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PROGRAMA 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.° 

Objeto do concurso 

O presente procedimento tem por objeto a adjudicação da prestação de serviços de recolha e 

tratamento de informação de contabilidades de explorações agrícolas, no âmbito do projeto 

comunitário Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas (RICA), previsto no Regulamento (CE) n.º 

1217/2009, do Conselho, de 30 de Novembro de 2009. 

Artigo 2.° 

Entidade adjudicante 

A entidade adjudicante é o Gabinete de Planeamento, Politicas e Administração Geral, do 

Ministério da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural, adiante designado GPP, sito 

na Praça do Comércio, 1149 – 010 Lisboa, com o número de telefone 21 323 4600 e de telefax 21 

323 4601 e com o correio eletrónico, compras.gpp@gpp.pt 

Artigo 3.° 

Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar foi tomada pelo diretor-geral do GPP, Engenheiro Eduardo Albano Duque 

Correia Diniz, por despacho exarado na Informação n.º 402/2019/DCP, ao abrigo da al. a) do n.º 

1 do despacho de delegação de competências n.º 7559/2016, do Senhor Ministro da Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural e da Senhora Ministra do Mar, de 01 de junho de 2016, 

publicado no Diário da República, II série, n.º 109, de 07 de junho de 2016. 
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Artigo 4.º 

Concorrentes 

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

referidas no artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos e detenham experiência em prestação 

de serviços de recolha e tratamento de informação de contabilidades agrícolas. 

2. Apenas os concorrentes selecionados na fase de candidaturas, incluindo os agrupamentos, 

podem apresentar propostas. 

3. É permitida a apresentação de candidaturas por um agrupamento de concorrentes, o qual deve 

assumir a forma jurídica de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, se lhe 

for adjudicada a prestação de serviços e previamente à celebração do contrato. 

4. Os requisitos mínimos são exigíveis a todos os membros de agrupamentos candidatos. 

Artigo 5.° 

Idioma 

As candidaturas, bem como os documentos que as acompanham e as propostas devem ser redigidas 

em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente 

legalizada e em relação à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, 

sobre os respetivos originais. 

SECÇÃO II 

CANDIDATURAS 

Artigo 6.º  

Critérios de seleção de candidaturas  

A seleção de candidaturas assenta no critério da maior capacidade técnica, de acordo com o modelo 

de avaliação constante do anexo I do presente programa de concurso e que dele faz parte integrante. 

Artigo 7.º 

Órgão competente para prestar esclarecimentos 

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

de apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos, podem ser solicitados por escrito, 
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nos termos do art.º 166.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), ao Júri, através da plataforma 

eletrónica de contratação pública ANOGOV, com o endereço eletrónico http://www.anogov.com  

Artigo 8.° 

Prazo e forma para a apresentação das candidaturas 

As candidaturas e todos os documentos que lhe associarem devem ser assinados eletronicamente, 

de acordo com o previsto na Lei n.º 96/2015, de 17 de Agosto, pelos candidatos ou seus 

representantes e apresentados, nos termos do artigo 170.º do CCP, até às 23:59 horas do 9.º dia 

contado da data de envio para publicação do anúncio do concurso em Diário da República, 

diretamente na plataforma eletrónica de contratação pública ANOGOV, com o endereço 

eletrónico http://www.anogov.com  

Artigo 9.° 

Candidaturas 

1. Além da declaração referida no n.º 1 do artigo 168.º do Código dos Contratos Públicos, e que 

constitui o modelo Anexo II ao presente programa de concurso, as candidaturas devem ser 

constituídas pelos seguintes documentos destinados à qualificação:  

a) Lista dos serviços de contabilidade agrícola fornecidos pelos candidatos nos últimos 5 

anos (2017, 2016, 2015, 2014 e 2013), com indicação dos anos e dos destinatários, a 

comprovar por declaração destes, ou, na sua falta, por simples declaração do 

concorrente, podendo o júri exigir prova do declarado ou proceder à sua verificação 

em qualquer momento; 

b) Declaração da Direcção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) ou da Direção 

Regional do Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores (DRDR-RAA), 

atestando os anos de experiência nos últimos 5 anos (2017, 2016, 2015, 2014 e 2013), 

na prestação de serviços de recolha e tratamento de informação de contabilidades 

agrícolas no âmbito do projeto comunitário Rede de Informação de Contabilidades 

Agrícolas; 

c) Declaração que ateste o nível de escolaridade, assim como, os cursos e ações de formação 

realizadas, podendo o júri exigir prova do declarado ou proceder à sua verificação em 

qualquer momento;  

d) Declaração comprovativa da experiência no programa de gestão agropecuária 

GESTAGRO, emitida pela DRAP da sua área geográfica ou pela DRDR-RAA. 
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2. A declaração referida no n.º 1 deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes. 

