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DIRECTIVA 2003/.../CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas,

dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 2 do

artigo 47.º e os artigos 55.º e 95.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu 2,

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões 3,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 4,

                                                
1 JO C 29E de 30.1.2001, p. 11, e JO C 203 E de 27.8.2002, p. 210.
2 JO C 193 de 10.7.2001, p. 7.
3 JO C 144 de 16.5.2001, p. 23.
4 Parecer do Parlamento Europeu de 17 de Janeiro de 2002 (ainda não publicado no Jornal

Oficial), posição comum do Conselho de ...... (ainda não publicada no Jornal Oficial) e
decisão do Parlamento Europeu de ...... (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) Sendo necessárias novas alterações às Directivas 92/50/CEE do Conselho,

de 18 de Junho de 1992, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos

públicos de serviços 1, 93/36/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa à

coordenação dos processos de adjudicação dos contratos públicos de fornecimento 2,

e 93/37/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa à coordenação dos processos de

adjudicação de empreitadas de obras públicas 3, para responder às exigências de simplificação

e modernização formuladas, quer pelas entidades adjudicantes quer pelos operadores

económicos, no âmbito das reacções ao Livro Verde adoptado pela Comissão em

27 de Novembro de 1996, é conveniente, por razões de clareza, proceder à sua reformulação

num só texto.

(2) A concretização da livre circulação de mercadorias em matéria de contratos públicos de

fornecimento e a concretização da liberdade de estabelecimento e da livre prestação de

serviços em matéria de contratos públicos de serviços e de contratos de empreitada de obras

públicas, no que se refere aos contratos celebrados nos Estados-Membros por conta do

Estado, das autarquias locais e regionais e de outros organismos de direito público exigem,

conjuntamente com a eliminação das restrições, a aplicação de disposições em matéria de

coordenação dos procedimentos nacionais para a adjudicação dos contratos públicos que se

baseiam nas regras que regem essas três liberdades e nos princípios delas resultantes, tais

como o princípio da igualdade de tratamento, de que o princípio da não discriminação não é

mais do que uma expressão particular, e os princípios do reconhecimento mútuo, da

proporcionalidade e da transparência, bem como na concorrência efectiva para a adjudicação

dos contratos públicos. Por conseguinte, tais disposições de coordenação devem ser

interpretadas em conformidade com as regras e princípios atrás referidos, bem como com as

restantes regras do Tratado.

                                                
1 JO L 209 de 24.7.1992, p 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 97/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 328 de 28.11.1997, p. 1).
2 JO L 199 de 9.8 1993, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 97/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.
3 JO L 199 de 9.8.1993, p. 54. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 97/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.
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(3) Tais disposições em matéria de coordenação devem respeitar, tanto quanto possível, os

processos e as práticas administrativas em vigor em cada Estado-Membro.

(4) Os Estados-Membros devem velar por que a participação de um proponente que seja um

organismo de direito público num processo de adjudicação de contratos públicos não cause

distorções de concorrência relativamente a proponentes privados.

(5) Nos termos do artigo 6.º do Tratado, as exigências em matéria de protecção do ambiente

devem ser integradas na definição e execução das políticas e acções da Comunidade previstas

no artigo 3.º do Tratado, em especial com o objectivo de promover um desenvolvimento

sustentável. A presente directiva clarifica, pois, a forma como as entidades adjudicantes

poderão contribuir para a protecção do ambiente e para a promoção do desenvolvimento

sustentável, garantindo ao mesmo tempo a possibilidade de obterem para os seus contratos a

melhor relação qualidade/preço.

(6) Nenhuma disposição da presente directiva deverá impedir a imposição ou a aplicação das

medidas necessárias à protecção da ordem, da moralidade e da segurança públicas, da saúde e

da vida humana e animal ou à preservação da vida vegetal, especialmente do ponto de vista do

desenvolvimento sustentável, desde que tais medidas estejam em conformidade com o

Tratado.

(7) A Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativa à celebração, em

nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos

resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986-1994) 1, aprovou,

nomeadamente, o Acordo sobre Contratos Públicos, a seguir denominado "Acordo", que tem

por objectivo estabelecer um quadro multilateral de direitos e obrigações equilibrados em

matéria de contratos públicos, tendo em vista a liberalização e expansão do comércio mundial.

                                                
1 JO L 336 de 23.12.1994, p. 1.
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Tendo em conta os direitos e compromissos internacionais decorrentes para a Comunidade da

aceitação do Acordo, o regime aplicável aos proponentes e aos produtos dos países terceiros

signatários é o definido pelo Acordo. Este Acordo não produz efeitos directos. Assim, as

entidades adjudicantes abrangidas pelo Acordo que dêem cumprimento à presente directiva e

a apliquem aos operadores económicos dos países terceiros signatários, deverão respeitar esse

Acordo. Estas disposições de coordenação devem igualmente garantir aos operadores

económicos da Comunidade condições de participação nos contratos públicos tão favoráveis

quanto as concedidas aos operadores económicos dos países terceiros signatários do Acordo.

(8) Antes da abertura de um processo de adjudicação de um contrato, as entidades adjudicantes

podem, recorrendo a um "diálogo técnico", solicitar ou aceitar pareceres que possam ser

utilizados para a elaboração do caderno de encargos, na condição de que esses pareceres não

tenham por efeito impedir a concorrência.

(9) Dada a diversidade dos contratos de empreitada de obras públicas, as entidades adjudicantes

devem poder prever tanto a adjudicação separada como a adjudicação conjunta de contratos

para a concepção e a execução das obras. A presente directiva não tem por objectivo

prescrever uma adjudicação separada ou conjunta. A decisão relativa a uma adjudicação

separada ou conjunta deverá basear-se em critérios qualitativos e económicos que poderão ser

definidos pelas legislações nacionais. Um contrato só será considerado um contrato de

empreitada de obras públicas se o seu objecto cobrir especificamente a execução das

actividades previstas no Anexo I, mesmo que o contrato abranja a prestação de outros serviços

necessários à execução dessas actividades. Os contratos públicos de serviços, inclusive no

domínio dos serviços de gestão de propriedades, podem, em determinadas circunstâncias,

incluir obras. No entanto, se essas obras tiverem carácter acessório em relação ao objecto

principal do contrato e forem uma consequência ou um complemento do mesmo, o facto de

estarem incluídas no contrato não justifica a sua classificação como contrato de empreitada de

obras públicas.
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(10) Deve prever-se uma definição comunitária de acordo-quadro, bem como regras específicas

para os acordos-quadro celebrados em relação a contratos abrangidos pelo âmbito de

aplicação da presente directiva. De acordo com essas regras, quando uma entidade

adjudicante celebra, nos termos do disposto na presente directiva, um acordo-quadro relativo,

nomeadamente, à publicidade, aos prazos e às condições para a apresentação de propostas,

pode celebrar, durante o período de vigência desse acordo-quadro, contratos nele baseados,

quer aplicando os termos do acordo-quadro quer, se nem todos os termos tiverem sido fixados

de antemão nesse acordo-quadro, reabrindo concurso entre as partes no acordo-quadro sobre

os termos não fixados. A reabertura de concurso deve obedecer a determinadas regras

destinadas a assegurar a necessária flexibilidade e garantir o respeito dos princípios gerais,

incluindo o da igualdade de tratamento. Por estas razões, a vigência dos acordos-quadro deve

ser limitada e não deve poder exceder quatro anos, salvo em casos devidamente justificados

pelas entidades adjudicantes.

(11) Certas novas técnicas electrónicas de compra estão em desenvolvimento constante. Tais

técnicas permitem alargar a concorrência e melhorar a eficácia dos contratos públicos,

nomeadamente através do ganho de tempo e das economias conseguidas através da sua

utilização. As entidades adjudicantes podem utilizar técnicas electrónicas de compra, desde

que a sua utilização seja feita respeitando as regras estabelecidas ao abrigo da presente

directiva e os princípios da igualdade de tratamento, da não discriminação e da transparência.

Nesta medida, uma proposta apresentada por um proponente, em especial nos casos de

reabertura de concurso nos termos de um acordo-quadro ou de aplicação de um sistema de

aquisição dinâmico, pode assumir a forma do catálogo electrónico do proponente, desde que

este utilize os meios de comunicação escolhidos pela entidade adjudicante, em conformidade

com o artigo 42.º.
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(12) Tendo em conta a rápida expansão dos sistemas electrónicos de compra, é necessário prever

desde já regras adequadas que permitam às entidades adjudicantes tirar pleno partido das

possibilidades oferecidas por esses sistemas. Nesta óptica, é necessário definir um sistema de

aquisição dinâmico inteiramente electrónico para compras de uso corrente e fixar regras

específicas para a implementação e o funcionamento de tal sistema, a fim de garantir um

tratamento equitativo a todos os operadores económicos que dele desejem fazer parte.

Qualquer operador económico deve poder aderir a esse sistema desde que apresente uma

proposta conforme com o caderno de encargos e preencha os critérios de selecção. Este

método de aquisição permite que as entidades adjudicantes, através da criação de uma lista

dos proponentes já seleccionados e da abertura a novos proponentes, disponham de um leque

particularmente amplo de propostas � graças aos meios electrónicos utilizados �, assegurando

assim a melhor utilização possível dos dinheiros públicos através de uma vasta concorrência.

(13) Atendendo a que os leilões electrónicos constituem uma técnica com tendência a generalizar-

-se, deverá criar-se uma definição comunitária desses leilões electrónicos e enquadrá-los

através de regras específicas, a fim de garantir que se desenvolvam no pleno respeito dos

princípios da igualdade de tratamento, da não discriminação e da transparência. Para tanto,

deverá prever-se que tais leilões electrónicos incidam apenas sobre contratos de empreitada de

obras, de fornecimento e de serviços para os quais as especificações possam ser estabelecidas

de forma suficientemente precisa. Para o mesmo efeito, deverá igualmente prever-se que a

classificação respectiva dos proponentes possa ser claramente determinada em cada momento

do leilão electrónico. O recurso ao leilão electrónico permite às entidades adjudicantes

pedirem aos proponentes que apresentem novos preços, revistos no sentido da baixa e, quando

o contrato é adjudicado à proposta economicamente mais vantajosa, que melhorem

igualmente elementos da proposta diferentes do preço. Todavia, a fim de garantir o respeito

pelo princípio da transparência, apenas poderão ser melhorados os elementos susceptíveis de

avaliação automática por meios electrónicos, sem intervenção da entidade adjudicante. Para

tanto, esses elementos deverão ser quantificáveis de forma a poderem ser expressos em

valores absolutos ou em percentagens.
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(14) Foram desenvolvidas nos Estados-Membros determinadas técnicas de centralização das

compras. Várias entidades adjudicantes foram incumbidas de efectuar aquisições ou de

adjudicar contratos públicos/celebrar acordos-quadro destinados a outras entidades

adjudicantes. Dado o grande volume de compras, estas técnicas permitem alargar a

concorrência e aumentar a eficácia dos contratos públicos. Por conseguinte, deverá criar-se

uma definição comunitária de central de compras destinada às entidades adjudicantes. É ainda

necessário definir as condições em que se pode considerar que, respeitando os princípios da

não discriminação e da igualdade de tratamento, as entidades adjudicantes que contratam

empreitadas de obras, fornecimentos e/ou serviços recorrendo a uma central de compras

observaram o disposto na presente directiva.

(15) A fim de ter em conta a diversidade de circunstâncias verificada nos Estados-Membros,

convém permitir que estes prevejam a possibilidade de as entidades adjudicantes recorrerem a

acordos-quadro, a centrais de compras, a sistemas de aquisição dinâmicos, a leilões

electrónicos e ao diálogo concorrencial, tais como definidos e regulamentados na presente

directiva.

(16) Uma grande variedade de limiares de aplicação das disposições em matéria de coordenação

complica as tarefas das entidades adjudicantes. Além disso, atendendo à União Monetária, há

que fixar limiares expressos em euros. Por conseguinte, deverão ser fixados limiares em euros

de forma a simplificar a aplicação destas disposições, garantindo simultaneamente o

cumprimento dos limiares previstos pelo Acordo que são expressos em direitos de saque

especiais. Nesta perspectiva, importa igualmente prever uma revisão periódica dos limares

expressos em euros a fim de os adaptar, se necessário, em função das eventuais variações do

valor do euro em relação ao direito de saque especial.
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(17) Para efeitos de aplicação das regras processuais previstas na presente directiva e para fins de

controlo, a melhor forma de definir o sector dos serviços consiste em subdividi-los em

categorias que correspondem a posições específicas de uma nomenclatura comum e reuni-los

em dois anexos, II A e II B, consoante o regime a que estão sujeitos. No que se refere aos

serviços do Anexo II B, as disposições aplicáveis da presente directiva em nada afectam a

aplicação das regras comunitárias específicas aos serviços em causa.

(18) No que diz respeito aos contratos públicos de serviços, a aplicação integral da presente

directiva deve limitar-se, por um período transitório, aos contratos em relação aos quais as

disposições da directiva permitam a plena concretização do potencial de crescimento do

comércio transfronteiras. Os contratos relativos a outros serviços devem ser sujeitos a um

controlo durante esse período transitório, até que seja tomada uma decisão quanto à aplicação

integral da presente directiva. Convém, a este respeito, definir o mecanismo de realização

desse controlo. Esse mecanismo deve, simultaneamente, permitir que os interessados tenham

acesso às informações pertinentes na matéria.

(19) Os contratos públicos adjudicados pelas entidades adjudicantes nos sectores da água, da

energia, dos transportes e dos serviços postais que se inscrevem no âmbito destas actividades

são abrangidos pela Directiva 2003/.../CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de ....,

relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos públicos nos sectores da

água, da energia, dos transportes e dos serviços postais 1. Todavia, os contratos adjudicados

pelas entidades adjudicantes no âmbito das suas actividades de exploração de serviços de

transportes marítimos, costeiros ou fluviais devem enquadrar-se no âmbito de aplicação da

presente directiva.

