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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS  

Ajuste direto nº 01/2015 

 

 

 

Aquisição de Serviço de Fornecimento de Energia 

Elétrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.existir.org.pt/
mailto:existir.associacao@gmail.com


 

 

 
Existir - Associação para a Intervenção e Reabilitação de Populações Deficientes e Desfavorecidas 
Rua Assis Esperança, 7 - 8100-543 Loulé 
NIF: 503 394 904   - Telf: 289 415 226   -   Fax: 289 411 066 
Constituída por Escritura Pública de 14/11/1994, Fls.17 e 18 do Livro n.º 210 A do 1º Cartório Notarial de Loulé 
Instituição reconhecida como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública (Diário da Republica n.º 269, III Série de 20/11/96) 
www.existir.org.pt   / existir.associacao@gmail.com Equass – Certificação da 

Qualidade nas IPSS´s 

 

Data: Loulé, 14 de agosto de 2015 

 

Assunto: Convite para a vossa empresa apresentar a sua melhor proposta, no âmbito do 

Ajuste Direto adotado para a celebração de contrato para o fornecimento de energia 

elétrica para o edifício da Associação Existir, de acordo com o indicado no Caderno de 

Encargos, que acompanha o presente Convite. 

1. A entidade adjudicante 

EXISTIR – Associação para a Intervenção e Reabilitação de Populações Deficientes e 

Desfavorecidas 

Rua Assis Esperança n.º 7 

8100-543 Loulé 

Endereço eletrónico: existir.associacao@gmail.com 

 

2. Órgão que tomou a decisão de contratar 

A Direção, na reunião da Direção de 29 de julho de 2015, correspondente à ata número 

73. 

3. Objeto do convite 

Formação de contrato para o fornecimento de energia elétrica para o edifício da 

Associação Existir, pela forma prevista no Caderno de Encargos, até ao preço de base 

18.000, 00€ (Dezoito mil euros).  

4. Fundamentação da escolha do procedimento 

Atendendo a que o valor previsto para o contrato não ultrapassa o montante constante do 

artigo 20º, nº 1, alínea a) do Código de Contratos Públicos.  

 

5. Dúvidas e Esclarecimentos 

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso 

são da competência da entidade adjudicante, devendo ser solicitados à mesma quando 

necessário. 

Os pedidos de esclarecimentos, listas de erros e omissões devem ser efetuados por escrito, 

através do endereço eletrónico acima mencionado (ponto 1), obedecendo aos prazos 

definidos nos artigos 50º e 116º do Código dos Contratos Públicos.  
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6. Documentos a apresentar pelos concorrentes 

Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos (alínea a) 

do nº 1 do artigo 57º do Código dos Contratos Públicos. 

A entidade adjudicante pode, a qualquer momento, exigir a apresentação de documentos 

comprovativos das declarações prestadas pelos concorrentes.  

 

7. Forma de proposta 

A proposta, bem como os documentos que a acompanham devem ser redigidos em língua 

portuguesa.  

A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo em anexo (anexo II).  

 

8. Modo e prazo de apresentação das propostas 

As propostas devem ser apresentadas até às 23 horas 59 minutos do dia 31 de agosto de 

2015, através do endereço eletrónico existir.associacao@gmail.com com designação do 

contrato a celebrar (em formato pdf).  

9. Prazo de manutenção das propostas 

Nos termos do disposto no artigo 65º, os concorrentes ficam obrigados a manter as 

respetivas propostas pelo prazo de 66 dias contados da data do termo fixado para a sua 

entrega.  

10. Caução 

Não é exigível a prestação de caução nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Código dos 

Contratos Públicos. 

11. Negociação das propostas 

As propostas apresentadas não serão alvo de negociação. 

12. Critério de Adjudicação 

O critério da adjudicação será o da proposta economicamente mais vantajosa, sendo os 

critérios de avaliação: 

a) Preço mais baixo: 100% 

 

13. Documentos de Habilitação 

O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento do produto deve apresentar, no 

prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da data de notificação da entidade adjudicante, para 
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supressão de irregularidades detetadas nos documentos que possam levar à caducidade da 

adjudicação nos termos do artigo 86º do Código dos Contratos Públicos. 

a. Documento comprovativo de que não se encontra na situação prevista na alínea i) 

do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos; 

b. Certidão do registo comercial ou autorização para verificação on-line;  

c. Certidões comprovativas de que se encontra em situação regularizada 

relativamente à Administração Fiscal e à Segurança Social. 

 

14.  Supressão de Irregularidades nos documentos de Habilitação 

É dado um prazo de cinco dias uteis a contar da data de notificação da Entidade Adjudicante, 

para supressão de irregularidades detetadas nos documentos que possam levar à caducidade da 

adjudicação nos termos do artigo 86º do Código dos Contratos Públicos. 

15. Legislação aplicável 

1 – O fornecimento dos bens e serviços é regulado pelo Código dos Contratos Públicos, 

decreto-lei nº 18/2008 de 29 de janeiro com as devidas alterações legais em vigor, pelas 

disposições deste Caderno de Encargos e demais documentação do respetivo processo de 

aquisição.  

2 – A todos os casos omissos será sempre aplicável a legislação portuguesa.  

 

16. Anexos 

- Caderno de Encargos 

- Modelo de Declaração – Anexo I (a que se refere a alínea a) do nº 1 do artigo 57º do 

Código dos Contratos Públicos) 

- Histórico da Faturação – Anexo II 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Direção 

 

_________________________ 
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