Julho, adiante designado por C.C.P. 
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Artigo 4.º 

Requisitos necessários dos concorrentes 

1. É concorrente a entidade, pessoa singular ou colectiva, que participa neste procedimento 

mediante a apresentação de uma proposta, podendo ser apresentadas propostas para um 

ou mais lotes, mas apenas uma para cada lote. 

2. Podem ainda ser concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou colectivas, sem que 

entre as mesmas exista qualquer modalidade jurídica de associação e sem prejuízo das 

regras das peças do procedimento e das estipuladas no C.C.P. 

3. Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, 

perante a Entidade Adjudicante, pela manutenção da proposta. 

4. Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas estes, 

devem associar-se, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio, 

agrupamento complementar de empresas ou de sociedade comercial criada 

especificamente para o efeito. 

5. Com excepção do lote 12, só poderão apresentar propostas as empresas, consórcios ou 

agrupamentos de empresas desde que pelo menos uma delas possua no seu objecto social 

a publicidade, marketing ou comunicação, já que a actividade desenvolvidada pelos 

concorrentes deve ser susceptível de poder outorgar o contrato relativo aos serviços 

objecto do procedimento. 

6. Nos termos do Artigo 19º do Programa de Concurso, a adjudicatária ou adjudicatárias, 

devem entregar à entidade adjudicante os documentos de habilitação que comprovem a 

aptidão e a admissão dos concorrentes de acordo os requisitos definidos no presente 

artigo. 

7. Não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento as entidades 

que se encontrem nas condições estabelecidas no Artigo 55º do C.C.P. 
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Artigo 5.º 

Consulta e disponibilidade das peças do procedimento 

1. As peças do concurso são integralmente disponibilizadas na Plataforma Electónica de 

contratação pública da APCOR com o endereço https://www2.compraspt.com/cpt-

apcor/faces/app/dashboard.jsp, desde o dia seguinte ao da publicação do respectivo 

anúncio no Diário da República e até ao termo do prazo para a apresentação das 

propostas. 

2. Para efectuar o downlowd das peças do procedimento os concorrentes devem efectuar o 

registo na plataforma de acordo com o manual de instruções a consultar na mesma. 

 

Artigo 6.º 

Esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento 

1. Os pedidos de esclarecimento relativos à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento devem ser solicitados pelos interessados, através da plataforma eletrónica 

de contratação pública com o endereço https://www2.compraspt.com/cpt-

apcor/faces/app/dashboard.jsp no local destinado para o efeito até ao fim do primeiro 

terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, à entidade adjudicante. 

2. Durante o prazo de apresentação de propostas a APCOR poderá, se entender necessário, 

promover sessões de esclarecimento públicas em locais a definir, podendo as mesmas 

decorrer em território nacional e, ou nos países alvo das campanhas, com vista à 

apresentação ao público do Projecto Intercork III, sendo a comunicação das datas e locais 

de realização das sessões veiculadas na plataforma https://www2.compraspt.com/cpt-

apcor/faces/app/dashboard.jsp e no sítio da APCOR em www.apcor.pt . 

3. Os esclarecimentos a que se refere o ponto 1 serão prestados, pelo júri através da 

plataforma eletrónica de contratação pública com o endereço 

https://www2.compraspt.com/cpt-apcor/faces/app/dashboard.jsp até ao fim do segundo 

terço do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

4. Os interessados podem ainda entregar listas de erros ou omissões do caderno de encargos 

até ao fim do quinto sexto do prazo fixado para apresentação de propostas nos termos do 

art.º 61.º do C.C.P., as quais são tratadas pela entidade adjudicante nos termos do C.C.P. 
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5. Dos esclarecimentos prestados e das rectificações de erros ou omissões efectuadas, 

juntar-se-á cópia às peças do procedimento na plataforma eletrónica de contratação 

pública com o endereço https://www2.compraspt.com/cpt-

apcor/faces/app/dashboard.jsp, sendo a sua existência comunicada através da 

mencionada plataforma aos interessados que procederam ao levantamento do processo 

de concurso. 

 

Artigo 7.º 

Preço Base 

1. O preço base da soma de todos os lotes para efeito de concurso e outorga dos respetivos 

contratos é de 4.350.000,00€ (Quatro milhões, trezentos e cinquenta mil Euros). As 

propostas não podem incluir o imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 

2. Os preços base máximos de cada lote são os seguintes: 

N.º Designação do Lote Preço Base 

1 Campanha de Promoção – Rolhas EUA €1 200 000.00 

2 Campanha de Promoção – Rolhas FRANÇA €600 000.00 

3 Campanha de Promoção – Rolhas ITÁLIA  €300. 000.00 

4 Campanha de Promoção – Rolhas ALEMANHA         €200 000.00 

5 Campanha de Promoção – Rolhas REINO UNIDO €600 000.00 

6 Campanha de Promoção – Rolhas CHINA                        €450 000.00 

7 Campanha de Promoção – Rolhas ESPANHA        €140 000.00 

8 Campanha de Promoção – Rolhas BRASIL              €60 000.00 

9 Campanha de Design SUÉCIA e DINAMARCA                      €60 000.00 

10 Campanha de Promoção – MCD ALEMANHA                     €400 000.00 

11 Campanha de Promoção – Novas Aplicações Cortiça €250 000.00 

12 Desenvolvimento de Vídeos Promocionais   €90 000.00 

  €4 350 000.00 

3. As propostas devem ser individualizadas e apresentadas à razão de uma para cada lote. 

4. Os preços constantes das propostas são indicados em algarismos e por extenso com 

exclusão do IVA, devendo, no entanto, incluir todos os restantes impostos e taxas 

aplicáveis ao nível de cada país. 
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5. Em caso de divergência, prevalecem para todos os efeitos os preços indicados por extenso. 

6. Devem ser indicados preços para cada um dos lotes aos quais os concorrentes apresentem 

propostas.  

 

Artigo 8.º 

Documentos que constituem a proposta 

A proposta será instruída com os seguintes documentos: 

1. Declaração emitida conforme modelo Anexo B; 

2. Documentos elaborados pelos concorrentes que, em função do objecto do contrato a 

celebrar e dos aspectos da sua execução submetidos à concorrência pelo Caderno de 

Encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais o concorrente 

se dispõe a contratar; 

3. Documento ou declaração que contenha os esclarecimentos justificativos da 

apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço seja igual ou 

inferior a 50% do preço base referido no artigo 7º anterior. 