                                                
1 Ver página .... do presente Jornal Oficial.
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(20) Atendendo à situação de concorrência efectiva no que respeita aos contratos no sector das

telecomunicações, na sequência da aplicação da regulamentação comunitária tendente a

liberalizar este sector, é conveniente excluir do âmbito de aplicação da presente directiva os

contratos públicos neste domínio, desde que tenham por objecto principal permitir às

entidades adjudicantes exercer certas actividades neste sector. Essas actividades são as

definidas nos artigos 1.º, 2.º e 8.º da Directiva 93/38/CEE do Conselho, de 14 de Junho

de 1993, relativa à coordenação dos processos de celebração de contratos nos sectores da

água, da energia, dos transportes e das telecomunicações 1, de forma que a presente directiva

não é aplicável aos contratos que foram excluídos do âmbito da Directiva 93/38/CEE nos

termos do seu artigo 8.º.

(21) Importa prever os casos em que as medidas de coordenação dos procedimentos podem não ser

aplicadas por razões de segurança ou segredo de Estado, ou devido à aplicabilidade de regras

específicas de adjudicação de contratos, decorrentes de acordos internacionais, relacionadas

com o estacionamento de tropas ou que sejam próprias de organizações internacionais.

(22) Por força do artigo 163.º do Tratado, o fomento da investigação e do desenvolvimento

tecnológico constitui um dos meios de reforçar as bases científicas e tecnológicas da indústria

da Comunidade, e a abertura à concorrência dos contratos públicos de serviços contribui para

a realização deste objectivo. O co-financiamento de programas de investigação não deve ser

abrangido pela presente directiva. Desde logo se excluem os contratos de serviços de

investigação e desenvolvimento, à excepção daqueles cujos resultados se destinam

exclusivamente à entidade adjudicante para utilização no exercício da sua própria actividade,

desde que a prestação de serviços seja totalmente remunerada pela referida entidade.

                                                
1 JO L 199 de 9.8.1993, p. 84. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 98/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 101 de 1.4.1998, p. 1).
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(23) No âmbito dos serviços, os contratos relativos à aquisição ou à locação de bens imóveis ou de

direitos sobre esses bens apresentam características especiais que tornam inadequada a

aplicação de regras de adjudicação de contratos públicos.

(24) A adjudicação de contratos públicos para determinados serviços audiovisuais no domínio da

radiodifusão deve poder atender a considerações que se revestem de importância cultural e

social, que tornam inadequada a aplicação de regras de adjudicação dos contratos. Por este

motivo, convém prever uma excepção para os contratos públicos de serviços que visem a

compra, o desenvolvimento, a produção ou a co-produção de programas prontos a utilizar e de

outros serviços preparatórios, tais como os relativos aos cenários ou às produções artísticas

necessárias à realização do programa, bem como os contratos referentes aos tempos de

emissão. Todavia, esta exclusão não se aplica ao fornecimento do material técnico necessário

à produção, à co-produção e à emissão de tais programas.

(25) Os serviços de arbitragem e de conciliação são habitualmente prestados por pessoas ou

organismos designados ou seleccionados de um modo que não pode estar sujeito a regras de

adjudicação de contratos públicos.

(26) Nos termos do Acordo, os serviços financeiros abrangidos pela presente directiva não incluem

os instrumentos das políticas monetária, cambial, da dívida pública, de gestão de reservas e de

outras políticas que impliquem operações sobre títulos ou outros instrumentos financeiros, em

particular as operações que visem a obtenção de fundos ou de capital pelas entidades

adjudicantes. Por conseguinte, não são abrangidos os contratos relativos à emissão, compra,

venda ou transferência de títulos ou de outros instrumentos financeiros. São igualmente

excluídos os serviços prestados por bancos centrais.
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(27) As especificações técnicas definidas pelos adquirentes públicos devem permitir a abertura dos

contratos públicos à concorrência. Para o efeito, deve possibilitar-se a apresentação de

propostas que reflictam diversidade nas soluções técnicas. Neste sentido, as especificações

técnicas devem poder ser estabelecidas em termos de desempenho e de exigências funcionais

e, em caso de referência à norma europeia � ou, na ausência desta, à norma nacional �, as

propostas baseadas em soluções equivalentes deverão também ser consideradas pelas

entidades adjudicantes. Para demonstrar a equivalência, os proponentes devem poder utilizar

qualquer meio de prova. As entidades adjudicantes devem fundamentar qualquer decisão que

determine a não existência de uma equivalência num determinado caso. As entidades

adjudicantes que pretendam estabelecer requisitos ambientais como especificações técnicas de

um determinado contrato poderão definir as características e/ou os efeitos ambientais

específicos dos grupos de produtos ou serviços. Poderão, não sendo embora obrigadas a fazê-

-lo, utilizar as especificações adequadas definidas em rótulos ecológicos, como o rótulo

ecológico europeu, os rótulos ecológicos (pluri) nacionais ou quaisquer outros rótulos

ecológicos, se os requisitos para o rótulo forem elaborados e adoptados a partir de informação

assente em bases científicas, através de um processo em que as partes interessadas,

nomeadamente os organismos governamentais, os consumidores, os fabricantes, os

distribuidores e as organizações ambientais possam participar e se o rótulo for acessível e

estiver à disposição de todas as partes interessadas.

(28) As informações suplementares relativas aos contratos devem figurar, como é uso nos Estados-

-Membros, no caderno de encargos relativo a cada contrato ou em qualquer documento

equivalente.
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(29) As entidades adjudicantes que realizam projectos particularmente complexos podem, sem que

tal seja imputável a carências da sua parte, estar na impossibilidade objectiva de especificar os

meios aptos a satisfazer as suas necessidades ou de avaliar o que o mercado pode oferecer em

termos de soluções técnicas e/ou soluções financeiras/jurídicas. Tal pode, nomeadamente,

verificar-se no caso da realização de projectos de infra-estruturas de transportes integrados em

larga escala, grandes redes informáticas ou projectos que obriguem a financiamentos

complexos e estruturados, cuja montagem financeira e jurídica não possa ser determinada

antecipadamente. Na medida em que o recurso a concursos públicos ou limitados não

permitiria a atribuição de tais contratos, convém prever um processo flexível que salvaguarde

simultaneamente a concorrência entre operadores económicos e a necessidade de as entidades

adjudicantes debaterem com cada um dos candidatos todos os aspectos do contrato. Todavia,

este processo não deverá ser utilizado de uma forma que limite ou distorça a concorrência,

designadamente através de alterações de elementos fundamentais das propostas ou impondo

novos elementos substanciais ao proponente seleccionado, ou ainda envolvendo qualquer

outro proponente diverso daquele que apresentou a proposta economicamente mais vantajosa.

(30) A fim de favorecer o acesso das pequenas e médias empresas aos concursos públicos, é

conveniente prever disposições em matéria de subcontratação.

(31) As condições de execução dos contratos serão compatíveis com a presente directiva desde que

tais condições não sejam directa ou indirectamente discriminatórias e venham indicadas no

anúncio de concurso ou no caderno de encargos. Podem, nomeadamente, ter por objectivo

fomentar a formação profissional prática, o emprego de pessoas com dificuldades especiais de

inserção, a luta contra o desemprego ou a protecção do ambiente. A título de exemplo,

poderão citar-se, entre outras, as obrigações � aplicáveis à execução do contrato � de

recrutamento de desempregados de longa duração ou de pôr em prática acções de formação

para os desempregados ou jovens, de respeitar, na sua substância, as disposições das

convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, caso não tenham sido

implementadas no direito nacional, ou de recrutamento de um número de pessoas deficientes

superior ao exigido pela legislação nacional.
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(32) As leis, regulamentações e convenções colectivas, tanto nacionais como comunitárias, em

vigor em matéria social e de segurança do trabalho aplicam-se durante a execução de um

contrato público, desde que tais regras e a respectiva aplicação sejam conformes com o direito

comunitário. Em situações transfronteiras, em que os trabalhadores de um Estado-Membro

prestam serviços noutro Estado-Membro para a realização de um contrato público, a

Directiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996,

relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 1, enuncia

as condições mínimas que devem ser respeitadas no país de acolhimento relativamente aos

trabalhadores destacados. Se a legislação nacional contiver disposições nesse sentido, o

incumprimento dessas obrigações poderá ser considerado como falta grave ou como uma

infracção que afecta a moralidade profissional do operador económico em questão, passível

de acarretar a exclusão desse operador do processo de adjudicação de um contrato público.

(33) Tendo em conta as novas tecnologias da informação e das comunicações, bem como a

simplificação que podem implicar em termos de publicidade dos contratos e de eficácia e

transparência dos processos de adjudicação, importa colocar a utilização de meios

electrónicos em igualdade de circunstâncias com a utilização dos meios clássicos de

comunicação e de intercâmbio de informações. Tanto quanto possível, o meio e a tecnologia

escolhidos devem ser compatíveis com as tecnologias utilizadas nos outros Estados-Membros.

(34) O desenvolvimento de uma concorrência efectiva no domínio dos contratos públicos exige

que seja dada publicidade a nível comunitário aos anúncios de contratos elaborados pelas

entidades adjudicantes dos Estados-Membros. As informações contidas nesses anúncios

devem permitir aos operadores económicos da Comunidade apreciar se os contratos propostos

lhes interessam. Para esse efeito, convém dar-lhes conhecimento suficiente do objecto do

contrato e das respectivas condições. Importa, pois, assegurar uma melhor visibilidade dos

                                                
1 JO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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anúncios publicados através de instrumentos adequados, tais como os formulários

normalizados de anúncio de concurso e o Vocabulário Comum para os Contratos Públicos

(Common Procurement Vocabulary, CPV), previsto pelo Regulamento (CE) n.º ... do

Parlamento Europeu e do Conselho 1 como a nomenclatura de referência para os contratos

públicos. Nos concursos limitados, a publicidade deve ter a particular finalidade de permitir

aos fornecedores dos Estados-Membros manifestarem o seu interesse nos contratos,

solicitando às entidades adjudicantes um convite para apresentar propostas nas condições

exigidas.

(35) A Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 1999,

relativa a um quadro comunitário para as assinaturas electrónicas 2, e a Directiva 2000/31/CE

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos

jurídicos do comércio electrónico no mercado interno (directiva sobre o comércio electrónico)
3, devem ser aplicáveis, no contexto da presente directiva, às transmissões de informações por

meios electrónicos. Os procedimentos aplicáveis à adjudicação dos contratos públicos e as

regras aplicáveis aos concursos de serviços exigem um grau de segurança e confidencialidade

superior ao fixado naquelas directivas. Por conseguinte, os dispositivos utilizados para a

recepção electrónica de propostas, dos pedidos de participação e dos planos e projectos devem

satisfazer requisitos adicionais específicos. Por outro lado, a existência de regimes de

acreditação voluntária pode constituir um quadro favorável à melhoria do nível do serviço de

certificação prestado para esses dispositivos.

(36) A utilização de meios electrónicos permite economizar tempo. Por isso, são de prever

reduções nos prazos mínimos em caso de utilização desses meios, na condição, porém, de que

os mesmos sejam compatíveis com as modalidades de transmissão específicas previstas a

nível comunitário.

                                                
1 JO L
2 JO L 13 de 19.1.2000, p. 12.
3 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
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(37) A verificação da aptidão dos proponentes, nos concursos públicos, e dos candidatos, nos

concursos limitados e nos procedimentos por negociação com publicação de um anúncio de

concurso, bem como no diálogo concorrencial, e a respectiva selecção devem ser efectuadas

em condições de transparência. Para tanto, importa indicar os critérios não discriminatórios

que as entidades adjudicantes podem utilizar para seleccionar os concorrentes e os meios que

os operadores económicos podem utilizar para provar que satisfazem tais critérios. Nesta

perspectiva de transparência, a entidade adjudicante terá a obrigação de indicar, desde a

abertura de um concurso, os critérios de selecção que utilizará, bem como o nível de

capacidades específicas que eventualmente exige aos operadores económicos para os admitir

ao processo de adjudicação.

(38) Uma entidade adjudicante pode limitar o número de candidatos nos concursos limitados, nos

procedimentos por negociação com publicação de um anúncio de concurso e no diálogo

concorrencial. Esta redução do número de candidaturas deve ser efectuada com base em

critérios objectivos indicados no anúncio de concurso. Estes critérios objectivos não implicam

necessariamente ponderações. Quanto aos critérios relativos à situação pessoal dos operadores

económicos, pode ser suficiente uma referência geral no anúncio de concurso às hipóteses

indicadas no artigo 45.º.

(39) No âmbito do diálogo concorrencial e nos procedimentos por negociação com publicação de

um anúncio de concurso, tendo em conta a flexibilidade que pode vir a ser necessária, bem

como os custos demasiado elevados associados a esses métodos de adjudicação, convém

permitir às entidades adjudicantes que prevejam um processo em fases sucessivas, de forma a

reduzir progressivamente, com base nos critérios de adjudicação previamente indicados, o

número de propostas que continuarão a discutir ou a negociar. Essa redução deve assegurar

uma real concorrência, desde que o número de soluções ou de candidatos adequados o

permita.
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(40) As regras comunitárias em matéria de reconhecimento mútuo de diplomas, certificados ou

outros títulos de qualificação formal são aplicáveis sempre que for necessário fazer prova de

uma determinada qualificação para poder participar num processo de adjudicação ou num

concurso para trabalhos de concepção.