3. Quando a candidatura seja apresentada por um agrupamento candidato, a declaração referida 

no n.º 1 deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em 

que devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus 

membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros 

ou respetivos representantes. 

Artigo 10.º 

Análise das candidaturas 

O júri do concurso analisa as candidaturas para efeitos da qualificação dos respetivos candidatos. 

Artigo 11.º 

Relatório preliminar da fase de qualificação 

1. Após a análise das candidaturas e aplicação às mesmas do critério e subcritérios de qualificação, 

o júri elabora fundamentadamente um relatório preliminar, no qual deve propor a qualificação 

dos candidatos. 

2. No relatório preliminar a que se refere o número anterior, o júri deve também propor a exclusão 

das candidaturas: 

a) Que tenham sido apresentadas depois do termo fixado para a sua apresentação; 

b) Que sejam apresentadas por candidatos em violação do disposto no n.º 2 do artigo 

54.º do Código dos Contratos Públicos; 

c) Que sejam apresentadas por candidatos relativamente aos quais ou, no caso de 

agrupamentos candidatos, relativamente a qualquer dos seus membros, a entidade 

adjudicante tenha conhecimento que se verifica alguma das situações previstas no 

artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos; 

d) Que não sejam constituídas por todos os documentos exigidos. 

e) Que não cumpram o disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 168.º do Código dos Contratos 

Públicos; 

f) Que sejam constituídas por documentos destinados à qualificação não redigidos em 

língua portuguesa ou, nos casos previstos no n.º 2 do artigo 169.º do Código dos 

Contratos Públicos, não acompanhados de tradução devidamente legalizada; 
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g) Que sejam constituídas por documentos destinados à qualificação que contenham 

qualquer referência indiciadora de algum dos atributos da proposta; 

h) Que não observem as formalidades do modo de apresentação das candidaturas fixadas 

nos termos do disposto no artigo 170.º do Código dos Contratos Públicos; 

i) Que sejam constituídas por documentos falsos ou nas quais os candidatos prestem 

culposamente falsas declarações; 

j) Cuja análise revele que os respetivos candidatos não preenchem os requisitos mínimos 

de capacidade técnica. 

3. O relatório preliminar da fase de qualificação deve propor a ordenação dos candidatos que 

preencham os requisitos mínimos de capacidade técnica exigidos. 

4. Do relatório preliminar da fase de qualificação deve ainda constar referência aos esclarecimentos 

prestados pelos candidatos nos termos do disposto no artigo 183.º do Código dos Contratos 

Públicos. 

 

Artigo 12.º 

Número de concorrentes a selecionar 

O número de candidatos a qualificar para apresentação de propostas é de 5 (cinco). 

 

Artigo 13.º 

Audiência prévia 

Elaborado o relatório preliminar referido no artigo anterior, o júri envia-o a todos os candidatos, 

fixando-lhes um prazo, não inferior a 5 (cinco) dias, para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo 

do direito de audiência prévia. 

Artigo 14.º 

Relatório final da fase de qualificação 

1. Cumprido o disposto no artigo anterior, o júri elabora um relatório final fundamentado, no qual 

pondera as observações dos concorrentes efetuadas ao abrigo do direito de audiência prévia, 

mantendo ou modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar, podendo ainda 
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determinar a exclusão de qualquer candidatura se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer 

dos motivos previstos no n.º 2 do artigo 184.º do Código dos Contratos Públicos. 

2. No caso previsto na parte final do número anterior, bem como quando do relatório final resulte 

uma desqualificação de candidatos relativamente ao disposto no relatório preliminar, o júri 

procede a nova audiência prévia, nos termos previstos no artigo anterior, sendo 

subsequentemente aplicável o disposto no número anterior. 