4. Nota justificativa do preço. 

a. Memória descritiva dos meios materiais e equipamentos a afectar à prestação 

de serviços, incluindo os elementos justificativos do custo com os meios 

humanos solicitados no Caderno de Encargos; 

b. Proposta técnica onde conste, para além da metodologia que pretende 

adoptar para esta prestação de serviços, o modo de execução da prestação, 

meios humanos e materiais a serem utilizados, especificações e 

equipamentos. 

5. Orçamento discriminado por ano e por tipo de custo com o cumprimento do disposto 

na cláusula 4ª do Caderno de Encargos. 

6. Cronograma com a sequência das acções e tarefas propostas, contendo os tempos de 

afetação previstos e sua adequação e interrelação com o projecto. 
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Artigo 9.º 

Propostas variantes, negociação e aquisição em lotes 

1. Não é admissível a apresentação de propostas variantes nem haverá lugar a negociação. 

2. O objecto do concurso é constituído por vários lotes, constantes dos anexos do Caderno de 

Encargos (art.º 22º e 132º nº 3 e 4 do C.C.P.). 

3. É admissível a apresentação de propostas para prestação de serviços apenas para alguns 

dos lotes colocados a concurso e discriminados nos anexos do Caderno de Encargos (art.º 

22º e 132º nº 3 e 4 do C.C.P.). 

4. Os concorrentes deverão apresentar uma proposta de prestação de serviços para todos 

(uma para cada lote) ou para cada um dos lotes individualmente considerados.   

5. Assim sendo, poderá haver várias adjudicações e contratos com tantos concorrentes 

quantos os lotes e tendo por objecto estes (art.ºs 22º e 132º nº 3 e 4 C.C.P.). 

6. As propostas serão analisadas individualmente, tendo por objecto  cada um dos lotes, e 

podendo existir várias adjudicações, as quais incidirão sobre cada um dos lotes, 

individualmente considerados. 

7. As regras específicas aplicáveis a cada lote são constituídas pelo presente Programa de 

Concurso, pelo Caderno de Encargos e pelas especificações que identificam e integram os 

anexos ao Caderno de Encargos, que definem os lotes em concreto. 

 

Artigo 10.º 

Prazo e local para a apresentação das propostas 

1. As propostas e documentos das mesmas devem ser entregues, até às 17H00 horas do 75.º 

dia (incluindo-se na contagem sábados, domingos e feriados), na plataforma electrónica da 

APCOR com o endereço https://www2.compraspt.com/cpt-

apcor/faces/app/dashboard.jsp, sendo este prazo contado a partir do dia seguinte ao do 

envio para publicação do anúncio no Diário da República, o qual será também publicado 

no JOUE (Jornal Oficial da União Europeia). 

2. Entre outos motivos de ordem legal estipulados no C.C.P. e outras disposições legais em 

vigor, são excluídas as propostas que sejam entregues fora do prazo mencionado em 1. 
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Artigo 11.º 

Modo de apresentação dos documentos que instruem a proposta e idioma 

1. Os interessados podem, até ao termo do primeiro terço do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, requerer a classificação de documentos que constituem a 

proposta, para efeitos da restrição ou limitação do acesso aos mesmos pelos restantes 

interessados, nomeadamente por motivos de segredo comercial, industrial, militar ou 

outro, devendo efectuar o pedido por escrito na plataforma 

https://www2.compraspt.com/cpt-apcor/faces/app/dashboard.jsp 

2. As propostas e respectivos documentos devem ser submetidos na plataforma electrónica. 

Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua 

portuguesa e, excepcionalmente, em língua inglesa. 

3. Os materiais de suporte/complementares da proposta apresentada, a existirem e não 

serem passíveis de submissão na plataforma, podem ser enviados para a sede da entidade 

adjudicante (APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça. Av. Comendador Henrique 

Amorim, n. 580, Apartado 100, 4536-904 Santa Maria de Lamas, Portugal), de acordo com 

os termos seguintes: 

a. Deve ser encerrado em invólucro opaco e fechado, no rosto do qual se deve 

indicar a designação do procedimento e da entidade adjudicante; 

b. Deve ser entregue diretamente ou enviado por correio registado à entidade 

adjudicante, devendo, em qualquer caso, a respectiva recepção ocorrer dentro 

do prazo fixado para a apresentação das propostas; 

c. A recepção deve ser registada por referência à respectiva data e hora. 

 

Artigo 12.º 

Critério de adjudicação 

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

2. As propostas dos concorrentes admitidos serão analisadas de acordo com este critério, 

tendo como objectivo proceder à adjudicação da proposta mais vantajosa em cada lote de 

acordo com o estabelecido no regulamento de avaliação (Anexo A). 
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Artigo 13.º 

Análise e esclarecimento das propostas 

1. As propostas são analisadas em todos os seus atributos representados pelos factores e 

sub-factores que densificam o critério de adjudicação e termos ou condições. 

2. Após a análise das propostas e a aplicação dos critérios de adjudicação será elaborado, 

pelo Júri, fundamentadamente um relatório preliminar no qual propõe a ordenação das 

mesmas. 

3. A análise das propostas incidirá sobre cada lote, individualmente considerado, as quais 

serão valoradas, tendo em conta os atributos de acordo com os quais o concorrente se 

dispõe a contratar, apresentados pelo concorrente para cada um dos lotes. 

4.  As propostas serão analisadas individualmente, tendo por objecto, cada um dos lotes e 

haverá várias adjudicações, as quais incidirão sobre cada um dos lotes, individualmente 

considerados. 

5. O júri poderá solicitar esclarecimentos aos concorrentes sobre as respectivas propostas, 

que considere necessários para efeito de análise e da avaliação das mesmas. 

6. No relatório preliminar, o Júri propõe também, a exclusão das propostas, nos termos do 

art.º 146.º do C.C.P. e das peças do procedimento. 

 

Artigo 14.º 

Audiência prévia 

1. O relatório preliminar será elaborado pelo Júri e enviado, a todos os concorrentes através 

da plataforma https://www2.compraspt.com/cpt-apcor/faces/app/dashboard.jsp, sendo 

fixado o prazo de 5 dias úteis, para se pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito de 

audiência prévia, nos termos do artigo 147.º do C.C.P. 

2. Após o decurso do prazo de audiência prévia haverá lugar à elaboração do relatório final 

seguindo-se os termos do art.º149.º do C.C.P. 
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Artigo 15.º 

Adjudicação 

1. A adjudicação é o acto pelo qual o órgão competente para a decisão de contratar aceita a 

única proposta apresentada para cada um dos lotes ou escolhe uma de entre as 

propostas apresentadas para cada lote. 