(41) É necessário evitar a adjudicação de contratos públicos a operadores económicos que tenham

participado numa organização criminosa ou que tenham sido condenados por corrupção ou

fraude lesivas dos interesses financeiros das Comunidades Europeias ou por branqueamento

de capitais. Sempre que adequado, entidades adjudicantes deverão solicitar aos

candidatos/proponentes os documentos apropriados e poderão, sempre que tenham dúvidas

quanto à situação pessoal desses candidatos/proponentes, pedir a cooperação das autoridades

competentes do Estado-Membro do candidato/proponente. A exclusão de tais operadores

económicos deverá ter lugar logo que as entidades adjudicantes tenham conhecimento do

trânsito em julgado de uma sentença de condenação pela prática dessas infracções, proferida

nos termos da lei nacional. Se o direito nacional contiver disposições nesse sentido, o

incumprimento da legislação ambiental ou da legislação em matéria de contratos públicos em

caso de acordo ilegal sancionado por uma sentença transitada em julgado ou por uma decisão

com efeitos equivalentes, pode ser considerado uma infracção que afecta a honorabilidade

profissional do operador económico em questão ou uma falta grave.
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(42) Nos casos adequados em que a natureza dos trabalhos e/ou dos serviços justifique a aplicação

de medidas ou de sistemas de gestão ambiental durante a execução do contrato público, essa

aplicação poderá ser requerida. Os sistemas de gestão ambiental, independentemente do seu

registo nos termos dos instrumentos comunitários como o Regulamento (CE) n.º 761/2001 1

(EMAS), poderão demonstrar a habilitação técnica do operador económico para a realização

do contrato. Além disso, a descrição das medidas aplicadas pelo operador económico para

garantir o mesmo nível de protecção do ambiente deverá ser aceite como meio de prova

alternativo aos sistemas de gestão ambiental registados.

(43) A presente directiva prevê a possibilidade de os Estados-Membros elaborarem listas oficiais

de empreiteiros, fornecedores ou prestadores de serviços ou de instituírem um certificado

emitido por organismos públicos ou privados, bem como os efeitos dessa inscrição ou desse

certificado, no âmbito de um processo de adjudicação de contratos públicos noutro Estado-

-Membro. No que respeita às listas oficiais de operadores económicos autorizados, há que ter

em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça no caso em que um operador económico, que

faz parte de um grupo, se sirva das capacidades económicas, financeiras ou técnicas de outras

sociedades do grupo, para apoiar o seu pedido de inscrição. Neste caso, compete ao operador

económico provar que disporá efectivamente desses meios durante todo o prazo de validade

da inscrição. Tendo em vista essa inscrição, um Estado-Membro pode desde logo determinar

níveis de exigência a atingir e, nomeadamente, caso esse operador se sirva da capacidade

financeira de outra sociedade do grupo, o compromisso, eventualmente solidário, desta última

sociedade.

                                                
1 Regulamento (CE) n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Março

de 2001, que permite a participação voluntária de organizações num sistema comunitário de
gestão ambiental e de auditoria (EMAS) (JO L 114 de 24.4.2001, p. 1).
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(44) A adjudicação de um contrato deve realizar-se com base em critérios objectivos que

assegurem o respeito dos princípios da transparência, da não discriminação e da igualdade de

tratamento e que garantam a apreciação das propostas em condições de concorrência efectiva.

Por conseguinte, importa admitir unicamente a aplicação de dois critérios de adjudicação:

o "preço mais baixo" e a "proposta economicamente mais vantajosa".

Para garantir a observância do princípio da igualdade de tratamento na adjudicação, importa

prever a obrigação � consagrada na jurisprudência � de garantir a necessária transparência

para permitir que todos os proponentes sejam razoavelmente informados dos critérios e das

modalidades que serão aplicados para identificar a proposta economicamente mais vantajosa.

Cabe, portanto, às entidades adjudicantes indicar os critérios de adjudicação e a ponderação

relativa atribuída a cada critério, a tempo de os proponentes deles tomarem conhecimento

para elaborarem as suas propostas. As entidades adjudicantes poderão derrogar a indicação da

ponderação dos critérios de adjudicação em casos devidamente justificados. Essa justificação

deve ser apresentada, quando tal ponderação não puder ser previamente elaborada,

nomeadamente devido à complexidade do contrato. Nesses casos, deverão indicar os critérios

por ordem decrescente de importância.

Sempre que as entidades adjudicantes decidirem adjudicar o contrato à proposta

economicamente mais vantajosa, deverão avaliar as propostas para determinar qual delas

apresenta a melhor relação qualidade/preço. Para tanto, determinarão os critérios económicos

e qualitativos que, no seu conjunto, devem permitir determinar a proposta economicamente

mais vantajosa para a entidade adjudicante. A determinação dos critérios depende do objecto

do contrato, na medida em que tais critérios devem permitir avaliar o nível de desempenho de

cada proposta em relação ao objecto do contrato, tal como definido nas especificações

técnicas, bem como calcular a relação qualidade/preço de cada
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proposta. Para assegurar a igualdade de tratamento, os critérios de adjudicação devem

permitir comparar as propostas e avaliá-las de forma objectiva. Se essas condições estiverem

preenchidas, a aplicação de critérios de adjudicação económicos e qualitativos, tais como os

que dizem respeito à satisfação de requisitos ambientais, poderá permitir à entidade

adjudicante dar resposta às necessidades da entidade pública em causa, tal como expressas nas

especificações do contrato. Nestas mesmas condições, uma entidade adjudicante poderá

utilizar critérios que visem satisfazer exigências sociais, nomeadamente que respondam às

necessidades � definidas nas especificações do contrato � designadamente de categorias da

população particularmente desfavorecidas a que pertençam os beneficiários/utentes das obras,

fornecimentos ou serviços que são objecto do contrato.

(45) No âmbito dos contratos públicos de serviços, os critérios de adjudicação não devem afectar a

aplicação das disposições nacionais relativas à remuneração de certos serviços, tais como, por

exemplo, as prestações de arquitectos, engenheiros ou advogados.

(46) Determinadas condições técnicas e, nomeadamente, as relativas aos anúncios e aos relatórios

estatísticos, bem como à nomenclatura utilizada e às condições de referência a essa

nomenclatura, carecem de ser adaptadas e modificadas em função da evolução das

necessidades técnicas. As listas das entidades adjudicantes que constam dos

anexos necessitam igualmente de ser actualizadas. É, pois, oportuno prever um processo de

adopção rápido e flexível para este efeito.
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(47) As medidas necessárias à execução da presente directiva serão aprovadas nos termos da

Decisão 1999/468/CEE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício

das competências de execução atribuídas à Comissão 1.

(48) O Regulamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 do Conselho, de 3 de Junho de 1971, relativo à

determinação das regras aplicáveis aos prazos, às datas e aos termos 2, aplica-se ao cálculo

dos prazos visados na presente directiva.

(49) A presente directiva não afecta as obrigações dos Estados-Membros relativas aos prazos de

transposição e de aplicação das Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, indicados no

Anexo XI,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

                                                
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação no JO L 269 de 19.10.1999, p. 45).
2 JO L 124 de 8.6.1971, p. 1.
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TÍTULO I

Definições e princípios gerais

Artigo 1.º

Definições

1. Para efeitos do disposto na presente directiva, aplicam-se as definições dos n.os 2 a 15.

2. a) "Contratos públicos" são contratos a título oneroso, celebrados por escrito entre um ou

mais operadores económicos e uma ou mais entidades adjudicantes, que têm por objecto a execução

de obras, o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços na acepção da presente directiva.

b) "Contratos de empreitada de obras públicas" são contratos públicos que têm por objecto

quer a execução, quer conjuntamente a concepção e a execução, quer ainda a realização, por

qualquer meio, de trabalhos relacionados com uma das actividades na acepção do Anexo I ou de

uma obra que satisfaça as necessidades especificadas pela entidade adjudicante. Por "obra" entende-

-se o resultado de um conjunto de trabalhos de construção ou de engenharia civil destinado a

desempenhar, por si só, uma função económica ou técnica.

c) "Contratos públicos de fornecimento" são contratos públicos que não os abrangidos pela

alínea b), que têm por objecto a compra, a locação financeira, a locação ou a locação-venda, com ou

sem opção de compra, de produtos.

Um contrato público que tenha por objecto o fornecimento de produtos e, a título acessório,

operações de montagem e instalação, é considerado um "contrato público de fornecimento".
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d) "Contratos públicos de serviços" são contratos públicos que não sejam contratos de

empreitada de obras públicas ou contratos públicos de fornecimento, relativos à prestação de

serviços mencionados no Anexo II.

Um contrato público que tenha por objecto, simultaneamente, produtos e serviços na acepção do

Anexo II, é considerado um "contrato público de serviços" sempre que o valor dos serviços em

questão exceda o dos produtos abrangidos pelo contrato.

Um contrato público que tenha por objecto serviços, na acepção do Anexo II, e que, só a título

acessório em relação ao objecto principal do contrato, inclua actividades na acepção do Anexo I, é

considerado um "contrato público de serviços".

3. "Concessão de obras públicas" é um contrato com as mesmas características que um contrato

de empreitada de obras públicas, com excepção de que a contrapartida das obras a efectuar consiste

quer unicamente no direito de exploração da obra, quer nesse direito acompanhado de um

pagamento.

4. "Concessão de serviços" é um contrato com as mesmas características que um contrato

público de serviços, com excepção de que a contrapartida dos serviços a prestar consiste quer

unicamente no direito de exploração do serviço, quer nesse direito acompanhado de um pagamento.

5. "Acordo-quadro" é um acordo entre uma ou mais entidades adjudicantes e um ou mais

operadores económicos, que tem por objecto fixar os termos dos contratos a celebrar durante um

determinado período, nomeadamente em matéria de preços e, se necessário, de quantidades

previstas.
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6. "Sistema de aquisição dinâmico" é um processo de aquisição inteiramente electrónico para a

compra de bens ou serviços de uso corrente, cujas características geralmente disponíveis no

mercado satisfazem a entidade adjudicante, limitado no tempo e aberto, ao longo de toda a sua

duração, a qualquer operador económico que satisfaça os critérios de selecção e tenha apresentado

uma proposta indicativa conforme com o caderno de encargos.

7. "Leilão electrónico" é um processo interativo que obedece a um dispositivo electrónico de

apresentação de novos preços, progressivamente inferiores, e/ou de novos valores relativamente a

determinados elementos das propostas, desencadeado após uma primeira avaliação completa das

propostas e que permite que a sua classificação se possa efectuar com base num tratamento

automático.

8. Os termos "empreiteiro", "fornecedor" e "prestador de serviços" designam qualquer pessoa

singular ou colectiva, entidade pública ou agrupamento de tais pessoas e/ou organismos que,

respectivamente, realize empreitadas e/ou obras, forneça produtos ou preste serviços no mercado.

O termo "operador económico" abrange simultaneamente as noções de empreiteiro, fornecedor e

prestador de serviços e é usado unicamente por motivos de simplificação do texto.

O operador económico que apresenta uma proposta é designado pelo termo "proponente". Quem

solicita um convite para participar num concurso limitado ou num procedimento por negociação é

designado pelo termo "candidato".

9. Por "entidades adjudicantes" entende-se o Estado, as autarquias locais e regionais, os

organismos de direito público e as associações formadas por uma ou mais autarquias locais ou

regionais ou um ou mais organismos de direito público.
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Por "organismo de direito público" entende-se qualquer organismo:

a) Criado para satisfazer especificamente necessidades de interesse geral com carácter não

industrial ou comercial;

b) Dotado de personalidade jurídica; e

c) Cuja actividade seja financiada maioritariamente pelo Estado, pelas autarquias locais ou

regionais ou por outros organismos de direito público; ou cuja gestão esteja sujeita a controlo

por parte destes últimos; ou em cujos órgãos de administração, direcção ou fiscalização mais

de metade dos membros sejam designados pelo Estado, pelas autarquias locais ou regionais

ou por outros organismos de direito público.

As listas não exaustivas dos organismos e categorias de organismos de direito público que

satisfazem os critérios referidos nas alíneas a), b) e c) do segundo parágrafo constam do Anexo III.

Os Estados-Membros notificarão periodicamente a Comissão das alterações introduzidas nas suas

listas.

10. "Central de compras" é uma entidade adjudicante que:

� adquire fornecimentos e/ou serviços destinados a entidades adjudicantes ou

� procede à adjudicação de contratos públicos ou celebra acordos-quadro de obras, de

fornecimento ou de serviços destinados a entidades adjudicantes.

11. "Concursos públicos" são procedimentos em que qualquer operador económico interessado

pode apresentar uma proposta.
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"Concursos limitados" são procedimentos em que qualquer operador económico pode solicitar

participar e em que só os operadores económicos convidados pela entidade adjudicante podem

apresentar propostas.

"Diálogo concorrencial" é o procedimento em que qualquer operador económico pode solicitar

participar e em que a entidade adjudicante conduz um diálogo com os candidatos admitidos nesse

procedimento, tendo em vista desenvolver uma ou várias soluções aptas a responder às suas

necessidades e com base na qual, ou nas quais, os candidatos seleccionados serão convidados a

apresentar uma proposta.

"Procedimentos por negociação" são procedimentos em que as entidades adjudicantes consultam os

operadores económicos da sua escolha e negoceiam as condições do contrato com um ou mais de

entre eles.

"Concursos para trabalhos de concepção" são procedimentos que permitem à entidade adjudicante

adquirir, principalmente nos domínios do ordenamento do território, do planeamento urbano, da

arquitectura e da engenharia civil, ou do processamento de dados, um plano ou um projecto

seleccionado por um júri de concurso, com ou sem atribuição de prémios.

12. Os termos "escrito" ou "por escrito" designam qualquer expressão constituída por palavras ou

algarismos que possa ser lida, reproduzida e comunicada, podendo abranger informações

transmitidas e armazenadas por meios electrónicos.