3. O relatório final, juntamente com os demais documentos que compõem o processo de 

concurso, é enviado ao órgão competente para a decisão de contratar. 

4. Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação de todas as 

propostas contidas no relatório final, nomeadamente para efeitos de qualificação de candidatos. 

Artigo 15.º 

Notificação da decisão de qualificação 

O órgão competente para a decisão de contratar notifica todos os candidatos da decisão tomada 

nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 186.º do Código dos Contratos Públicos, remetendo-

lhes o relatório final da fase de qualificação. 

 

SECÇÃO III 

FASE DE APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE PROPOSTAS E ADJUDICAÇÃO 

Artigo 16.º 

Convite para apresentação das propostas 

1. Com a notificação referida no artigo anterior, o órgão competente para a decisão de contratar 

envia aos candidatos qualificados, em simultâneo, um convite à apresentação de propostas. 

2. O convite à apresentação de propostas deve indicar: 

a) A identificação do concurso; 

b) A referência ao anúncio do concurso previsto no n.º 1 do artigo 167.º do Código dos 

Contratos Públicos; 

c) Os documentos referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 57.º do Código dos Contratos 

Públicos se for o caso; 
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d) Os documentos que constituem a proposta que podem ser redigidos em língua 

estrangeira, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 58.º do Código dos Contratos 

Públicos; 

e) Se é admissível a apresentação de propostas variantes e o número máximo de 

propostas variantes admitidas; 

f) O prazo para a apresentação das propostas; 

g) O prazo da obrigação de manutenção das propostas, quando superior ao previsto no 

artigo 65.º do Código dos Contratos Públicos; 

h) O modo de prestação da caução, ou os termos em que não seja exigida essa prestação 

de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos; 

i) O valor da caução, quando esta for exigida nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 

89.º do Código dos Contratos Públicos; 

j) O endereço do sítio da Internet onde é disponibilizado o caderno de encargos aos 

candidatos que ainda o não tenham adquirido. 

 

Artigo 17.º 

Pedidos de esclarecimentos 

Os interessados podem ainda solicitar esclarecimentos relativos à boa compreensão e interpretação 

dos elementos expostos nos termos previstos no artigo 7.º deste Programa de Concurso, 

salvaguardadas as devidas adaptações. 

 

Artigo 18.º 

Apresentação de propostas 

1. As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados até às 23h 59m do 

9.º (nono) dia contado do envio de convite no sítio http://www.anogov.com  

2. A data limite fixada no n.º 1 pode, a pedido dos interessados e em casos devidamente 

fundamentados, ser prorrogada por prazo adequado quando o programa do concurso, o 

caderno de encargos ou os esclarecimentos solicitados não puderem ser fornecidos nos prazos 

estabelecidos para o efeito. 

3. A prorrogação de prazo prevista no número anterior beneficia todos os interessados. 
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Artigo 19.º 

Proposta 

1. Na proposta o concorrente manifesta a sua vontade de contratar e indica as condições em que 

se dispõe a fazê-lo e deve indicar os seguintes elementos: 

 

Por lote: 

a) Número de explorações a acompanhar classificadas, por orientação produtiva e dimensão 

económica de acordo com a tipologia comunitária das explorações agrícolas, estabelecida 

pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 220/2015, da Comissão, de 3 de fevereiro, para 

as agregações de classes de orientação produtiva e classes de dimensão económica que 

constam do Anexo III do programa de concurso. As tabelas de Valor de Produção Padrão 

que servem de referência à classificação das explorações constam do Anexo III do 

programa de concurso. 

b) Número de explorações a acompanhar que fizeram parte da amostra RICA no exercício 

contabilístico do ano anterior, classificadas por orientação produtiva e dimensão 

económica de acordo com a tipologia comunitária das explorações agrícolas, estabelecida 

pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 220/2015, da Comissão, de 3 de fevereiro, para 

as agregações de classes de orientação produtiva e classes de dimensão económica que 

constam do Anexo III do programa de concurso. As tabelas de Valor de Produção Padrão 

que servem de referência à classificação das explorações constam do Anexo III do 

programa de concurso. 

c) O preço unitário proposto para a elaboração da prestação de serviços relativa ao exercício 

contabilístico 2018. 