2. Tendo em conta que cada lote será avaliado individualmente, poderá haver várias 

adjudicações, as quais incidirão sobre cada um dos lotes, individualmente considerados. 

3. Depois de tomada a decisão de adjudicação, por parte do Entidade Adjudicante, será esta 

notificada via plataforma aos concorrentes até ao termo do prazo da obrigação de 

manutenção das propostas, que desde já se estipula ser de 200 (duzentos dias) nos 

termos do artigo 65.º do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.). 

 

Artigo 16.º 

Modalidade jurídica de associação de empresas 

No caso da adjudicação recair sobre um agrupamento, todos os membros do agrupamento 

adjudicatário, e apenas estes, devem associar-se antes da celebração do contrato na 

modalidade jurídica de consórcio externo, agrupamento complementar de empresas ou de 

sociedade comercial criada especificamente para o efeito. 

 

Artigo 17.º 

Abertura das Propostas 

A abertura das propostas ocorrerá a partir do dia útil seguinte ao prazo fixado para a 

apresentação das mesmas, havendo lugar à publicação na plataforma da lista de concorrentes 

nos termos do art.º 138.º do C.C.P. 
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Artigo 18.º 

Caução 

1. O(s) concorrente(s) seleccionado(s) será(ão) notificado(s) das adjudicações e do valor da 

caução, sendo-lhe simultaneamente, fixado o prazo para prestação de caução, sob pena 

de a adjudicação caducar, tudo de acordo com o disposto nos artigos 90.º e 91º do C.C.P. 

2. No caso de agrupamento os documentos de habilitação previstos no artigo 81.º devem 

ser apresentados por todos os seus membros. 

3. A caução, destinada a garantir a boa execução do contrato bem como o exacto e pontual 

cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, é no montante correspondente 

a 5% do preço total do contrato e deve ser prestada numa das formas seguintes: 

a. Por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado 

Português à ordem da entidade que for indicada pela Entidade Adjudicante 

nos termos do modelo constante do Anexo C ao presente Programa, que dele 

faz parte integrante; 

b. Mediante garantia bancária ou seguro-caução, nos termos do modelo 

constante do Anexo D ao presente Programa de Concurso, que dele fazem 

parte integrante. 

4. Não é exigida a prestação de caução desde que o adjudicatário, no prazo correspondente, 

apresente seguro da execução do contrato a emitido nos termos previstos no n.º 4 do 

artigo 88.º do C.C.P. 

5. Não é exigível a prestação de caução, quando o preço contratual de um lote ou de vários 

lotes seja inferior a 200.000,00 €.  

 

Artigo 19.º 

Documentos de habilitação a apresentar pelo adjudicatário 

1. Declaração emitida conforme o modelo constante do Anexo E do presente Programa de 

Concurso. 
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2. Documento comprovativo de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), 

d), e) e i) do art.º 55.º do C.C.P., ou documento equivalente aplicável ao país do 

adjudicatário, a saber: 

2.1 Tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado por qualquer crime que 

afecte a sua honorabilidade profissional, se entretanto não tiver ocorrido a sua 

reabilitação, no caso de se tratar de pessoas singulares, ou, no caso de se tratar de 

pessoas colectivas, tenham sido condenados por aqueles crimes os titulares dos 

órgãos sociais de administração, direcção ou gerência das mesmas e estes se 

encontrem em efectividade de funções; 

2.2 Não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a 

segurança social em Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou 

no qual se situe o seu estabelecimento principal; 

2.3 Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal 

ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu 

estabelecimento principal; 

2.4 Tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes 

crimes, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação, no caso de se tratar de 

pessoas singulares, ou, no caso de se tratar de pessoas colectivas, tenham sido 

condenados pelos mesmos crimes os titulares dos órgãos sociais de administração, 

direcção ou gerência das mesmas e estes se encontrem em efectividade de funções, se 

entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação:  

2.4.1. Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no 

n.º 1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;  

2.4.2. Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho, de 26 de Maio de 

1997, e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;  

2.4.3. Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos 

Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;  

2.4.4. Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Diretiva n.º 

91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais; 
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3. Cópia da certidão do registo comercial, se aplicável. 

 

Artigo 20.º 

Prazo para apresentação dos documentos de habilitação pelo (s) adjudicatário(s) 

Os documentos referidos no artigo 19º devem ser apresentados no prazo máximo de 30 dias 

após a notificação da adjudicação e submetidos na plataforma 

https://www2.compraspt.com/cpt-apcor/faces/app/dashboard.jsp 

 

Artigo 21.º 

Despesas e encargos do concorrente 

As despesas e encargos inerentes à apresentação de propostas e redução do contrato a escrito 

são da responsabilidade do adjudicatário ou adjudicatários. 

 

Artigo 22.º 

Celebração do Contrato 

1. A minuta do contrato a celebrar será de acordo com o Anexo F. 

2. A outorga do contrato escrito tem lugar no prazo estipulado no artigo 104º do C.C.P. 

3. A Entidade Adjudicante comunica ao adjudicatário, com a antecedência mínima de cinco 

dias, a data, a hora e o local em que ocorrerá a outorga do contrato. 

4. A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não comparecer 

no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, bem como, no caso de o 

adjudicatário ser um agrupamento, se os seus membros não se tiverem associado na 

modalidade de consórcio ou nos termos previstos no n.º 4 do artigo 54.º do C.C.P. 

5. Nos casos previstos no número anterior, o adjudicatário perde a caução prestada a favor 

da entidade adjudicante. 
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6. Nos termos da alíne q) do n.º 1 do art.º 132.º do CCP poderá haver lugar a adopção de 

ajuste directo nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º ou da alínea a) do 

n.º 1 do art.º 27.º no caso de se verificarem ou houver necessidade de recorrer às 

situações ali descritas. 

 

Artigo 23.º 

Legislação aplicável 

Em tudo quanto for omisso no presente Programa de Concurso, observar-se-á o disposto no 

Código de Contratos Públicos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro), e 

restante legislação complementar e aplicável ao tipo de serviços objecto do procedimento 

Em anexo: Anexos A (Regulamento de Avaliação), B (Modelo de Declaração a que se refere a 

alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º), C (Modelo de Guia de Depósito Bancário), D (Modelo de 

Garantia Bancária ou Seguro Caução),  E (Modelo da Declaração a que se refere a alínea a) do 

n.º 1 do artigo 81.º) e F (Minuta do Contrato) 

Entidade Adjudicante, aos 20 de Junho de 2016  

 

O Presidente da Direcção da APCOR 

João Rui Ferreira 
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ANEXO A 

Regulamento de Avaliação 

 

I.- Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

Regulamento 

O presente regulamento visa definir o enquadramento procedimental, organizacional e 

metodológico para a apreciação, análise, avaliação e classificação das propostas, com vista à 

formulação de uma proposta de decisão final do procedimento ao órgão competente para 

autorizar a adjudicação, doravante identificada por Entidade Adjudicante. 