13. Por "meio electrónico" entende-se um meio que utiliza equipamento electrónico para o

processamento (incluindo a compressão digital) e o armazenamento de dados transmitidos,

transportados e recebidos por fios, rádio, meios ópticos ou outros meios electromagnéticos.
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14. O "Vocabulário Comum para os Contratos Públicos", a seguir designado por CPV

(Common Procurement Vocabulary), designa a nomenclatura de referência aplicável aos contratos

públicos adoptada pelo Regulamento (CE) n.º ..../..., assegurando simultaneamente a

correspondência com as outras nomenclaturas existentes.

Em caso de interpretações divergentes quanto ao âmbito de aplicação da presente directiva,

resultantes de eventuais discrepâncias entre a nomenclatura CPV e a nomenclatura NACE referida

no Anexo I ou entre a nomenclatura CPV e a nomenclatura CPC (versão provisória) referida no

Anexo II, terá precedência a nomenclatura NACE ou a nomenclatura CPC, respectivamente.

15. Para efeitos do artigo 13.º, da alínea a) do artigo 57.º e da alínea b) do artigo 68.º, entende-se

por:

a) "Rede pública de telecomunicações", a infra-estrutura pública de telecomunicações que

permite o transporte de sinais entre pontos terminais definidos da rede, por fios, por ondas

hertzianas, por meios ópticos ou por outros meios electromagnéticos;

b) "Ponto terminal da rede" o conjunto das ligações físicas e das especificações técnicas de

acesso que fazem parte da rede pública de telecomunicações e que são necessárias para

permitir o acesso a essa rede pública e a comunicação eficaz por seu intermédio;

c) "Serviços públicos de telecomunicações" os serviços de telecomunicações cuja prestação

tenha sido especificamente confiada pelos Estados-Membros a uma ou mais entidades de

telecomunicações;

d) "Serviços de telecomunicações" os serviços que consistem, no todo ou em parte, na

transmissão e encaminhamento de sinais na rede pública de telecomunicações mediante

processos de telecomunicações, com excepção da radiodifusão e da televisão.
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Artigo 2.º

Princípios de adjudicação dos contratos

As entidades adjudicantes tratam os operadores económicos de acordo com os princípios da

igualdade de tratamento e da não discriminação e agem de forma transparente.

Artigo 3.º

Concessão de direitos especiais ou exclusivos: cláusula de não discriminação

Quando uma entidade adjudicante conferir a entidades que não tenham o seu estatuto jurídico

direitos especiais ou exclusivos de exercício de actividades de serviço público, o acto pelo qual tais

direitos são conferidos deve prever que a entidade em questão respeite o princípio da não

discriminação por motivos de nacionalidade na adjudicação de contratos de fornecimento a terceiros

no âmbito dessa actividade.

TÍTULO II

Regras aplicáveis aos contratos públicos

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 4.º

Operadores económicos

1. Os candidatos ou proponentes que, por força da legislação do Estado-Membro em que se

encontram estabelecidos, estejam habilitados a fornecer a prestação em questão não podem ser

rejeitados pelo simples facto de, ao abrigo da legislação do Estado-Membro em que se efectua a

adjudicação, serem uma pessoa singular ou uma pessoa colectiva.
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Contudo, no caso dos contratos públicos de serviços e dos contratos de empreitada de obras

públicas, bem como dos contratos públicos de fornecimento que abranjam também serviços e /ou

operações de montagem e instalação, pode ser exigido às pessoas colectivas que indiquem, nas

respectivas propostas ou nos respectivos pedidos de participação, os nomes e as habilitações

profissionais do pessoal que será responsável pela execução da prestação em questão.

2. Os agrupamentos de operadores económicos podem apresentar propostas ou constituir-se

candidatos. Para efeitos de apresentação da proposta ou do pedido de participação, as entidades

adjudicantes não podem exigir que os agrupamentos de operadores económicos adoptem uma forma

jurídica determinada, mas o agrupamento seleccionado pode ser obrigado a adoptar uma forma

jurídica determinada uma vez que lhe seja adjudicado o contrato, na medida em que tal seja necessário

para a boa execução do mesmo.

Artigo 5.º

Condições relativas aos acordos celebrados no âmbito da Organização Mundial do Comércio

Para efeitos da adjudicação de contratos públicos pelas entidades adjudicantes, os Estados-Membros

aplicam, nas suas relações, condições tão favoráveis quanto as que concederem aos operadores

económicos de países terceiros em aplicação do Acordo sobre Contratos Públicos, celebrado no

âmbito das negociações multilaterais do Uruguay Round (a seguir designado por "Acordo"). Para o

efeito, os Estados-Membros consultar-se-ão sobre as medidas a tomar em aplicação do Acordo, no

âmbito do Comité Consultivo para os Contratos Públicos a que se refere o artigo 77.º.
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Artigo 6.º

Confidencialidade

A presente directiva não limita o direito de os operadores económicos exigirem da entidade

adjudicante, nos termos do direito nacional a que esta está sujeita, o respeito pela natureza

confidencial das informações que lhe disponibilizem; estas informações podem incluir,

nomeadamente, os segredos técnicos ou comerciais e os aspectos confidenciais das propostas.

CAPÍTULO II

Âmbito de aplicação 

SECÇÃO 1

Limiares

Artigo 7.º

Montantes dos limiares para contratos públicos

A presente directiva é aplicável aos contratos públicos não excluídos por força da excepção prevista

nos artigos 10.º e 11.º e dos artigos 12.º a 18.º e cujo valor estimado, sem Imposto sobre o Valor

Acrescentado (IVA), seja igual ou superior aos seguintes limiares:

a) 162 000 euros, para os contratos públicos de fornecimento e de serviços, com exclusão dos

abrangidos pelo terceiro travessão da alínea b) celebrados por entidades adjudicantes que

sejam autoridades governamentais centrais mencionadas no Anexo IV; no que diz respeito aos

contratos públicos de fornecimento celebrados por entidades adjudicantes que operem no

domínio da defesa, este limiar só se aplica aos contratos que abranjam produtos mencionados

no Anexo V;
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b) 249 000 euros:

� para os contratos públicos de fornecimento e de serviços celebrados por entidades

adjudicantes não mencionadas no Anexo IV,

� para os contratos públicos de fornecimento celebrados pelas entidades mencionadas no

Anexo IV que operem no domínio da defesa, caso esses contratos digam respeito a

produtos não mencionados no Anexo V,

� para os contratos públicos de serviços celebrados por qualquer entidade adjudicante que

tenham por objecto serviços da categoria 8 do Anexo II A, serviços de

telecomunicações da categoria 5 cujas posições no CPV sejam equivalentes aos

números de referência CPC 7524, 7525 e 7526 e/ou os serviços constantes do

Anexo II B;

c) 6 242 000 euros, para os contratos de empreitada de obras públicas.

Artigo 8.º

Contratos subsidiados em mais de 50% pelas entidades adjudicantes

A presente directiva aplica-se à adjudicação:

a) Dos contratos subsidiados directamente em mais de 50% pelas entidades adjudicantes e cujo

valor estimado, sem IVA, seja igual ou superior a 6 242 000 euros, quando esses contratos:

� digam respeito às actividades de engenharia civil na acepção do Anexo I,
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� incidam em obras de construção de hospitais, de instalações desportivas, recreativas e

de ocupação de tempos livres, de estabelecimentos de ensino e de edifícios para uso

administrativo;

b) Dos contratos de serviços subsidiados directamente em mais de 50% pelas entidades

adjudicantes e cujo valor estimado, sem IVA, seja igual ou superior a 249 000 euros, quando

esses contratos estejam em ligação com um contrato de empreitada de obras na acepção da

alínea a).

Os Estados-Membros tomarão as medidas necessárias para assegurar que as entidades adjudicantes

que concedem estes subsídios façam respeitar a presente directiva, caso esses contratos sejam

celebrados por outra(s) entidade(s), ou respeitem a presente directiva, se celebrarem esses contratos

em nome e por conta dessas entidades.

Artigo 9.º

Métodos de cálculo do valor estimado dos contratos públicos, dos acordos-quadro

e dos sistemas de aquisição dinâmicos

1. O cálculo do valor estimado de um contrato público baseia-se no montante total a pagar, sem

IVA, estimado pela entidade adjudicante. Este cálculo terá em consideração o montante total

estimado, incluindo as eventuais opções e eventuais renovações do contrato.

Sempre que a entidade adjudicante preveja prémios ou pagamentos a candidatos ou proponentes,

tomá-los-á em consideração ao calcular o valor estimado do contrato.
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2. Esta estimativa deve ser válida no momento do envio do anúncio de contrato, tal como

previsto no n.º 2 do artigo 34.º ou, nos casos em que não se exija esse anúncio, no momento em que

a entidade adjudicante inicia o procedimento de adjudicação do contrato.

3. Nenhum projecto de obra ou de aquisição de uma determinada quantidade de fornecimentos

e/ou de serviços pode ser cindido para ser subtraído à aplicação da presente directiva.

4. Para os contratos de empreitada de obras públicas, o cálculo do valor estimado deve ter em

conta o custo da obra e o valor total estimado dos fornecimentos necessários à execução da obra e

postos à disposição do empreiteiro pelas entidades adjudicantes.

5. a) Sempre que uma obra prevista ou um projecto de aquisição de serviços possa ocasionar

a adjudicação simultânea de contratos por lotes separados, deve ser tido em conta o valor total

estimado da totalidade desses lotes.

Sempre que o valor cumulado dos lotes for igual ou superior ao limiar estabelecido no artigo 7.º, a

presente directiva aplica-se à adjudicação de cada lote.

Todavia, as entidades adjudicantes podem derrogar esta aplicação � para lotes cujo valor estimado,

sem IVA, seja inferior a 80 000 euros, no caso dos serviços, e a 1 milhão de euros, no caso das

empreitadas de obras � desde que o valor cumulado desses lotes não exceda 20% do valor cumulado

da totalidade dos lotes;

b) Sempre que uma proposta para a aquisição de fornecimentos similares possa ocasionar a

adjudicação simultânea de contratos por lotes separados, deve ser tido em conta o valor total

estimado da totalidade desses lotes para a aplicação das alíneas a) e b) do artigo 7.º.
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Sempre que o valor cumulado dos lotes seja igual ou superior ao limiar estabelecido no artigo 7.º, a

presente directiva aplica-se à adjudicação de cada lote.

Contudo, as entidades adjudicantes podem derrogar esta aplicação para lotes cujo valor estimado,

sem IVA, seja inferior a 80 000 euros, desde que o valor cumulado desses lotes não exceda 20% do

valor cumulado da totalidade dos lotes.

6. No tocante aos contratos públicos de fornecimento que tenham por objecto a locação

financeira, a locação ou a locação-venda de produtos, o valor a tomar como base para o cálculo do

valor estimado do contrato é o seguinte:

a) Nos contratos públicos de duração determinada, caso esta seja igual ou inferior a doze meses,

o valor total estimado para o período de vigência do contrato ou, caso a duração do contrato

seja superior a doze meses, o valor total incluindo o valor estimado residual;

b) Nos contratos públicos com duração indeterminada ou na impossibilidade de determinar a sua

duração, o valor mensal multiplicado por 48.

7. No caso de contratos públicos de fornecimento ou de serviços que tenham carácter regular ou

se destinem a ser renovados durante um determinado período, o valor estimado do contrato deve ser

calculado com base:

a) Quer no valor total real dos contratos análogos sucessivos adjudicados durante os doze meses

anteriores ou no exercício anterior, corrigido, se possível, para atender às alterações de

quantidade ou de valor susceptíveis de ocorrerem durante os doze meses seguintes à

adjudicação do contrato inicial;
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b) Quer no valor total estimado dos contratos sucessivos adjudicados durante os doze meses

seguintes à primeira entrega ou durante o exercício, caso este tenha duração superior a

doze meses.

O método de cálculo do valor estimado de um contrato público não pode ser escolhido com o

intuito de o excluir do âmbito da presente directiva.

8. No tocante aos contratos públicos de serviços, é o seguinte o valor a tomar como base para o

cálculo do valor estimado do contrato:

a) Para os seguintes tipos de serviços:

i) serviços de seguros: o prémio a pagar e outras formas de remuneração;

ii) serviços bancários e outros serviços financeiros: os honorários, as comissões, os juros e

outras formas de remuneração;

iii) contratos relativos a trabalhos de concepção: os honorários, as comissões a pagar e

outras formas de remuneração;

b) Para os contratos de serviços que não indiquem um preço total:

i) nos contratos de duração determinada, caso esta seja igual ou inferior a 48 meses: o

valor total estimado para todo o período de vigência;

ii) nos contratos de duração indeterminada ou superior a 48 meses: o valor mensal

multiplicado por 48.
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9. Nos acordos-quadro e nos sistemas de aquisição dinâmicos, o valor a tomar em consideração

é o valor máximo estimado, sem IVA, de todos os contratos previstos durante toda a vigência do

acordo-quadro ou do sistema de aquisição dinâmico.

SECÇÃO 2

Situações específicas

Artigo 10.º

Contratos no domínio da defesa

A presente directiva é aplicável aos contratos públicos celebrados por entidades adjudicantes no

domínio da defesa, sob reserva do disposto no artigo 296.º do Tratado.

Artigo 11.º

Contratos públicos e acordos-quadro celebrados por centrais de compras

1. Os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as entidades adjudicantes contratarem

empreitadas de obras, fornecimentos e/ou serviços recorrendo a uma central de compras.

2. Considera-se que as entidades adjudicantes que contratam empreitadas de obras,

fornecimentos e/ou serviços recorrendo a uma central de compras nos casos referidos no n.º 10 do

artigo 1.º cumpriram o disposto na presente directiva sempre que a referida central de compras o

tenha cumprido.
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SECÇÃO 3

Contratos excluídos

Artigo 12.º

Contratos adjudicados nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais

A presente directiva não é aplicável aos contratos públicos nos domínios regidos pela

Directiva 2003/.../CE adjudicados por entidades adjudicantes que exerçam uma ou mais das

actividades indicadas nos artigos 3.º a 7.º da referida directiva, e que sejam adjudicados para o

exercício dessas actividades, nem aos contratos públicos excluídos do âmbito de aplicação da

referida directiva por força do n.º 2 do seu artigo 5.º e dos seus artigos 19.º, 26.º e 30.º.

