ORDEM DOS FISIOTERAPEUTAS
AQUISIÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
PROGRAMA DO CONCURSO

Artigo 1.º
Identificação e âmbito do concurso
O presente Programa regula o procedimento de concurso público (de ora em diante
“Concurso”) para a aquisição de seguro de responsabilidade civil pela Ordem dos
Fisioterapeutas, cujo âmbito é, à data, de 7.000 fisioterapeutas.
Artigo 2.º
Entidade adjudicante
A entidade adjudicante é a Ordem dos Fisioterapeutas. (de ora em diante “Entidade
Adjudicante”), sita em LEAP Center - Espaço Amoreiras, Rua D. João V, n.º 24 - 1.03,
1250-091 Lisboa, com o número de telefone: 210 415 932 e com o endereço eletrónico:
geral@ordemdosfisioterapeutas.pt.
Artigo 3.º
Órgão que tomou a decisão de contratar
A decisão de contratar foi tomada por Deliberação da Direção da Entidade
Adjudicante, datada de 02/2022.
Artigo 4.º
Órgão competente para prestar esclarecimentos
1.

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do
procedimento são da responsabilidade do respetivo Júri, nos termos do disposto
no n.º 2 do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos (de ora em diante “CCP”).

2.

Os esclarecimentos a que se refere o número anterior devem ser solicitados pelos
interessados, por escrito, através de geral@ordemdosfisioterapeutas.pt até ao
termo do primeiro terço do prazo fixado para apresentação das Propostas.

3.

Os esclarecimentos são prestados por escrito pela entidade referida no n.º 1 do
presente artigo, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para apresentação
das propostas, sendo disponibilizados no site da Ordem e juntos às peças do
procedimento que se encontram patentes para consulta.
Artigo 5.º
Consulta das peças do procedimento

As peças do procedimento são integralmente disponibilizadas em publicação no DRE, a
qual será publicitada no site da Ordem.
Artigo 6.º
Documentos constitutivos da proposta
1. A proposta deve ser acompanhada pelos seguintes documentos:
1.1. Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do anexo I ao CCP;
1.2. Documentos que, em função do objeto do contrato a celebrar e dos atributos
da proposta com base nos elementos submetidos à concorrência definidos no
caderno de encargos:
a) Indiquem o preço total da proposta – valor total da proposta, por algarismo
e por extenso, com IVA excluído.
2. Nos documentos a que se refere a alínea c) do nº 1 do artigo 57.º do CCP, onde
devem constar os elementos não submetidos à concorrência, os concorrentes
devem respeitar, as especificações técnicas de base definidas no caderno de
encargos.
3. Os concorrentes devem apresentar ainda os seguintes elementos:
3.1. A indicação das condições de pagamento;
3.2. Declaração na qual os concorrentes garantam que os preços apresentados se
mantêm inalteráveis durante a vigência de contrato;
3.3. Todos os documentos previstos no Caderno de Encargos.
Artigo 7.º
Idioma dos documentos que constituem a Proposta

Todos os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em
língua portuguesa, salvo especificações/ nomenclaturas técnicas reconhecidas
internacionalmente, que façam parte do objeto do contrato a celebrar.
Artigo 8.º
Propostas variantes
Não se aceita a apresentação de propostas variantes.
Artigo 9.º
Critério de adjudicação
A adjudicação é feita segundo o critério da proposta de valor base mais baixo.
Critério de desempate
1) Constituir critério de desempate, em primeiro lugar, a proposta que for
apresentada em primeiro lugar.
2) No caso de subsistir o empate, após aplicação dos critérios de desempate supra
mencionados, é realizado sorteio presencial, sendo do mesmo lavrado ata.
Artigo 10.º
Modo de apresentação das propostas
Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados diretamente pelos
concorrentes ou seus representantes, (através de meio de transmissão escrita e
eletrónica de dados), da Ordem.
Artigo 11.º
Data de apresentação e prazo de manutenção das propostas
1. As propostas e os documentos que as acompanham, devem ser apresentados até ao
20.º (vigésimo) dia contado a partir de data de publicação do anúncio em Diário da
República e no site da Ordem.
2. Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas pelo prazo de 180 dias,
contados da data do termo do prazo fixado para a sua apresentação.

Artigo 12.º
Lista de concorrentes e consulta de propostas
1. Nos termos do disposto no artigo 138º do CCP, o Júri, no dia imediato ao termo do
prazo fixado para a apresentação das propostas, procede à publicação da lista dos
concorrentes no site da Ordem.
2. Aos concorrentes incluídos na lista é facultada a consulta de todas as propostas
apresentadas, e para tal tem acesso mediante disponibilização do secretariado da
Ordem.
Artigo 13.º
Análise das propostas e exclusão
Na análise das propostas é verificada a existência de algum dos pressupostos de
exclusão previstos no n.º 2 do artigo 70.º e no n.º 2 do artigo 146.º do CCP.
Artigo 14.º
Caução
1.

O adjudicatário deve prestar caução destinada a garantir a celebração do contrato,
bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e
contratuais a que o adjudicatário se encontra vinculado.

2.

A Entidade Adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caução prestada,
independentemente de decisão judicial, nos casos de não cumprimento pelo
Adjudicatário das obrigações legais, pré contratuais ou contratuais.

3.

A caução é libertada pela Entidade Adjudicante, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, após o cumprimento de todas as obrigações contratuais, por parte do
adjudicatário.
4. A caução pode ser prestada por depósito em dinheiro ou substituída por garantia
bancária, nos termos do modelo constante do Anexo VI do CCP.
5. O valor da caução é de 5% do preço contratual, devendo o adjudicatário prestar
a mesma, no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação prevista no n.º 2 do
artigo 77.º do CCP.

Artigo 15.º
Prazo de apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário
1.

No prazo de 10 (dez) dias após a notificação da adjudicação, o adjudicatário deve
apresentar os documentos de habilitação, previstos no artigo 81.º do CCP,
designadamente:
a)

Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao CCP;

b)

Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas
nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do CCP;

3.

Os documentos de habilitação são entregues pelo adjudicatário através de correio
eletrónico para o endereço eletrónico da Entidade Adjudicante, melhor
identificado no artigo 2.º do presente Programa de Concurso.
Artigo 16.º
Idioma dos documentos de habilitação

1.

Todos os documentos de habilitação do adjudicatário devem ser redigidos em
língua portuguesa.

2.

Quando, pela sua própria natureza ou origem os documentos de habilitação
estiverem redigidos em língua estrangeira, deve o adjudicatário fazê-los
acompanhar de tradução devidamente legalizada.
Artigo 17.º
Minuta do Contrato

1.

A minuta do contrato a celebrar é enviada ao Adjudicatário conjuntamente com a
comunicação de adjudicação.

2.

A minuta considera-se aprovada se for expressamente aceite pelo adjudicatário,
ou se este não se pronunciar sobre a mesma, no prazo de 5 (cinco) dias após o seu
envio.

22 de fevereiro de 2022 – O Bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, António Manuel
Fernandes Lopes.