 

Artigo 2.º 

Objecto do regulamento 

1. O objecto do presente regulamento é constituído pelas propostas correctamente 

formuladas, nos termos da lei e do Programa de Concurso, devidamente instruídas com 

todos os documentos ali exigidos, correctamente emitidos, que tenham sido admitidas a 

concurso pelo Júri do concurso em sede de recepção das propostas. 

2. Para efeitos de análise das propostas serão considerados os documentos apresentados 

pelos concorrentes, sem prejuízo da reserva do júri solicitar esclarecimentos sobre as 

propostas, que considere necessários para efeito de análise e da avaliação das mesmas. 

 

Artigo 3.º 

Júri 

1. O Júri procederá à avaliação das propostas, à execução dos demais procedimentos 

relacionados e à formulação da proposta de decisão final do procedimento ao órgão 

competente para efectuar a adjudicação. 

2. O Júri terá a seguinte composição, todos com direito a voto de igual valor: 

I- João Rui Gomes Ferreira, Presidente da Direcção da APCOR 

II- Pedro de Castro Tavares Barbosa, Director Financeiro da APCOR 
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III- Cláudia Sofia Peixoto Pimenta, Departamento de Comunicação da APCOR 

IV- Joaquim Manuel Sousa Lima, Director-Geral da APCOR (Suplente) 

V- Jorge Mendes Pinto de Sá, Vice-presidente da Direcção da APCOR (Suplente) 

 

Artigo 4.º 

Consultores e estudos de apoio à decisão 

1. O júri poderá socorrer-se da colaboração dos quadros da Entidade Adjudicante, ou de 

quaisquer outros técnicos, como consultores externos, para o apoio e elaboração de 

relatórios técnicos na análise das propostas. 

2. As deliberações do Júri poderão ter por fundamento, no todo ou em parte, pareceres ou 

estudos de consultores externos, casos em que tais documentos instruirão os respectivos 

relatórios que para eles remeterão. 

 

II.- Análise das propostas 

Artigo 5.º 

Objectivo 

1. As propostas dos concorrentes serão apreciadas, analisadas, avaliadas e, em função disso, 

hierarquizadas por ordem decrescente de mérito. 

2. As propostas dos concorrentes admitidos serão analisadas com o objectivo de se proceder 

à adjudicação da proposta mais vantajosa e que melhor corresponde aos interesses da 

Entidade Adjudicante e dos seus associados. 

3. O mérito das propostas será avaliado da seguinte forma: 

3.1.  Do Lote 1 a 11 será aferido em função dos factores e sub-factores nos termos do 

quadro seguinte: 

Factores Sub-factores Ponderação 
factores 

Ponderação 
Sub-factores 

A) 
Natureza 
estratégica 
e criativa 

A1) Adequação da estratégia de comunicação 
A2) Conceito criativo 
A3) Estratégia/metodologia de implementação 
proposta 
A4) Cronograma 
A5) Mecanismo de reporte à Apcor 

 
 
 
70% 

A1) 20% 
A2) 20% 
A3) 16% 
 
A4) 8% 
A5) 6% 

B) Preço B1) Fee da agência 
B2) Implementação/Produção 

 
 

B1) 9% 
B2) 9% 
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B3) Orçamento - Custos discriminados 
B4) Adequação dos preços aos custos elegíveis 

30% B3) 9% 
B4) 3% 

 

Nos factores e sub-factores de ponderação, dar-se-á relevância aos seguintes aspectos: 

A1) Adequação da estratégia de comunicação. 

Pretende-se com este critério analisar o ajustamento da adequação da estratégia de 

comunicação da proposta ao target, avaliar a contribuição para a prossecução dos 

objectivos de marketing e capacidade de maximização de eficácia com base nos 

recursos disponíveis. 

A2) Conceito criativo. 

Pretende-se com este critério avaliar a inovação/originalidade do conceito e 

capacidade de potenciar/ampliar a estratégia de comunicação.  

A3) Estratégia / metodologia de implementação proposta. 

Avaliação da estratégia metodológica de implementação proposta pelo concorrente de 

forma a dar vida à campanha ou acção que apresentou. 

A4) Cronograma. 

Avaliação do cronograma proposto para as acções a desenvolver durante a campanha. 

A5) Mecanismo de reporte à APCOR. 

Análise da metodologia de reporte da execução da campanha e avaliação dos 

resultados (no decurso e no fim da campanha). 

B1) Fee da agência. 

 Valor alocado pela agência pelo desenvolvimento do seu trabalho. 

B2) Implementação / Produção. 

Valor alocado à execução das acções propostas da campanha (ex. produção gráfica, 

audiovisual, web, eventos, etc. que sejam necessárias à boa implementação da 

campanha). 

B3) Orçamento – Custos Discriminados 

Avaliação do orçamento discriminado por acção e componentes de custo. 

 B4) Adequação dos preços aos custos elegíveis. 

Avaliação dos custos discriminados face aos custos elegíveis referidos no Caderno de 

Encargos.  
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3.2. O Lote 12 será avaliado em função dos factores e sub-factores nos termos do quadro 

seguinte: 

Factores Sub-factores Ponderação 
factores 

Ponderação 

Sub-factores 

A) Concepção/desenvolvimento A1) Memória 
descritiva/Story 
Board/Mood Board 

A2) Cronograma 

 

70% 

A1) 50% 

 

A2) 20% 

B) Preço B1) Preço  30% B1) 30% 

 

Nos factores e sub-factores de ponderação (A), dar-se-á relevância aos seguintes aspectos: 

A1) Memória descritiva/Story Board/Mood Board 

Pretende-se com este sub-factor analisar o conceito que estará inerente ao desenvolvimento 

dos vídeos. Avaliar se as mensagens-chave serão transmitidas de forma clara e apelativa, 

permitindo que o resultado final dos vídeos se consubstancie no efeito surpresa, transmitindo 

claramente a possibilidade de “conquistar” o público-alvo que os visualizará, bem como se 

cumpre os restantes objectivos do briefing. 

A2) Cronograma 

Avaliar se o cronograma apresentado permite cumprir o calendário proposto. 