Todavia, a presente directiva continuará a aplicar-se aos contratos públicos celebrados por entidades

adjudicantes que exerçam uma ou mais das actividades previstas no artigo 6.º da

Directiva 2003/.../CE e que sejam adjudicados para o exercício dessas actividades, desde que o

Estado-Membro em causa faça uso da faculdade prevista no segundo parágrafo do artigo 71.º da

referida directiva para adiar a sua aplicação. 

Artigo 13.º

Exclusões específicas no domínio das telecomunicações

A presente directiva não é aplicável aos contratos públicos cujo objectivo principal seja permitir às

entidades adjudicantes a abertura ou exploração de redes públicas de telecomunicações ou a

prestação ao público de um ou mais serviços de telecomunicações.
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Artigo 14.º

Contratos secretos ou que exigem medidas de segurança especiais

A presente directiva não é aplicável aos contratos públicos que sejam declarados secretos ou cuja

execução deva ser acompanhada de medidas de segurança especiais nos termos das disposições

legislativas, regulamentares ou administrativas em vigor no Estado-Membro em questão, ou quando

a defesa de interesses essenciais desse Estado-Membro o exigir.

Artigo 15.º

Contratos adjudicados ao abrigo de regras internacionais

A presente directiva não é aplicável aos contratos públicos regidos por regras processuais diferentes

e adjudicados:

a) Ao abrigo de um acordo internacional celebrado nos termos do Tratado entre um Estado-

-Membro e um ou mais países terceiros e que abranja o fornecimento de produtos ou a

realização de obras destinados à execução ou exploração em comum de uma obra pelos

Estados signatários, ou a prestação de serviços destinados à realização ou exploração em

comum de um projecto pelos Estados signatários; todos os acordos devem ser comunicados à

Comissão, que pode consultar o Comité Consultivo para os Contratos Públicos a que se refere

o artigo 77.º;

b) A empresas de um Estado-Membro ou de um país terceiro, nos termos de um acordo

internacional relativo ao estacionamento de tropas;

c) De acordo com o procedimento específico de uma organização internacional.
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Artigo 16.º

Exclusões específicas

A presente directiva não é aplicável aos contratos públicos de serviços relativos:

a) À aquisição ou locação, sejam quais forem as respectivas modalidades financeiras, de

terrenos, edifícios existentes ou outros bens imóveis, ou a direitos sobre esses bens; no

entanto, são abrangidos pela presente directiva os contratos de prestação de serviços

financeiros celebrados simultânea, prévia ou posteriormente ao contrato de aquisição ou de

locação, seja qual for a sua forma;

b) À aquisição, desenvolvimento, produção ou co-produção de programas por parte de

organismos de radiodifusão, ou a tempos de antena;

c) A serviços de arbitragem e de conciliação;

d) A serviços financeiros relativos à emissão, compra, venda ou transferência de títulos ou outros

instrumentos financeiros, em especial as operações de obtenção de fundos ou de capital pela

entidade adjudicante, bem como a serviços prestados por bancos centrais;

e) A contratos de trabalho;

f) A serviços de investigação e desenvolvimento, com excepção daqueles cujos resultados se

destinem exclusivamente à entidade adjudicante para utilização no exercício da sua própria

actividade, desde que a prestação do serviço seja inteiramente remunerada pela referida

entidade.
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Artigo 17.º

Concessões de serviços

Sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 3.º, a presente directiva não é aplicável às

concessões de serviços definidas no n.º 4 do artigo 1.º.

Artigo 18.º

Contratos de serviços adjudicados com base num direito exclusivo

A presente directiva não é aplicável aos contratos públicos de serviços adjudicados por uma

entidade adjudicante a outra entidade adjudicante ou a uma associação de entidades adjudicantes

com base num direito exclusivo de que estas beneficiem em virtude de disposições legislativas,

regulamentares ou administrativas publicadas, desde que essas disposições sejam compatíveis com

o Tratado.

SECÇÃO 4

Regime especial

Artigo 19.º

Contratos reservados

Os Estados-Membros podem reservar a participação em processos de adjudicação de contratos

públicos a oficinas protegidas ou reservar-lhes a execução desses contratos no âmbito de programas

de empregos protegidos, quando a maioria dos trabalhadores em causa seja constituída por

deficientes que, por força da natureza ou gravidade das suas deficiências, não possam exercer uma

actividade profissional em condições normais.

O anúncio de concurso deve fazer referência à presente disposição.
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CAPÍTULO III

Regimes aplicáveis aos contratos públicos de serviços

Artigo 20.º

Contratos de serviços enumerados no Anexo II A

Os contratos que tenham por objecto os serviços referidos no Anexo II A são adjudicados de acordo

com os artigos 23.º a 55.º.

Artigo 21.º

Contratos de serviços enumerados no Anexo II B

Os contratos que tenham por objecto os serviços referidos no Anexo II B estão sujeitos apenas ao

artigo 23.º e ao n.º 4 do artigo 35.º.

Artigo 22.º

Contratos mistos que incluam serviços enumerados no Anexo II A e

serviços enumerados no Anexo II B

Os contratos que tenham simultaneamente por objecto a prestação de serviços referidos no

Anexo II A e de serviços referidos no Anexo II B são adjudicados de acordo com os artigos 23.º

a 55.º quando o valor dos serviços referidos no Anexo II A for superior ao valor dos serviços

referidos no Anexo II B. Nos restantes casos, estão sujeitos ao artigo 23.º e ao n.º 4 do artigo 35.º.
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CAPÍTULO IV

Regras específicas relativas ao caderno de encargos e aos documentos do concurso

Artigo 23.º

Especificações técnicas

1. As especificações técnicas definidas no ponto 1 do Anexo VI devem constar dos documentos

do concurso, como o anúncio, o caderno de encargos ou os documentos complementares.

2. As especificações técnicas devem permitir o acesso dos proponentes em condições de

igualdade e não criar obstáculos injustificados à abertura dos contratos públicos à concorrência.

3. Sem prejuízo das regras técnicas nacionais vinculativas, desde que compatíveis com o direito

comunitário, as especificações técnicas devem ser formuladas:

a) Seja por referência a especificações técnicas definidas no Anexo VI e, por ordem de

preferência, a normas nacionais que transponham normas europeias, a homologações técnicas

europeias, a especificações técnicas comuns, a normas internacionais, a qualquer outro

referencial técnico elaborado pelos organismos europeus de normalização ou, caso aquele não

exista, a normas nacionais, a homologações técnicas nacionais ou a especificações técnicas

nacionais em matéria de concepção, cálculo e execução de obras, bem como de utilização de

materiais. Cada referência será acompanhada da menção "ou equivalente";

b) Seja em termos de desempenho ou de exigências funcionais, podendo estas últimas incluir

características ambientais. Devem, todavia, ser suficientemente precisas para permitir aos

proponentes determinar o objecto do contrato e às entidades adjudicantes escolher o

adjudicatário;
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c) Seja em termos do desempenho ou das exigências funcionais a que se refere a alínea b),

remetendo, como meio de presunção de conformidade com esse desempenho ou essas

exigências funcionais, para as especificações a que se refere a alínea a);

d) Seja por referência às especificações a que se refere a alínea a) para determinadas

características e por referência ao desempenho ou às exigências funcionais a que se refere a

alínea b) para outras características.

4. Sempre que as entidades adjudicantes recorrerem à possibilidade de remeter para as

especificações mencionadas na alínea a) do n.º 3, não poderão rejeitar uma proposta com o

fundamento de que os produtos e serviços dela constantes não estão em conformidade com as suas

especificações técnicas de referência, se o proponente demonstrar na sua proposta, por qualquer

meio adequado e suficiente para a entidade adjudicante, que as soluções apresentadas satisfazem de

modo equivalente as exigências definidas nas especificações técnicas.

Um meio adequado pode ser um dossier técnico do fabricante ou um relatório de ensaio de um

organismo aprovado.

5. Sempre que as entidades adjudicantes recorrerem à possibilidade prevista no n.º 3 de

estabelecer regras em termos de desempenho ou de exigências funcionais, não poderão rejeitar uma

proposta de obras, produtos ou serviços que esteja em conformidade com uma norma nacional que

transponha uma norma europeia, com uma homologação técnica europeia, com uma especificação

técnica comum, com uma norma internacional ou com um referencial técnico estabelecido por um

organismo de normalização europeu, se estas especificações correspondem ao desempenho ou

cumprem as exigências funcionais por si impostos.
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Cabe ao proponente demonstrar na sua proposta, por qualquer meio adequado e suficiente para a

entidade adjudicante, que a obra, o produto ou o serviço conforme com a norma corresponde ao

desempenho ou cumpre as exigências funcionais da entidade adjudicante.

Um meio adequado pode ser um dossier técnico do fabricante ou um relatório de ensaio de um

organismo aprovado.

6. Sempre que as entidades adjudicantes impuserem características ambientais em termos de

desempenho ou de exigências funcionais, tal como previstas na alínea b) do n.º 3, podem utilizar as

especificações pormenorizadas ou, em caso de necessidade, partes destas, tal como definidas pelos

rótulos ecológicos europeu ou (pluri)nacionais ou por qualquer outro rótulo ecológico, desde que:

� essas especificações sejam adequadas para definir as características dos fornecimentos ou

serviços a que se refere o contrato,

� os requisitos do rótulo sejam elaborados com base numa informação científica,

� os rótulos ecológicos sejam adoptados por um processo em que possam participar todas as

partes interessadas, como os organismos governamentais, os consumidores, os fabricantes, os

distribuidores e as organizações ambientais e

� sejam acessíveis a todas as partes interessadas.

As entidades adjudicantes podem indicar que se presume que os produtos ou serviços munidos do

rótulo ecológico satisfazem as especificações técnicas definidas no caderno de encargos; devem

aceitar qualquer outro meio de prova adequado, como um dossier técnico do fabricante ou um

relatório de ensaio de um organismo aprovado.
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7. "Organismos aprovados", na acepção do presente artigo, são os laboratórios de ensaio ou de

calibragem e os organismos de inspecção e de certificação conformes com as normas europeias

aplicáveis.

As entidades adjudicantes aceitarão certificados de organismos aprovados estabelecidos noutros

Estados-Membros.

8. A menos que o objecto de contrato o justifique, as especificações técnicas não podem fazer

referência a um fabricante ou proveniência determinados, a um processo específico, a marcas

comerciais, patentes ou tipos, nem a uma origem ou produção determinada que tenha por efeito

favorecer ou eliminar determinados operadores económicos ou determinados produtos. Tal

referência será autorizada, a título excepcional, no caso de não ser possível uma descrição

suficientemente precisa e inteligível do objecto do contrato nos termos dos n.ºs 3 e 4; essa

referência deve ser acompanhada da menção "ou equivalente".

Artigo 24.º

Variantes

1. Quando o critério de adjudicação for o da proposta economicamente mais vantajosa, as

entidades adjudicantes podem autorizar os proponentes a apresentar variantes.

2 As entidades adjudicantes devem precisar no anúncio de concurso se as variantes são ou não

autorizadas; na falta de tal indicação, as variantes não serão autorizadas.

3. As entidades adjudicantes que autorizem as variantes indicarão, no caderno de encargos, os

requisitos mínimos que as variantes devem respeitar, bem como as regras para a sua apresentação.
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4. As entidades adjudicantes só tomarão em consideração as variantes que satisfaçam os

requisitos mínimos por elas exigidos.

Nos processos de adjudicação de contratos públicos de fornecimento ou de serviços, as entidades

adjudicantes que tenham autorizado variantes não podem recusar uma variante pelo simples facto

de esta poder conduzir, caso seja escolhida, a um contrato de serviços em vez de um contrato

público de fornecimento, ou a um contrato de fornecimento em vez de um contrato público de

serviços.

Artigo 25.º

Subcontratação

No caderno de encargos, a entidade adjudicante pode solicitar, ou ser obrigada por um Estado-

-Membro a solicitar, ao proponente que indique na proposta qual a parte do contrato que tenciona

subcontratar com terceiros, bem como quais os subcontratantes propostos.

Esta indicação não interfere na questão da responsabilidade do operador económico principal.

Artigo 26.º

Condições de execução do contrato

As entidades adjudicantes podem fixar condições especiais de execução do contrato desde que as

mesmas sejam compatíveis com o direito comunitário e sejam indicadas no anúncio de concurso ou

no caderno de encargos. de execução de um contrato podem, designadamente, visar considerações

de índole social e ambiental.
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Artigo 27.º

Obrigações relativas à fiscalidade, à protecção do ambiente e

às disposições em matéria de protecção e condições de trabalho

1. A entidade adjudicante pode indicar, ou ser obrigada por um Estado-Membro a indicar, no

caderno de encargos, o organismo ou os organismos junto dos quais os candidatos ou proponentes

podem obter as informações pertinentes sobre as obrigações relativas à fiscalidade, à protecção do

ambiente e às disposições em matéria de protecção e condições de trabalho em vigor no Estado-

-Membro, região ou localidade em que as prestações irão ser realizadas e que serão aplicáveis aos

trabalhos realizados no estaleiro ou aos serviços prestados durante a execução do contrato.

2. A entidade adjudicante que fornecer as informações referidas no n.º 1 deve solicitar aos

proponentes ou candidatos no processo de adjudicação que indiquem ter tomado em consideração,

ao elaborarem as respectivas propostas, as obrigações relativas às disposições em matéria de

protecção e condições de trabalho em vigor no local em que a prestação será realizada.

O primeiro parágrafo não prejudica a aplicação do artigo 55.º relativo à verificação das propostas

anormalmente baixas.