2. O preço é indicado em algarismos e por extenso. 

3. Na proposta o concorrente pode especificar aspetos que considere relevantes para a apreciação 

da mesma. 

4. A proposta deve mencionar expressamente que ao preço total acresce o IVA indicando-se o 

respetivo valor e a taxa legal aplicável ou que do mesmo se encontra isento, se for o caso. 

5. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes. 

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

que o compõem, ou pelos seus representantes, ou pelo representante comum, quando 

observado o disposto no n.º 3 do artigo 9.º deste Programa de Concurso. 
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7. O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta durante um período de 66 (sessenta e seis) 

dias contados da data limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado por iguais 

períodos se aquele nada requerer em contrário. 

8. Não é admitida a apresentação de propostas com alterações de cláusulas do Caderno de 

Encargos. 

Artigo 20.º 

Propostas com variantes 

Não é admitida a apresentação de propostas com variantes. 

Artigo 21.º 

Documentos que acompanham a proposta 

1. A proposta deve ser acompanhada de declaração de aceitação do conteúdo do caderno de 

encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I ao Código dos 

Contratos Públicos. 

2. Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os 

considerar indispensáveis. 

 

Artigo 22.º 

Modo de apresentação das propostas 

1. A proposta e os documentos que a constituem devem ser redigidos em língua portuguesa ou, 

não o sendo, devem ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação à qual 

o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respetivos originais. 

2. Quando os documentos a que se referem a alínea b) do n.º 1 e os n.ºs 2 a 4 do artigo 81.º do 

Código dos Contratos Públicos se encontrem disponíveis na Internet, o Adjudicatário pode, em 

substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à entidade adjudicante o endereço do 

sítio onde aqueles podem ser consultados, bem como a informação necessária a essa consulta, 

desde que os referidos sítio e documentos dele constantes estejam redigidos em língua 

portuguesa. 

3. Quando o Adjudicatário tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a entidade 

adjudicante consulte a informação relativa a qualquer dos documentos referidos na alínea b) do 
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n.º 1 ou nos n.ºs 2 a 4 do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, é dispensada a sua 

apresentação nos termos do n.º 1 ou a indicação prevista no número anterior. 

Artigo 23.º 

Análise das propostas 

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

subfactores que densificam o critério de adjudicação, e termos ou condições. 

2. São excluídas as propostas cuja análise revele: 

a) Que não apresentam algum dos atributos, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 

do artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos; 

b) Que apresentam 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. 

Artigo 24.° 

Critério de adjudicação 

A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, de acordo 

com o modelo de avaliação constante do Anexo IV ao presente Programa, que dele faz parte 

integrante. 

Artigo 25.° 

Adjudicações de propostas por lotes 

Serão adjudicadas propostas pelos seguintes lotes, correspondentes às áreas geográficas melhor 

identificadas no anexo V ao presente programa, de que faz parte integrante: 

 

Lote I: Entre Douro e Minho 

Lote II: Trás-os Montes 

Lote III: Centro 

Lote IV: Lisboa e Vale do Tejo 

Lote V: Alentejo e Algarve 

Lote VI: Açores 
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Artigo 26.º 

Escolha e notificação do adjudicatário 

1. Depois de cumpridas as formalidades previstas na lei, a entidade competente para autorizar a 

despesa, com base num relatório final, elaborado pelo júri, escolhe o Adjudicatário, sendo a 

decisão notificada, em simultâneo, a todos os concorrentes. 

2. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, o órgão competente para a decisão de 

contratar deve notificar o Adjudicatário para: 

a) Apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do disposto no artigo 81.º 

do Código dos Contratos Públicos;  

b) Prestar caução, se esta for devida, nos termos do disposto nos artigos 88.º a 91.º do 

Código dos Contratos Públicos, indicando expressamente o seu valor; 

c) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por 

terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta 

adjudicada. 

3. As notificações referidas nos números anteriores devem ser acompanhadas do relatório final de 

análise das propostas. 