B) Preço 

O factor preço da proposta é pontuado em função da seguinte ponderação: 

B = ((PB-PP)/PB) x 100 

onde: 

PB – Preço base que corresponde ao preço base do procedimento; 

PP – Preço da proposta do concorrente em EUR. 

 

3.3. O valor ponderado mais elevado corresponderá à proposta melhor classificada. 
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4. Considerações gerais aplicáveis a todos os lotes, com excepção da avaliação do preço no 

Lote 12: 

a. A pontuação de cada um dos factores e sub-factores será efectuada nos termos 

seguintes:  

- 0 Valores – Não Satisfaz (não cumpre ou não se verificam nenhum dos aspectos 

essenciais de acordo com o caderno de encargos) 

- 25 Valores – Satisfaz Pouco (não cumpre ou não se verificam alguns dos aspectos 

essenciais de acordo com o caderno de encargos) 

- 50 Valores – Satisfaz (verifica-se que a proposta expõe ou cumpre razoavelmente os 

aspectos essenciais, embora com algumas lacunas de acordo com o caderno de 

encargos) 

- 75 Valores – Satisfaz Bastante (verifica-se que a proposta, expõe e cumpre a quase 

totalidade dos aspectos essenciais de acordo com o caderno de encargos.) 

- 100 Valores – Excelente (verifica, expõe e cumpre integralmente, de forma clara e 

com pormenorização os aspectos essenciais de acordo com o caderno de encargos) 

b. Todas as pontuações elementares serão arredondadas até à centésima. 

c. Em caso de propostas com avaliação global igual, prevalecerá a de menor valor. 

d. A fórmula de ponderação dos factores do critério de adjudicação é a seguinte:  

 CF = 0,70 A + 0,30 B 

Em que CF é a Classificação Final de acordo com a soma dos subfactores do 

factor A e B. 

5. A análise das propostas incidirá sobre cada lote, individualmente considerado, as quais 

serão valoradas, tendo em conta os atributos de acordo com os quais o concorrente se dispõe 

a contratar, apresentados pelo concorrente para cada um dos lotes. 

 

III. - Classificação das propostas e decisão final do procedimento 

 

Artigo 6.º 

Relatório de análise das propostas 

1. Como supra referido, o Júri, com base nas propostas e na análise que às mesmas tiver 

realizado, aos estudos que eventualmente tenha colhido ou aos relatórios técnicos realizados, 
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elaborará um relatório preliminar nos termos do art.º 146.º do CCP, fundamentado e que 

documentará os trabalhos executados pelos técnicos, a apreciação e o mérito de cada uma das 

propostas em face do critério de de ajudicação previsto no Programa de Concurso, e 

estabelecerá, com aquele fundamento, a classificação das propostas dos concorrentes por 

ordem decrescente de mérito. 

2. O relatório preliminar de análise deverá ainda conter, a título de fundamentação, uma nota 

explicativa da metodologia e processo de análise e apreciação aplicados pelo Júri, que não 

prejudicará o disposto no presente regulamento. 

 

Artigo 7.º 

Audiência prévia 

O Júri procederá à realização da audiência prévia escrita aos concorrentes, nos termos do 

disposto no artigo 147.º do C.C.P.  

 

Artigo 8.º 

Relatório final 

Ponderadas as observações dos concorrentes em sede de audiência prévia, a existirem, o Júri 

elaborará um relatório final fundamentado, nos termos do disposto no artigo 148.º do C.C.P., 

no qual indicará o objecto do procedimento, o seu conteúdo e formulará uma proposta de 

decisão final do procedimento. 
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ANEXO B 

Modelo de declaração 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º] 

1 — … [nome, número de documento de identificação e morada], na qualidade de 
representante legal de (1) …[firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de 
agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes], tendo tomado 
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a 
celebrar na sequência do procedimento de … 
[designação ou referência ao procedimento em causa], declara, sob compromisso de honra, 
que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o 
conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem 
reservas, todas as suas cláusulas. 
2 — Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 
documentos, que junta em anexo (3): 
a) … 
b) … 
3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à 
execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 
4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que: 
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de 
actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer 
situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente; 
b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afecte a 
sua honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, 
direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afecte a sua 
honorabilidade profissional (5)] (6); 
c) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 
profissional (7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência 
não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 
profissional (8)] (9); 
d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em 
Portugal [ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal] 
(10); 
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal [ou no 
Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal] (11); 
f) Tenham sido objeto de aplicação da sanção acessória  prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 
21.º do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei 
n.º 19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período de 
inabilidade fixado na decisão condenatória; (12); 
g) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do nº 2 do artigo 
562.º do Código do Trabalho (13); 
h) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial 
pela utilização ao seu serviço de mão -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos 
e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham 
essa obrigação, em Portugal [ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu 
estabelecimento principal] (14); 
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i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes 
(15) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram 
condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17): 
i) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do 
artigo 2.º da Acção Comum 98/773/JAI do Conselho; 
ii) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 
do artigo 3.º da Acção Comum 98/742/JAI do Conselho; 
iii) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses 
Financeiros das Comunidades Europeias; 
iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º 91/308/CEE, do 
Conselho, de 10 de Junho de 1991, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro 
para efeitos de branqueamento de capitais. 
j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na 
preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as 
condições normais de concorrência. 
5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, 
consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que 
eventualmente sobre ela recaia e constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do 
artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 
acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como 
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado 
para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente 
para efeitos de procedimento criminal. 
6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do 
disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que 
constitui o anexo II ao referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se 
encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração. 
7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 
solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a 
caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e 
constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos 
Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de 
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato 
ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, 
sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

[Local], [data] [Assinatura (18)] 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas. 
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 
representada». 
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, 
nos termos do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º 
(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 
(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 
(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 
(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 
(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 
(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 
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(10) Declarar consoante a situação. 
(11) Declarar consoante a situação. 
(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 
(13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 
(14) Declarar consoante a situação. 
(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. 
(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. 
(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 
(18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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 ANEXO C 

Modelo de guia de depósito bancário 

 

Euros ______ € 

Vai ___________ (nome do adjudicatário), com sede em _______________ (morada), 

depositar na _______________ (sede, filial, agência ou delegação) do Banco 

_______________ ou através de transferência bancária para o IBAN 

……………………………………………………….. a quantia de __________________ (por algarismos e por 

extenso) em dinheiro/em títulos _______________ (eliminar o que não interessar), como 

caução exigida para __________________ (identificação do procedimento), nos termos dos 

n.ºs 3 e 4 do artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos. Este depósito, sem reservas, fica à 

ordem de APCOR – Associação Portuguesa de Cortiça , a quem deve ser remetido o respectivo 

conhecimento. 