CAPÍTULO V

Procedimentos

Artigo 28.º

Utilização de concursos públicos, concursos limitados, procedimentos por negociação

e diálogo concorrencial

Para celebrarem os seus contratos públicos, as entidades adjudicantes aplicam os processos

nacionais, adaptados para os efeitos da presente directiva.
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Devem celebrar esses contratos públicos recorrendo a concursos públicos ou limitados. Nas

circunstâncias específicas expressamente previstas no artigo 29.º, as entidades adjudicantes podem

celebrar os seus contratos públicos mediante diálogo concorrencial. Nos casos e nas circunstâncias

específicas expressamente previstas nos artigos 30.º e 31.º, podem recorrer a um procedimento por

negociação, com ou sem publicação de anúncio de concurso.

Artigo 29.º

Diálogo concorrencial

1. Os Estados-Membros podem prever que as entidades adjudicantes, na medida em que

considerem que o recurso ao concurso público ou limitado não permite a adjudicação do contrato,

possam recorrer ao diálogo concorrencial nos termos do presente artigo:

a) Sempre que não estejam objectivamente em condições de definir os meios técnicos de acordo

com as alíneas b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 23.º que satisfaçam as suas necessidades e

objectivos; e/ou

b) Sempre que não estejam objectivamente em condições de especificar a situação jurídica e/ou

financeira de um projecto.

A adjudicação do contrato público será feita unicamente com base no critério da proposta

economicamente mais vantajosa.

2. As entidades adjudicantes publicarão um anúncio de concurso, em que darão a conhecer as

suas necessidades e exigências, que definirão nesse mesmo anúncio e/ou numa memória descritiva.



11029/3/02 REV 3 PB/vc 56
DG C II    PT

3. As entidades adjudicantes darão início, com os candidatos seleccionados nos termos das

disposições pertinentes dos artigos 44.º a 52.º, a um diálogo que terá por objectivo identificar e

definir os meios que melhor possam satisfazer as suas necessidades. Durante esse diálogo, poderão

debater com os candidatos seleccionados todos os aspectos do contrato.

Durante esse diálogo, as entidades adjudicantes garantirão a igualdade de tratamento de todos os

proponentes. Designadamente, não facultarão de forma discriminatória informações que possam dar

a um proponente vantagem relativamente a outros.

As entidades adjudicantes não podem revelar aos outros participantes as soluções propostas nem

outras informações confidenciais comunicadas por um candidato que participe no diálogo, sem a

aprovação deste último.

4. As entidades adjudicantes podem determinar que o procedimento por negociação se desenrole

em fases sucessivas por forma a reduzir o número de soluções a debater durante a fase de diálogo e

aplicando os critérios de adjudicação indicados no anúncio de concurso ou na memória descritiva.

O recurso a esta faculdade deve ser indicado no anúncio de concurso ou na memória descritiva.

5. As entidades adjudicantes prosseguirão esse diálogo até estarem em condições de identificar,

se necessário por comparação, a solução ou soluções susceptíveis de satisfazer as suas necessidades.

6. Depois de declararem a conclusão do diálogo e de informarem do facto os participantes, as

entidades adjudicantes convidá-los-ão a apresentar a sua proposta final com base na ou nas soluções

apresentadas e especificadas durante o diálogo. Estas propostas devem conter todos os elementos

requeridos e necessários à realização do projecto.
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A pedido das entidades adjudicantes, estas propostas podem ser clarificadas e precisadas. Todavia,

essas precisões, clarificações ou complementos não podem alterar elementos fundamentais da

proposta ou do concurso cuja variação seja susceptível de distorcer a concorrência ou de ter um

efeito discriminatório.

7. As entidades adjudicantes avaliarão as propostas recebidas com base nos critérios de

adjudicação fixados no anúncio de concurso ou na memória descritiva e escolherão a proposta

economicamente mais vantajosa, nos termos do artigo 53.º.

A pedido da entidade adjudicante, pode ser solicitado ao proponente identificado como tendo

apresentado a proposta economicamente mais vantajosa que clarifique aspectos da sua proposta ou

confirme os compromissos nela constantes, na condição de tal não ter por efeito alterar elementos

substanciais da proposta ou do anúncio de concurso, falsear a concorrência ou acarretar

discriminações.

8. As entidades adjudicantes podem prever prémios ou pagamentos aos participantes no diálogo.

Artigo 30.º

Casos que justificam o recurso ao procedimento por negociação com publicação

de anúncio de concurso

1. As entidades adjudicantes podem celebrar os seus contratos públicos recorrendo a um

procedimento por negociação, com publicação prévia de um anúncio, nos seguintes casos:

a) Em presença de propostas irregulares ou inaceitáveis à luz de disposições nacionais

compatíveis com o disposto nos artigos 4.º, 24.º, 25.º e 27.º e no Capítulo VII, apresentadas

no âmbito de um concurso público ou limitado ou de um diálogo concorrencial, desde que as

condições iniciais do contrato não sejam substancialmente alteradas.
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As entidades adjudicantes podem não publicar um anúncio de concurso se incluírem no

procedimento por negociação todos os proponentes, e exclusivamente os proponentes, que

satisfaçam os critérios referidos nos artigos 45.º a 52.º e que, no concurso público ou limitado

ou no diálogo concorrencial anterior, tenham apresentado propostas que correspondam aos

requisitos formais do procedimento de adjudicação;

b) A título excepcional, quando se trate de obras, produtos ou serviços que, pela sua natureza ou

condicionalismos, não permitam a fixação prévia e global dos preços;

c) No caso de serviços, designadamente da categoria 6 do Anexo II A, e de prestações de

carácter intelectual, tal como a concepção de obras, na medida em que a natureza da prestação

a fornecer seja de molde a impossibilitar a elaboração de especificações com precisão

suficiente para permitir a adjudicação do contrato através da selecção da melhor proposta de

acordo com as regras que regem os concursos públicos ou limitados;

d) No caso dos contratos de empreitada de obras públicas, se se tratar de obras a realizar apenas

para fins de investigação, experimentação ou desenvolvimento, e não com o objectivo de

assegurar a rendibilidade ou amortização dos custos de investigação e desenvolvimento.

2. Nos casos a que se refere o n.º 1, as entidades adjudicantes negociarão com os proponentes as

propostas por estes apresentadas a fim de as adaptar aos requisitos indicados no anúncio de

concurso, no caderno de encargos e nos eventuais documentos complementares, e de determinar a

melhor proposta em conformidade com o n.º 1 do artigo 53.º.

3. Durante a negociação, as entidades adjudicantes garantirão a igualdade de tratamento de todos

os proponentes. Designadamente, não facultarão de forma discriminatória informações que possam

dar a um proponente vantagem relativamente a outros.
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4. As entidades adjudicantes podem determinar que o procedimento por negociação se desenrole

em fases sucessivas por forma a reduzir o número de propostas a negociar aplicando os critérios de

atribuição indicados no anúncio de concurso ou no caderno de encargos. O recurso a esta faculdade

deve ser indicado no anúncio de concurso ou no caderno de encargos.

Artigo 31.º

Casos que justificam o recurso ao procedimento por negociação sem publicação

de anúncio de concurso

As entidades adjudicantes podem celebrar contratos públicos recorrendo a um procedimento por

negociação, sem publicação prévia de um anúncio, nos seguintes casos:

1) No caso dos contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de

fornecimento e dos contratos públicos de serviços:

a) Quando não forem apresentadas propostas, propostas adequadas ou candidaturas em

resposta a um concurso público ou limitado, desde que as condições iniciais do contrato

não sejam substancialmente alteradas e que, a pedido da Comissão, lhe seja transmitido

um relatório;

b) Quando, por motivos técnicos, artísticos ou atinentes à protecção de direitos de

exclusividade, o contrato só possa ser executado por um operador económico

determinado;

c) Na medida do estritamente necessário, quando, por motivo imperioso resultante de

acontecimentos imprevisíveis para as entidades adjudicantes em questão, não possam

ser cumpridos os prazos exigidos pelos concursos públicos e limitados ou pelos

procedimentos por negociação com publicação de um anúncio de concurso, referidos no

artigo 30.º. As circunstâncias invocadas para justificar o motivo imperioso não devem,

em caso algum, ser imputáveis às entidades adjudicantes;
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2) No caso dos contratos públicos de fornecimento:

a) Quando se trate de produtos fabricados apenas para fins de investigação,

experimentação, estudo ou desenvolvimento, excluindo-se do âmbito desta disposição a

produção em quantidade, destinada a determinar a viabilidade comercial do produto, ou

a amortizar os custos de investigação e desenvolvimento;

b) Quando se trate de entregas complementares efectuadas pelo fornecedor inicial e

destinadas, quer à substituição parcial de produtos ou instalações de uso corrente, quer à

ampliação de produtos ou instalações existentes, caso a mudança de fornecedor obrigue a

entidade adjudicante a adquirir material com características técnicas diferentes,

originando incompatibilidades ou dificuldades técnicas desproporcionadas de utilização

e manutenção; a duração destes contratos, bem como a dos contratos renováveis, não

pode, em regra, exceder três anos;

c) Relativamente a fornecimentos cotados e adquiridos num mercado de produtos de base;

d) Relativamente à aquisição de produtos em condições especialmente vantajosas, seja a

fornecedores que cessem definitivamente a sua actividade comercial, seja a liquidatários

ou administradores de falência, acordo judicial ou processo da mesma natureza previsto

nas legislações ou regulamentações nacionais;

3) No caso dos contratos públicos de serviços, quando o contrato em questão venha na sequência

de um concurso e deva, de acordo com as regras aplicáveis, ser celebrado com o vencedor ou

um dos vencedores desse concurso; neste último caso, todos os vencedores deverão ser

convidados a participar nas negociações;
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4) No caso dos contratos de empreitada de obras públicas e dos contratos públicos de serviços:

a) Relativamente a obras ou serviços complementares que não constem do projecto

inicialmente previsto nem do contrato inicial e que se tenham tornado necessários, na

sequência de uma circunstância imprevista, para a execução da obra ou a prestação do

serviço neles descritos, na condição de o adjudicatário ser o mesmo operador

económico que executa a referida obra ou o referido serviço:

� quando essas obras ou esses serviços complementares não possam ser técnica ou

economicamente separados do objecto de contrato inicial sem grande

inconveniente para as entidades adjudicantes

ou

� quando essas obras ou esses serviços, embora possam ser separados do objecto do

contrato inicial, sejam absolutamente necessários à sua conclusão.

Contudo, o valor total dos contratos relativos a obras ou serviços complementares não

pode exceder 50% do montante do contrato inicial;

b) Relativamente a obras ou serviços novos que consistam na repetição de obras ou

serviços similares confiados ao operador económico adjudicatário de um contrato inicial

celebrado pelas mesmas entidades adjudicantes, desde que essas obras ou esses serviços

estejam em conformidade com um projecto de base e que esse projecto tenha sido

objecto de um contrato inicial adjudicado por concurso público ou limitado.
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A possibilidade de recurso a este procedimento por negociação deve ser indicada

aquando da abertura do concurso para o primeiro projecto, devendo o custo total

previsto das obras ou dos serviços subsequentes ser tomado em consideração pelas

entidades adjudicantes para efeitos da aplicação do artigo 7.º.

O recurso a este procedimento só será possível no triénio subsequente à celebração do

contrato inicial.

Artigo 32.º

Acordos-quadro

1. Os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as entidades adjudicantes celebrarem

acordos-quadro. 

2. Para efeitos de celebração de um acordo-quadro, as entidades adjudicantes seguirão as normas

processuais referidas na presente directiva em todas as fases até à adjudicação dos contratos

baseados nesse acordo-quadro. A escolha das partes no acordo-quadro é feita mediante a aplicação

dos critérios de adjudicação estabelecidos nos termos do artigo 53.º.

Os contratos baseados num acordo-quadro serão adjudicados segundo os procedimentos previstos

nos n.ºs 3 e 4. Esses procedimentos só são aplicáveis entre as entidades adjudicantes e os operadores

económicos que sejam parte no acordo-quadro desde o início.

Aquando da adjudicação de contratos baseados num acordo-quadro, as partes não podem em caso

algum, introduzir alterações substanciais nos termos fixados no acordo-quadro, designadamente no

caso a que se refere o n.º 3.
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A duração de um acordo-quadro não pode ser superior a quatro anos, salvo em casos excepcionais

devidamente justificados, nomeadamente pelo objecto do acordo-quadro.

As entidades adjudicantes não podem recorrer a acordos-quadro de forma abusiva ou de modo a

impedir, restringir ou falsear a concorrência.

3. Quando um acordo-quadro é celebrado com um único operador económico, os contratos

baseados nesse acordo-quadro devem ser adjudicados nos limites dos termos fixados no acordo-

-quadro.

Para a adjudicação desses contratos, as entidades adjudicantes podem consultar por escrito o

operador parte no acordo-quadro, pedindo-lhe que complete, se necessário, a sua proposta.

4. Quando um acordo-quadro é celebrado com vários operadores económicos, o seu número

deve ser, no mínimo, três, desde que exista um número suficiente de operadores económicos que

cumpram os critérios de selecção e/ou de propostas admissíveis que satisfaçam os critérios de

adjudicação.

A atribuição dos contratos baseados em acordos-quadro celebrados com vários operadores

económicos pode ser feita:

� quer nos termos estipulados no acordo-quadro, sem reabertura de concurso,

� quer, quando nem todos os termos se encontrem estipulados no acordo-quadro, após

reabertura de concurso entre as partes com base nos mesmos termos, se necessário

precisando-os, e, se for caso disso, noutros termos indicados no caderno de encargos do

acordo-quadro, recorrendo ao seguinte procedimento:

a) Para cada contrato a adjudicar, as entidades adjudicantes consultarão por escrito os

operadores económicos susceptíveis de executar o objecto do contrato;
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b) As entidades adjudicantes fixarão um prazo suficiente para a apresentação das propostas

relativas a cada contrato específico, tendo em conta elementos como a complexidade do

objecto do contrato e o tempo necessário para o envio das propostas;

c) As propostas serão apresentadas por escrito e o respectivo conteúdo deve permanecer

confidencial até ao termo do prazo de resposta previsto;

d) As entidades adjudicantes atribuirão cada contrato ao proponente que tiver apresentado

a melhor proposta com base nos critérios de adjudicação previstos no caderno de

encargos do acordo-quadro.