 

Artigo 27.° 

Documentos de habilitação 

1. O adjudicatário deve entregar, no prazo de três dias úteis a contar da notificação da decisão de 

adjudicação, ou no prazo que lhe seja concedido para a supressão de irregularidades detetadas 

nos documentos apresentados que possam levar à caducidade da adjudicação, nos termos do 

disposto no artigo 86.º do CCP: 

a) Declaração conforme ao modelo que constitui o anexo II ao Código dos Contratos 

Públicos; 

b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas 

b), d), e) e i) do art.º 55.º do CCP, os quais deverão obedecer ao previsto no art.º 83.º-

A do CCP. 

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. 
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Artigo 28.° 

Agrupamento adjudicatário 

Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento adjudicatário, e apenas estes, devem 

associar-se, antes da celebração do contrato, devendo assumir a forma jurídica de consórcio 

externo.  

 

Artigo 29.º 

Notificação da apresentação dos documentos de habilitação 

O órgão competente para a decisão de contratar notifica em simultâneo todos os concorrentes da 

apresentação dos documentos de habilitação pelo Adjudicatário, indicando o dia em que ocorreu 

essa apresentação. 

 

Artigo 30º 

Não apresentação dos documentos de habilitação 

1. A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o Adjudicatário não apresentar os 

documentos de habilitação: 

a) No prazo fixado no programa do procedimento; 

b) No prazo fixado pelo órgão competente para a decisão de contratar, no caso previsto na 

al. b) do n.º 1 do art.º 86.º do Código dos Contratos Públicos; 

c) Redigidos em língua portuguesa ou, no caso previsto no n.º 2 artigo 27.º deste Programa 

de Concurso, acompanhados de tradução devidamente legalizada. 

2. Quando as situações previstas no número anterior se verifiquem por facto que não seja 

imputável ao Adjudicatário, o órgão competente para a decisão de contratar deve conceder-lhe, 

em função das razões invocadas, um prazo adicional para a apresentação dos documentos em 

falta, sob pena de caducidade da adjudicação. 

3. Nos casos previstos nos números anteriores, o órgão competente para a decisão de contratar 

deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente. 
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SECÇÃO IV 

CONTRATO 

Artigo 31.º 

Aceitação da minuta do contrato 

A minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo 

Adjudicatário quando haja aceitação expressa ou quando não haja reclamação nos 5 (cinco) dias 

subsequentes à respetiva notificação. 

Artigo 32.º 

Reclamações contra a minuta 

1. As reclamações da minuta do contrato a celebrar só podem ter por fundamento a previsão de 

obrigações que contrariem ou que não constem dos documentos que integram o contrato nos 

termos do disposto nos n.ºs 2 e 5 do artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos ou ainda a 

recusa dos ajustamentos propostos. 

2. No prazo de 4 (quatro) dias a contar da receção da reclamação, o órgão que aprovou a minuta 

do contrato notifica o Adjudicatário da sua decisão, equivalendo o silêncio à rejeição da 

reclamação. 

3. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo Adjudicatário não fazem parte 

integrante do contrato. 

Artigo 33.º 

Celebração de contrato escrito 

1. A outorga do contrato deve ter lugar no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da 

aceitação da minuta ou da decisão sobre a reclamação, mas nunca antes de: 

a) Decorridos 10 (dez) dias contados da data da notificação da decisão de adjudicação; 

b) Apresentados todos os documentos de habilitação exigidos; 

c) Confirmados os compromissos referidos na alínea c) do n.º 2 do artigo 77.º do Código 

dos Contratos Públicos. 

2. O órgão competente para a decisão de contratar comunica ao Adjudicatário, com a antecedência 

mínima de 3 (três) dias, a data, a hora e o local em que ocorrerá a outorga do contrato. 
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SECÇÃO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 34.º 

Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente programa aplica-se o regime previsto 

no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e no Código dos Contratos Públicos. 

 

Artigo 35.° 

Prevalência 

Nos termos do n.º 6 do art.º 189.º do CCP, as normas do presente programa do concurso 

prevalecem sobre quaisquer indicações constantes do(s) anúncio(s) e das normas do convite com 

elas desconformes e, nos termos do art.º 51.º do mesmo Código, as normas contantes do CCP 

prevalecem sobre quaisquer disposições das peças do procedimento com elas desconformes. 
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