 

 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 

 

 

 

 

 



 

Programa de Concurso | InterCork III - Promoção Internacional da Cortiça 

 

 

 

  P. 26 - 35 

ANEXO D 

Modelo de garantia bancária/seguro de caução 

Garantia bancária/seguro de caução (eliminar o que não interessar )n.º _____  

 

Em nome e a pedido de _____________ (adjudicatário), vem o(a) __________ (instituição 

garante), pelo presente documento, prestar, a favor de __________ (entidade adjudicante 

beneficiária), uma garantia bancária/seguro-caução (eliminar o que não interessar), até ao 

montante de ____________ (por algarismos e por extenso), destinada(o) a caucionar o integral 

cumprimento das obrigações assumidas pelo(s) garantido(s) no âmbito do ________________ 

(identificação do procedimento), nos termos dos n.ºs 6 e 8/7 e 8 (eliminar o que não interessar) 

do artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos.  

A presente garantia corresponde a 5% do preço contratual e funciona como se estivesse 

constituída em moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por 

fazer a entrega de toda e qualquer importância, até ao limite da garantia, logo que interpelado 

por simples notificação escrita por parte da entidade beneficiária. 

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que não interessar) garante, 

no caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, não poderá tomar em 

consideração quaisquer objecções do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor à 

entidade beneficiária quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer 

face ao garante. 

A presente garantia permanece válida até que seja expressamente autorizada a sua libertação 

pela entidade beneficiária, não podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo 

consentimento e independentemente da liquidação de quaisquer prémios que sejam devidos. 

 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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 ANEXO E 

Modelo de declaração 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º] 

1 — … [nome, número de documento de identificação e morada], na qualidade de 

representante legal de (19) … [firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso 

de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes], adjudicatário(a) 

no procedimento de … [designação ou referência ao procedimento em causa], declara, sob 

compromisso de honra, que a sua representada (20): 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de 

actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer 

situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente; 

b) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 

profissional (21) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou 

gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 

profissional (22)] (23); 

c) Tenham sido objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 

21.º do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei 

n.º 19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período de 

inabilidade fixado na decisão condenatória; 

d) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 

562.º do Código do Trabalho (25); 

e) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial 

pela utilização ao seu serviço de mão -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos 

e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham 

essa obrigação, em Portugal [ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu 

estabelecimento principal] (26); 

f) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na 

preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as 

condições normais de concorrência. 

2 — O declarante junta em anexo [ou indica … como endereço do sítio do sítio da Internet 

onde podem ser consultados (27)] os documentos comprovativos de que a sua representada 
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(28) não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do Código 

dos Contratos Públicos. 

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a 

caducidade da adjudicação e constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do artigo 

456.º do Código dos Contratos Públicos, privação do direito de participar, como candidato, 

como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer 

procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à 

entidade competente para efeitos de procedimento criminal 

[Local], [data] [Assinatura (29)] 

 
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas. 
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 
representada». 
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, 
nos termos do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º 
(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 
(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 
(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 
(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 
(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 
(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 
(10) Declarar consoante a situação. 
(11) Declarar consoante a situação. 
(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 
(13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 
(14) Declarar consoante a situação. 
(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. 
(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. 
(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 
(18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
(19) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas. 
(20) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 
representada». 
(21) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 
(22) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 
(23) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 
(24) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 
(25) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 
(26) Declarar consoante a situação 
(27) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 
(28) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 
representada». 
(29) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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ANEXO F 

Minuta do Contrato 

Contraentes: 

 

Primeira Contraente – APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça, Pessoa colectiva nº 

500843040 com sede em Av. Comendador Henrique Amorim, nº580, Apartado 100, 4536-904 

Santa Maria de Lamas; representada pelo Presidente da Direcção, Sr. Eng. João Rui Gomes 

Ferreira, e pelo Vice-Presidente da Direcção, Sr. Jorge Mendes Pinto de Sá.  

 

Segunda Contraente – (nome completo da agência)  (número fiscal)  com sede em (morada 

completa) , representada por (representante(s) que assina(m) o contrato) 

 

Na sequência do CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL no âmbito do 

Projecto aprovado pelo COMPETE - SIAC - AAC Nº 02/SIAC/2015 - Candidatura nº 015011 - 

INTERCORK llI para a realização de campanhas de promoção da rolha de cortiça nos Estados 

Unidos da América (EUA), França, Itália, Alemanha, Reino Unido, China, Espanha e Brasil, de 

design na Suécia e Dinamarca, dos materiais de construção e decoração na Alemanha, da 

promoção de novas aplicações e também o desenvolvimento de vídeos promocionais, foi 

adjudicado pela primeira contraente à segunda, por Decisão da Direcção daquela o Lote n.º  - 

denominado –  

O presente contrato é celebrado na sequência da adjudicação no âmbito do referido concurso 

público internacional, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, tendo por assentes as 

seguintes definições: 

 

Primeiro Contraente – Adquirente; 

 

Segunda Contraente – Prestador de serviços 

 

 

É celebrado o presente Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá pelas cláusulas e 

condições constantes dos artigos seguintes que os contraentes, entre si, livremente 

estipulam e reciprocamente aceitam: 

 

Cláusula 1ª 

Objecto 

1. O presente contrato tem por objecto a aquisição de serviços referente ao Lote n.º 

……….denominado ……………………………………………., nos termos dos documentos que instruem o 

Processo de Concurso para a referida aquisição e nas condições jurídicas e técnicas constantes da 

proposta contratual da Segunda Contraente e peças do procedimento de concurso, anexas ao 

presente contrato e do qual fazem parte integrante. 
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2.  A natureza, espécie, quantidade, tempo de execução e valor dos serviços objecto da presente 

aquisição encontram-se perfeitamente definidos nos sobreditos documentos enumerados na 

cláusula segunda e no presente contrato. 

 

Cláusula 2ª 

Prazo de execução da proposta 

1. Os serviços a prestar pela segunda contraente devem ser executados até ao 

dia…………………………., de acordo com a proposta apresentada, e indicações da primeira 

contraente e termos das peças do procedimento. 

2. A execução do contrato (e da prestação de serviços) deverá ocorrer, impreterivelmente 

até………………………………., data que constitui o respectivo termo, salvo prorrogação 

expressamente autorizada pela Primeira Contraente e sem prejuízo das obrigações acessórias 

que pela sua natureza perdurem além da data da execução. 

3. É condição essencial deste contrato que a respectiva execução do contrato ocorra até à 

sobredita data porque as acções a desenvolver após essa data, não são consideradas custos 

elegíveis, salvo no caso de prorrogação autorizada por este organismo financiador. 