Artigo 33.º

Sistemas de aquisição dinâmicos

1. Os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as entidades adjudicantes recorrerem a

sistemas de aquisição dinâmicos.

2. Para realizar um sistema de aquisição dinâmico, as entidades adjudicantes devem seguir as

regras do concurso público em todas as suas fases, até à adjudicação dos contratos a atribuir no

âmbito desse sistema. Todos os proponentes que satisfaçam os critérios de selecção e tenham

apresentado uma proposta indicativa conforme com o caderno de encargos e com os eventuais

documentos complementares serão admitidos no sistema; as propostas indicativas podem ser

melhoradas a qualquer momento, desde que se mantenham em conformidade com o caderno de

encargos. Para a realização do sistema e para a adjudicação dos contratos no âmbito do mesmo, as

entidades adjudicantes utilizarão exclusivamente meios electrónicos conformes com os n.ºs 2 a 5 do

artigo 42.º.
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3. Para efeitos de implementação do sistema de aquisição dinâmico, as entidades adjudicantes:

a) Publicarão um anúncio de concurso, especificando que se trata de um sistema de aquisição

dinâmico;

b) Especificarão no caderno de encargos, nomeadamente, a natureza das compras previstas no

âmbito deste sistema, bem como todas as informações necessárias sobre o sistema de

aquisição, o equipamento electrónico utilizado e as modalidades e especificações técnicas de

conexão;

c) Facultarão, a partir da data de publicação do anúncio e até à caducidade do sistema, acesso

livre, directo e completo, por meios electrónicos, ao caderno de encargos e a todos os

documentos complementares e indicarão no anúncio o endereço na Internet em que a

documentação está disponível.

4. As entidades adjudicantes devem conceder aos operadores económicos, ao longo de toda a

duração do sistema de aquisição dinâmico, a possibilidade de apresentarem uma proposta

indicativa a fim de serem admitidos no sistema nas condições previstas no n.º 2. As entidades

adjudicantes concluirão a avaliação no prazo máximo de 15 dias a contar da data da apresentação da

proposta indicativa. Contudo, podem prorrogar o período de avaliação se, entretanto, não tiver

sido aberto concurso.

As entidades adjudicantes informarão o mais rapidamente possível os proponentes visados no

primeiro parágrafo da sua admissão no sistema de aquisição dinâmico ou da rejeição da sua

proposta indicativa.

5. Cada contrato específico deve ser sujeito a concorrência. Antes de procederem à abertura do

concurso, as entidades adjudicantes publicarão um anúncio de concurso simplificado, convidando

todos os operadores económicos interessados a apresentar uma proposta indicativa, em

conformidade com o n.º 4, num prazo nunca inferior a 15 dias a contar da data de envio do anúncio

de concurso simplificado. As entidades adjudicantes não procederão à colocação em concorrência

sem antes terem concluído a avaliação de todas as propostas indicativas introduzidas dentro daquele

prazo.
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6. As entidades adjudicantes convidarão todos os proponentes admitidos no sistema a apresentar

uma proposta para cada contrato específico a adjudicar no âmbito do sistema. Para o efeito, fixarão

um prazo suficiente para a apresentação das propostas.

As entidades adjudicantes adjudicarão o contrato ao proponente que tiver apresentado a melhor

proposta com base nos critérios de adjudicação previstos no anúncio de concurso utilizado para a

realização do sistema de aquisição dinâmico. Estes critérios podem, se for caso disso, ser

pormenorizados no convite referido no primeiro parágrafo.

7. A duração de um sistema de aquisição dinâmico não pode ser superior a quatro anos, salvo

em casos excepcionais devidamente justificados.

As entidades adjudicantes não podem recorrer a estes sistemas de modo a impedir, restringir ou

falsear a concorrência.

Não podem ser cobradas despesas de processo aos operadores económicos interessados ou às partes

no sistema.

Artigo 34.º

Contratos de empreitada de obras públicas: regras particulares respeitantes à construção de

habitações sociais

No caso dos contratos públicos de concepção e construção de conjuntos de habitações sociais cujo

planeamento, pela dimensão, complexidade e duração prevista das obras, deva ser elaborado desde

início com base numa colaboração estreita no âmbito de uma equipa que inclua delegados das

entidades adjudicantes, peritos e o empreiteiro que terá a seu cargo a execução, pode recorrer-se a

um processo especial de adjudicação destinado a escolher o empreiteiro mais apto a integrar a

equipa.
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Neste caso particular, as entidades adjudicantes devem incluir no anúncio de concurso uma

descrição das obras tão exacta quanto possível, que permita aos empreiteiros interessados fazer uma

apreciação válida do projecto a executar. Além disso, as entidades adjudicantes devem mencionar

no anúncio de concurso, de acordo com os critérios de selecção qualitativa previstos nos artigos 45.º

a 52.º, as condições pessoais, técnicas, económicas e financeiras que os candidatos devem

preencher.

Sempre que recorram a este tipo de procedimento, as entidades adjudicantes aplicarão os artigos 2.º,

35.º, 36.º, 38.º, 39.º, 41.º, 42.º, 43.º e 45.º a 52.º.

CAPÍTULO VI

Regras de publicidade e de transparência

SECÇÃO 1

Publicação dos anúncios

Artigo 35.º

Anúncios

1. As entidades adjudicantes darão a conhecer por meio de um anúncio de pré-informação,

publicado pela Comissão ou por elas próprias no seu "perfil de adquirente" tal como previsto na

alínea b) do ponto 2 do Anexo VIII:

a) Quanto aos fornecimentos, o valor total estimado dos contratos ou dos acordos-quadro, por

grupos de produtos, que tencionam celebrar durante os doze meses seguintes e cujo valor total

estimado, tendo em conta os artigos 7.º e 9.º, seja igual ou superior a 750 000 euros;



11029/3/02 REV 3 PB/vc 68
DG C II    PT

Os grupos de produtos devem ser estabelecidos pelas entidades adjudicantes mediante

referência às posições do CPV;

b) Quanto aos serviços, o valor total estimado dos contratos ou dos acordos-quadro, para cada

categoria de serviços enumerada no Anexo II A que tencionam celebrar durante os doze

meses subsequentes, quando esse valor total estimado, tendo em conta os artigos 7.º e 9.º, for

igual ou superior a 750 000 euros;

c) Quanto às empreitadas de obras, as características essenciais dos contratos ou dos acordos-

-quadro que tencionam celebrar, e cujo montante estimado seja igual ou superior ao limiar

estabelecido no artigo 7.º, tendo em conta o artigo 9.º.

Os anúncios previstos nas alíneas a) e b) serão enviados à Comissão ou publicados no perfil de

adquirente o mais rapidamente possível após o início do exercício orçamental.

O anúncio previsto na alínea c) será enviado à Comissão ou publicado no perfil de adquirente o

mais rapidamente possível depois de tomada a decisão de autorização do programa em que se

inserem os contratos de empreitada de obras ou os acordos-quadro que as entidades adjudicantes

tencionam celebrar.

As entidades adjudicantes que publiquem o anúncio de pré-informação no seu perfil de adquirente

enviarão à Comissão, por meio electrónico em conformidade com o formato e as modalidades de

transmissão indicadas no ponto 3 do Anexo VIII, um anúncio que refira a publicação daquele

anúncio de pré-informação no referido perfil de adquirente.

A publicação dos anúncios referidos nas alíneas a), b) e c) só é obrigatória quando as entidades

adjudicantes recorrerem à possibilidade de reduzir os prazos de recepção das propostas prevista no

n.º 4 do artigo 38.º.
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O presente número não se aplica aos procedimentos negociados sem publicação prévia de anúncio

de concurso.

2. As entidades adjudicantes que pretendam celebrar um contrato público ou um acordo-quadro

através de um concurso público, de um concurso limitado ou, nas condições definidas no

artigo 30.º, de um procedimento por negociação com publicação de um anúncio de concurso ou, nas

condições definidas no artigo 29.º, de um diálogo concorrencial, darão a conhecer a sua intenção

através de um anúncio de concurso.

3. As entidades adjudicantes que pretendam implementar um sistema de aquisição dinâmico

darão a conhecer a sua intenção através de um anúncio de concurso.

As entidades adjudicantes que pretendam celebrar um contrato público baseado num sistema de

aquisição dinâmico darão a conhecer a sua intenção através de um anúncio de concurso

simplificado.

4. As entidades adjudicantes que tenham adjudicado um contrato público ou celebrado um

acordo-quadro enviarão um anúncio com os resultados do procedimento de adjudicação, no prazo

de 48 dias após a adjudicação do contrato público ou a celebração do acordo-quadro.

No caso dos acordos-quadro celebrados nos termos do artigo 32.º, as entidades adjudicantes estão

dispensadas de enviar o anúncio dos resultados de cada adjudicação feita com base nesse acordo.

As entidades adjudicantes enviarão um anúncio sobre o resultado da adjudicação dos contratos

baseados num sistema de aquisição dinâmico, o mais tardar 48 dias após a adjudicação de cada

contrato. Podem, contudo, agrupar esses anúncios por trimestre. Nesse caso, enviarão os anúncios

agrupados, o mais tardar 48 dias após o fim de cada trimestre.
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No caso dos contratos públicos de serviços relativos a serviços enumerados no Anexo II B, as

entidades adjudicantes devem indicar no anúncio se concordam com a sua publicação. Para estes

contratos de serviços, a Comissão definirá as regras para a elaboração de relatórios estatísticos com base

nos anúncios e para a publicação desses relatórios, de acordo com o procedimento referido no n.º 2

do artigo 77.º.

Podem não ser publicadas certas informações relativas à adjudicação de um contrato ou à

celebração de um acordo-quadro, caso a sua divulgação possa obstar à aplicação da lei, ser contrária

ao interesse público, lesar os legítimos interesses comerciais de operadores económicos públicos ou

privados, ou prejudicar uma concorrência leal entre eles.

Artigo 36.º

Redacção e modalidades de publicação dos anúncios

1. Os anúncios comportarão as informações a que se refere o Anexo VII A e, se for caso disso,

qualquer outra informação considerada útil pela entidade adjudicante, e serão elaborados no

formato dos formulários-tipo aprovados pela Comissão de acordo com o procedimento referido no

n.º 2 do artigo 77.º.

2. Os anúncios enviados à Comissão pelas entidades adjudicantes serão transmitidos quer por

meios electrónicos, segundo o formato e as modalidades de transmissão indicados no ponto 3 do

Anexo VIII, quer por outros meios. No caso do procedimento acelerado a que se refere o n.º 8 do

artigo 38.º, os anúncios devem ser enviados por fax ou por meios electrónicos, segundo o formato e

as modalidades de transmissão indicados no ponto 3 do Anexo VIII.

Os anúncios serão publicados em conformidade com as características técnicas de publicação

indicadas nas alíneas a) e b) do ponto 1 do Anexo VIII.
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3. Os anúncios preparados e enviados por meios electrónicos segundo o formato e as

modalidades de transmissão indicados no ponto 3 do Anexo VIII serão publicados o mais tardar

cinco dias após o seu envio.

Os anúncios que não forem enviados por meios electrónicos em conformidade com o formato e as

modalidades de transmissão indicados no ponto 3 do Anexo VIII serão publicados o mais tardar

doze dias após o seu envio ou, no caso do procedimento acelerado previsto no n.º 8 do artigo 38.º, o

mais tardar cinco dias após o seu envio.

4. Os anúncios de concurso serão publicados na íntegra numa das línguas oficiais da

Comunidade, escolhida pela entidade adjudicante, fazendo fé apenas o texto original  publicado

nessa língua. Será publicado um resumo dos elementos relevantes de cada anúncio nas outras

línguas oficiais.

As despesas de publicação destes anúncios pela Comissão serão suportadas pela Comunidade.

5. Os anúncios e o respectivo conteúdo não podem ser publicados, a nível nacional, antes da data

do seu envio à Comissão.

Os anúncios publicados a nível nacional não devem incluir outras informações para além das

contidas nos anúncios enviados à Comissão ou publicados num perfil de adquirente nos termos do

primeiro parágrafo do n.º 1 do artigo 35.º e devem mencionar a data desse envio ou dessa

publicação.

Os anúncios de pré-informação não podem ser publicados num perfil de adquirente antes do envio à

Comissão do anúncio que refere a sua publicação sob essa  forma e devem mencionar a data desse

envio.
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6. O conteúdo dos anúncios não enviados por meios electrónicos em conformidade com  o

formato e as modalidades de transmissão indicados no ponto 3 do Anexo VIII será limitado a cerca

de 650 palavras.

7. As entidades adjudicantes devem estar em condições de comprovar as datas de envio dos

anúncios.

8. A Comissão confirmará à entidade adjudicante que as informações apresentadas foram

publicadas, indicando a data de publicação. A referida confirmação constitui prova de que a

publicação foi efectuada.

Artigo 37.º

Publicação não obrigatória

As entidades adjudicantes podem publicar, em conformidade com o artigo 36.º, anúncios que digam

respeito a contratos públicos que não estejam sujeitos à exigência de publicação prevista na presente

directiva.