 

Cláusula 3ª 

Preço e condições de pagamento 

1. Pela prestação dos serviços objecto do contrato, a primeira contraente pagará à segunda a 

quantia constante da proposta de € (extenso), valor que inclui todos os impostos e taxas 

aplicáveis ao nível local e de cada país nos quais sejam executadas tarefas, serviços e trabalhos 

objecto do presente copntrato.  

2. Nesse valor do preço contratual estão incluídos todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não está cometida à primeira contraente, designadamente, todos os tributos, 

taxas, impostos e encargos que devem ser pagos em cada país objecto da acção da campanha. 

Dentro deste preço estão, ainda, incluídos os custos das deslocações às instalações da primeira 

contraente para apresentação de esclarecimento de resultados e/ou apresentação de 

ideias/propostas/e outros. O número de pessoas a deslocar, tal como o custo total envolvido 

nessas mesmas deslocações será da responsabilidade da segunda contraente. 

3. O preço referido inclui todos os custos de criatividade, custos de implementação e devendo 

estes ser apresentados em separado, no mapa referido na cláusula quarta nº 3. 

4. Os custos de implementação deverão incluir todo e qualquer custo de produção sendo 

apresentados de forma discriminada por meio e por tipo de produção (produção gráfica, 

produção audiovisual, produção web, produção eventos, etc.), o mais discriminadamente 

possível.  

5. O preço será pago com estrita observância do disposto na cláusula 4ª deste contrato. 

6. O preço contratual a que alude o nº 1 é pago pela primeira à segunda contraente da 

seguinte forma: 

a) 85% do respectivo valor será pago pela entidade adjudicante ao adjudicatário em 

pagamentos intercalares, mediante a apresentação e aprovação das facturas e 

respectivos reportes de progresso.  
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b) A restante percentagem final de 15% do referido preço contratual será paga pela 

entidade adjudicante ao adjudicatário após aprovação do Relatório Final do projecto. 

7. A facturação deverá ser acompanhada de elementos comprovativos das despesas 

realizadas, sendo que no caso de facturas relativas a produção de materiais de pequena 

dimensão (ex: folhetos, brochuras, postais, convites, anúncios de imprensa, CDs, etc.) estas 

deverão vir acompanhadas de 3 (três) exemplares físicos e no caso de inserções de imprensa é 

obrigatório o envio de 3 (três) exemplares de cada suporte. 

8. No caso de materiais de grande dimensão ou impressão de exemplar único, ou eventos, a 

factura deverá ser acompanhada de fotografia ou vídeo que claramente mostre a aplicação 

correcta de todos os logótipos obrigatórios e a actividade que retratam. 

9. A segunda contraente prestadora dos serviços compromete-se a devolver à primeira 

contraente o montante do preço ou a parte do preço pago, sempre que a despesa ou parte da 

despesa não seja paga pelas entidades financiadoras por erro, deficiência ou insuficiência 

imputável ao serviço prestado ou à entidade prestadora nos termos do presente contrato. 

 

Cláusula 4ª 

Custos Elegíveis e não elegíveis 

1. Só serão considerados para efeito de avaliação das despesas e facturas apresentadas e 

respectivo pagamento do preço contratual, os custos elegíveis. 

2. São considerados como elegíveis para pagamento os seguintes custos: 

a) Custos com campanhas de imagem, promoção, informação e divulgação, incluindo 

custos com desenvolvimento criativo, com a produção de media, materiais gráficos de 

promoção e informação e materiais audiovisuais e de multimédia; 

b) Aluguer de espaços e equipamentos demonstrados como indispensáveis para a 

prossecução do projecto; 

c) Montagem / Desmontagem, construção e decoração de espaços promocionais; 

d) Transporte de mostruários e material informativo e promocional; 

e) Criação, registo e lançamento internacional de marcas próprias de natureza 

colectiva; 

f) Despesas com a aquisição de conteúdos e informação especializada; 

3. A primeira contraente pagará à segunda a parte do preço contratual correspondente a esses 

custos elegíveis, previstas no nº 1 desta cláusula, não sendo pago, qualquer outro tipo de 

custos não elegíveis, ou seja, que não se enquadrem nas rubricas referidas no sobredito nº 1. 

4. A segunda contraente deverá apresentar, dentro de trinta dias após a assinatura do 

presente contrato, um mapa com descriminação detalhada das verbas pelas rubricas descritas 

e por ano de implementação, para efeitos de sua aprovação como custos elegíveis.  
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Cláusula 5ª 

Orientações técnicas e criativas 

1. Os objectivos de comunicação objecto deste contrato e que devem nortear as acções da 

segunda contraente, são os descritos no caderno de encargos e proposta adjudicada. 

2. As orientações criativas que devem ser observadas na execução do contrato são as 

constantes das peças do procedimento. 

3. Nos “lay-outs” deve ser previsto espaço para inclusão de endereço net – www.apcor.pt, 

bem como para os logótipos obrigatórios, seguindo as suas normas sem excepção. 

4. A primeira contraente tem o direito de exigir a inclusão de outros elementos obrigatórios, a 

definir no decurso da execução do contrato. 

5. A execução da campanha deve observar rigorosamente ao elenco das despesas elegíveis 

constantes na cláusula 4ª do caderno de encargos. 

6. É obrigatória a apresentação de cronograma detalhado dos trabalhos bem como do 

orçamento, prevendo todas as acções discriminadas inerentes às actividades. 

 

Cláusula 6ª 

Obrigações da segunda contraente 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, para elaboração da 

campanha a que alude a cláusula anterior, a segunda contraente obriga-se, de acordo com as 

especificações e necessidades, a proceder às seguintes tarefas: 

a) realizar o planeamento estratégico. 

b) proceder à concepção criativa e produção de acções de comunicação – criação e 

implementação global. 

c) realizar acções de relações públicas e eventos. 

d) elaborar o ”Design gráfico e web design”. 

e) realizar  ”Merchandising” e promoção de vendas. 

f) Proceder à criação ou aplicação de Marca e Imagem corporativa. 

g) promover a competência específica de “Marketing Relacional, Direct Marketing, Shopper 

Marketing“. 

h) proceder à compra e gestão de media sempre que a proposta criada e apresentada assim o 

exija. 

i) proceder ao acompanhamento de toda e qualquer acção que integre a proposta (da criação 

à implementação passando pela produção total). 

j) proceder à execução de relatórios executivos das actividades com uma periodicidade 

pontual, trimestral, semestral e um relatório final – todos estes com informação detalhada e 

quantificada de cada actividade. 

l) promover o apoio na gestão diária e integrada da campanha. 

m)  ………… (outros aplicáveis a cada contrato) 
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Cláusula 7ª 

Obrigações da primeira contraente 

A primeira contraente obriga-se a pagar o preço do contrato à segunda contraente, bem como 

a cumprir todas as obrigações e deveres decorrentes do programa de concurso, do caderno de 

encargos e presente contrato, sem prejuízo do acima mencionado quanto às despesas 

elegíveis e da correspondente aprovação das facturas. 

 

Cláusula 8ª 

Transferência de propriedade 

1. Todo o material produzido especificamente no âmbito dos serviços contratados e entregues 

à primeira contraente torna-se propriedade originária desta, que, consequentemente, passa a 

ser a única titular de todos os direitos de autor e conexos, bem como de propriedade industrial 

inerente aos mesmos incluindo toda a documentação que venha a ser produzida. 

2. Fica, por isso, reservada à primeira contraente, a faculdade de proceder à utilização e/ou 

reprodução, total ou parcial, de todo o material que lhe for entregue, podendo nele fazer as 

modificações que entenda convenientes, mesmo após a conclusão ou rescisão do presente 

contrato, sendo vedado à segunda contraente o uso desse material fora do objecto do 

contrato, sem o consentimento expresso, por escrito, da primeira contraente. 

3. Sem prejuízo do que antecede nos nºs anteriores, a segunda contraente conserva todos os 

direitos, títulos e benefícios relativos a todas as patentes, direitos de autor e direitos conexos, 

marcas e outros direitos de propriedade industrial e intelectual associados ou contidos nos 

resultados do trabalho, assim como relativos a todas as metodologias, processos, técnicas, 

ideias, conceitos, segredos comerciais e know-how incorporados nos mesmos. 

4. Os direitos de modelos, monumentos, fotografia e filmes terão que obrigatoriamente estar 

cobertos até ao termo da execução do contrato.  

5. A segunda contraente permite o prolongamento de direitos por mais dois anos para além da 

data do termo de execução do contrato. O custo desse prolongamento não está incluído no 

orçamento disponível para as campanhas a que este contrato se refere e é o que a segunda 

contraente propôs na sua proposta contratual ao de concurso. 

6. Todos os direitos de imagem e veiculação de imagens de produto, instalações, espaços, 

paisagens, e outros direitos de natureza intelectual, autoral e industrial, à excepção de 

modelos e monumentos, ficam pertença exclusiva da primeira contraente. 

7. Todos os filmes institucionais ou documentários ficam pertença da primeira contraente para 

seu uso sem restrição. 

8. Todos os elementos e informações relativas ao registo de domínios de internet são 

obrigatoriamente cedidos à primeira contraente até o fim da campanha. Os registos deverão 

ser sempre feitos em nome da primeira contraente. 

9. Todas as bases de dados adquiridas ao abrigo da campanha a que este contrato se refere 

serão, obrigatoriamente, cedidas à primeira contraente no fim da campanha. 

10. Pela transmissão ou cessão dos direitos a que se refere a presente cláusula não é devida 

qualquer contrapartida para além do preço a pagar nos termos do presente contrato. 

11. É da responsabilidade da segunda contraente o pagamento de qualquer valor extra, multa 

ou coima que surja pelo incumprimento desta cláusula. 
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Cláusula 9ª 

Sigilo 

1. A segunda contraente deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação técnica 

e não técnica ou outra de que possa ter conhecimento, ao abrigo ou em relação com a 

execução do contrato. 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado 

directa e exclusivamente à execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo, a informação e documentação que forem comprovadamente do 

domínio público à data da respectiva obtenção pelo segunda contraente ou que este seja 

legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades 

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  

 

Cláusula 10ª 

Cessão da posição contratual 

A segunda contraente não pode ceder, no todo ou em parte, a sua posição contratual, 

incluindo direitos de crédito de que possa ser titular, sem o prévio consentimento da primeira 

contraente. 

 

Cláusula 11ª 

Resolução 

1 - Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o incumprimento por 

uma das partes das obrigações emergentes do presente contrato, desde que, por causa que 

lhe seja imputável, confere à parte não faltosa a faculdade de resolução do mesmo, sem 

prejuízo de ser ressarcida pelos eventuais prejuízos e danos sofridos. 

2 – Considera-se nomeadamente fundamento de resolução imediata pela Primeira Contraente 

a não prestação de caução, se aplicável, e entrega dos documentos de habilitação pela 

Segunda Contraente, se, decorridos prazos concedidos e respectivas prorrogações, a Segunda 

Contraente não proceder à entrega dos mesmos e à prestação de caução, desde que esta, 

após o decurso do prazo e notificada para o efeito por carta registada com aviso de recepção, 

não cumpra o requerido no prazo estabelecido nesta notificação, podendo decorrido o prazo, 

ser imediatamente notificada da resolução, também por carta registada com aviso de 

recepção e produzindo a resolução efeitos imediatos, sem direito a qualquer indemnização por 

parte da Segunda Contraente. 

 

Cláusula 12ª 

Contrato 

1. O presente contrato integra os seguintes elementos: 

 a) O caderno de encargos, respectivos anexos e programa do procedimento de 

concurso. 

 b) A proposta adjudicada. 

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respectiva 

prevalência é determinada pela ordem que aí são indicados. 
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3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no nº 1 e o clausulado do presente 

contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos 

nos termos do artigo 99º do CCP e aceites pelo segunda contraente nos termos do disposto 

101º do mesmo diploma legal. 

 

Cláusula 13ª 

Caução 

Se aplicável, a caução prestada pela segunda contraente no montante de 5% do valor do 

contrato será devolvida pela primeira contraente após o cumprimento integral do presente 

contrato e de todos os seus termos e condições. 

 

 

Cláusula 14ª 

Vigência do contrato. 

O contrato mantém-se em vigor até ao cumprimento integral das obrigações decorrentes do 

mesmo. 

 

Cláusula 15ª 

Foro competente 

Para a resolução de quaisquer litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência 

do Tribunal Judicial de Aveiro, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

PS: a minuta supra é exemplificativa, podendo ser necessária a inclusão na mesma de outros 

elementos de acordo com a proposta adjudicada ou com outras questões passíveis de 

adaptações e alterações 

 

 

 

Santa Maria de Lamas, …… de ………… de 2016. 

 

Primeira Contraente (APCOR) __________________________________________ 

 

 

Segunda Contraente _________________________________________ 

 

 