SECÇÃO 2

Prazos

Artigo 38.º

Prazos de recepção dos pedidos de participação e de recepção das propostas

1. Ao fixarem os prazos de recepção das propostas e dos pedidos de participação, as entidades

adjudicantes terão em conta, em especial, a complexidade do contrato e o tempo necessário à

elaboração das propostas, sem prejuízo dos prazos mínimos fixados no presente artigo.
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2. Nos concursos públicos, o prazo mínimo para recepção das propostas é de 52 dias a contar da

data de envio do anúncio de concurso.

3. Nos concursos limitados, nos procedimentos por negociação com publicação de anúncio de

concurso a que se refere o artigo 30.º e no diálogo concorrencial:

a) O prazo mínimo para recepção dos pedidos de participação é de 37 dias a contar da data de

envio do anúncio de concurso;

b) Nos concursos limitados, o prazo mínimo para recepção das propostas é de 40 dias a contar da

data de envio do convite.

4. Caso as entidades adjudicantes tenham publicado um anúncio de pré-informação, o prazo

mínimo para a recepção das propostas, nos termos do n.º 2 e da alínea b) do n.º 3, pode, regra geral,

ser reduzido para 36 dias, mas nunca poderá ser reduzido para menos de 22 dias.

Este prazo começa a correr na data de envio do anúncio de concurso, no caso dos concursos

públicos, e na data de envio do convite à apresentação de propostas, no caso dos concursos

limitados.

O prazo reduzido referido no primeiro parágrafo é permitido desde que o anúncio de pré-

-informação tenha incluído todas as informações exigidas para o anúncio de concurso no

Anexo VII A, na medida em que essas informações estejam disponíveis à data de publicação do

anúncio e o anúncio de pré-informação tenha sido enviado para publicação entre um mínimo

de 52 dias e um máximo de 12 meses antes da data de envio do anúncio de concurso.
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5. Se os anúncios forem preparados e enviados por meios electrónicos, em conformidade com o

formato e as modalidades de transmissão indicados no ponto 3 do Anexo VIII, os prazos de

recepção das propostas indicados nos n.º 2 e 4, nos concursos públicos, e o prazo de recepção dos

pedidos de participação indicado na alínea a) do n.º 3, nos concursos limitados, nos procedimentos

por negociação e no diálogo concorrencial, poderão ser reduzidos em sete dias.

6. É possível uma redução de cinco dias nos prazos de recepção das propostas, fixados no n.º 2 e

na alínea b) do n.º 3, se a entidade adjudicante oferecer acesso livre, directo e completo, por meios

electrónicos, ao caderno de encargos e a todos os documentos complementares a partir da data de

publicação do anúncio em conformidade com o Anexo VIII, indicando no anúncio o endereço na

Internet em que a documentação está disponível.

Esta redução é cumulável com a prevista no n.º 5.

7. Se, por qualquer motivo, o caderno de encargos e os documentos ou informações

complementares, embora solicitados em tempo útil, não tiverem sido fornecidos nos prazos fixados

nos artigos 39.º e 40.º, ou quando as propostas só puderem ser apresentadas após visita às

instalações ou consulta no local de documentos anexos ao caderno de encargos, os prazos de

recepção das propostas devem ser prorrogados de maneira a que todos os operadores económicos

interessados possam tomar conhecimento de todas as informações necessárias para a elaboração das

propostas.

8. Nos concursos limitados e nos procedimentos por negociação com publicação de um anúncio

de concurso, a que se refere o artigo 30.º, quando a urgência torne impraticáveis os prazos mínimos

fixados no presente artigo, as entidades adjudicantes podem fixar:
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a) Um prazo de recepção dos pedidos de participação que não pode ser inferior a quinze dias a

contar da data de envio do anúncio de concurso ou a dez dias, se o anúncio tiver sido enviado

por meios electrónicos em conformidade com o formato e as modalidades de transmissão

indicadas no ponto 3 do Anexo VIII;

b) E, em caso de concursos limitados, um prazo de recepção das propostas que não pode ser

inferior a dez dias a contar da data de envio do convite à apresentação de propostas.

Artigo 39.º

Concursos públicos: cadernos de encargos, documentos e informações complementares

1. Nos concursos públicos, se as entidades adjudicantes não oferecerem acesso livre, directo e

completo por meios electrónicos, em conformidade com o n.º 6 do artigo 38.º, ao caderno de

encargos e a todos os documentos complementares, os cadernos de encargos e os documentos

complementares serão enviados aos operadores económicos no prazo de seis dias a contar da

recepção do pedido, desde que este tenha sido efectuado atempadamente antes da data de

apresentação das propostas.

2. As informações complementares sobre os cadernos de encargos e sobre os documentos

complementares serão comunicadas pelas entidades adjudicantes ou pelos serviços competentes no

prazo máximo de seis dias antes da data-limite fixada para a recepção das propostas, desde que

tenham sido solicitadas atempadamente.
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SECÇÃO 3

Conteúdo e meios de transmissão das informações

Artigo 40.º

Convites para apresentação de propostas, participação no diálogo ou negociação

1. Nos concursos limitados, no diálogo concorrencial e nos procedimentos por negociação com

publicação de um anúncio de concurso na acepção do artigo 30.º, as entidades adjudicantes

convidarão, simultaneamente e por escrito, os candidatos seleccionados a apresentar propostas ou a

negociar ou, no diálogo concorrencial, a participar no diálogo.

2. O convite aos candidatos compreenderá:

� um exemplar do caderno de encargos ou da memória descritiva e de todos os documentos

complementares, ou

� uma referência ao acesso ao caderno de encargos e aos outros documentos indicados no

primeiro travessão, quando estes sejam directamente disponibilizados por meios electrónicos

em conformidade com o n.º 6 do artigo 38.º.

3. Caso o caderno de encargos, a memória descritiva e/ou os documentos complementares sejam

disponibilizados por uma entidade que não seja a entidade adjudicante responsável pelo processo de

adjudicação, o convite deve precisar o endereço do serviço em que esse caderno de encargos, essa

memória descritiva e esses documentos podem ser solicitados e, se for caso disso, a data-limite para

os pedir, bem como o montante e as formas de pagamento da quantia a desembolsar para a obtenção

dos documentos em causa. Os serviços competentes enviarão essa documentação aos operadores

económicos sem demora após recepção do seu pedido.
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4. As informações complementares sobre os cadernos de encargos, a memória descritiva ou os

documentos complementares serão comunicados pelas entidades adjudicantes ou pelos serviços

competentes no prazo máximo de seis dias antes da data-limite fixada para a recepção das

propostas, desde que tenham sido solicitados atempadamente. Em caso de concurso limitado ou de

procedimento por negociação acelerado, esse prazo é de quatro dias.

5. Além disso, do convite à apresentação de propostas, à participação no diálogo ou à

negociação constarão, pelo menos:

a) Uma referência ao anúncio de concurso publicado;

b) A data-limite de recepção das propostas, o endereço para o qual devem ser enviadas e a ou as

línguas em que devem ser redigidas;

c) No diálogo concorrencial, o endereço e a data fixada para o início da fase de consulta, e a

língua ou as línguas que serão utilizadas;

d) A indicação dos documentos a apensar eventualmente, quer para comprovar as declarações

verificáveis do candidato, nos termos do artigo 44.º, quer como complemento das informações

previstas nesse mesmo artigo, nas condições previstas nos artigos 47.º e 48.º;

e) A ponderação relativa dos critérios para a adjudicação do contrato, ou, se for caso disso, a

ordem decrescente de importância desses critérios, caso não constem no anúncio de concurso,

no caderno de encargos ou na memória descritiva.
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No entanto, nos contratos adjudicados em conformidade com o disposto no artigo 29.º, as

informações referidas na alínea b) do presente número não figurarão no convite à participação no

diálogo, mas serão referidas no convite à apresentação de propostas.

Artigo 41.º

Informação dos candidatos e dos proponentes

1. As entidades adjudicantes informarão no mais breve prazo os candidatos e os proponentes das

decisões tomadas relativamente à celebração de um acordo-quadro, à adjudicação de um contrato ou

à admissão num sistema de aquisição dinâmico, incluindo os motivos pelos quais tenham decidido

renunciar à celebração de um acordo-quadro ou à adjudicação de um contrato para o qual fora

aberto concurso ou pelos quais tenham decidido recomeçar o processo, ou à implementação de um

sistema de aquisição dinâmico; esta informação será dada por escrito se for feito um pedido nesse

sentido às entidades adjudicantes.

2. A entidade adjudicante comunicará no mais breve prazo, aos candidatos ou proponentes

excluídos que o solicitarem, os motivos da exclusão da sua candidatura ou proposta e, aos

proponentes que tiverem apresentado uma proposta admissível, as características e vantagens

relativas da proposta seleccionada, bem como o nome do adjudicatário ou das partes no acordo-

-quadro. Estes prazos não podem nunca exceder quinze dias a contar da recepção de um pedido

escrito.

3. No entanto, as entidades adjudicantes podem decidir não comunicar certas informações

relativas à adjudicação dos contratos, à celebração de acordos-quadro ou à admissão num sistema

de aquisição dinâmico referidas no n.º 1, quando a sua divulgação possa obstar à aplicação da lei,

ser contrária ao interesse público, lesar os legítimos interesses comerciais de operadores

económicos públicos ou privados, ou prejudicar a concorrência leal entre eles.
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SECÇÃO 4

Comunicações

Artigo 42.º

Regras aplicáveis às comunicações

1. Todas as comunicações e trocas de informações mencionadas no presente título podem ser

efectuadas, à escolha da entidade adjudicante, por carta, fax, meios electrónicos em conformidade

com os n.ºs 4 e 5, telefone nos casos e nas condições referidas no n.º 6, ou por uma combinação

desses meios.

2. O meio de comunicação escolhido deverá estar geralmente disponível e, por conseguinte, não

poderá restringir o acesso dos operadores económicos ao processo de adjudicação.

3. As comunicações, as trocas e o arquivo de informações serão feitos de forma a garantir que a

integridade dos dados e a confidencialidade das propostas e dos pedidos de participação sejam

preservadas e que as entidades adjudicantes só tomem conhecimento do conteúdo das propostas e

dos pedidos de participação depois de expirado o prazo previsto para a sua apresentação.

4. Os instrumentos a utilizar para a comunicação por meios electrónicos, bem como as suas

especificações técnicas, não devem ser discriminatórios, devem estar em geral disponíveis e ser

compatíveis com os produtos de uso corrente no domínio das tecnologias da informação e da

comunicação.

5. Aos dispositivos de recepção electrónica de propostas e pedidos de participação são aplicáveis

as seguintes regras:
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a) Os interessados devem dispor de informações sobre as especificações necessárias à

apresentação electrónica das propostas e pedidos de participação, incluindo a cifragem,

devendo, além disso, os dispositivos de recepção electrónica das propostas e pedidos de

participação satisfazer os requisitos do Anexo X;

b) Os Estados-Membros podem introduzir ou manter regimes de acreditação voluntária

destinados a aumentar os níveis da prestação de serviços de certificação para esses

dispositivos;

c) Antes de expirar o prazo fixado para a apresentação das propostas ou pedidos de participação,

os proponentes ou candidatos devem apresentar os documentos, certidões, atestados e

declarações a que se referem os artigos 45.º a 50.º e o artigo 52.º que não existam em formato

electrónico.

6. As seguintes regras são aplicáveis à transmissão de pedidos de participação:

a) Os pedidos de participação nos processos de adjudicação de contratos públicos podem ser

feitos por escrito ou por telefone;

b) Quando os pedidos de participação forem feitos por telefone, deve ser enviada uma

confirmação por escrito antes de expirar o prazo fixado para a sua recepção;

c) As entidades adjudicantes podem exigir que os pedidos de participação feitos por fax sejam

confirmados por correio ou por meios electrónicos, se isso for necessário para efeitos de prova

legal. Nesse caso, essa exigência e o prazo para envio da confirmação por correio ou por

meios electrónicos devem ser referidos pela entidade adjudicante no anúncio de concurso.



11029/3/02 REV 3 PB/vc 81
DG C II   PT

SECÇÃO 5

Relatórios

Artigo 43.º

Conteúdo dos relatórios

Em relação a cada contrato, a cada acordo-quadro e a cada criação de um sistema de aquisição

dinâmico, as entidades adjudicantes elaborarão por escrito um relatório que inclua, pelo menos, o

seguinte:

a) O nome e o endereço da entidade adjudicante, o objecto e o valor do contrato, do acordo-

-quadro ou do sistema de aquisição dinâmico;

b) O nome dos candidatos ou proponentes seleccionados e a justificação dessa selecção;

c) O nome dos candidatos ou proponentes excluídos e os motivos dessa exclusão;

d) Os motivos de rejeição das propostas consideradas anormalmente baixas;

e) O nome do adjudicatário e a justificação da escolha da sua proposta, bem como, se for

conhecida, a parte do contrato ou do acordo-quadro que o adjudicatário tenciona subcontratar

com terceiros;

f) Quando se trate de um procedimento por negociação, as circunstâncias referidas nos

artigos 30.º e 31.º que justificam o recurso a esse procedimento;

g) Quando se trate do diálogo concorrencial, as circunstâncias referidas no artigo 29.º que

justificam o recurso a esse procedimento;
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h) Se necessário, as razões pelas quais a entidade adjudicante decidiu não celebrar o contrato ou

o acordo-quadro ou não criar o sistema de aquisição dinâmico.

As entidades adjudicantes tomarão as medidas adequadas para documentar o desenrolar dos

processos de adjudicação efectuados por meios electrónicos.

O relatório ou os seus principais elementos serão comunicados à Comissão se esta os solicitar.

CAPÍTULO VII

Evolução do processo

SECÇÃO 1

Disposições gerais

Artigo 44.º

Verificação da aptidão, selecção dos participantes e adjudicação dos contratos

1. Os contratos são adjudicados com base nos critérios estabelecidos nos artigos 53.º e 55.º,

tendo em conta o artigo 24.º, após verificada a aptidão dos operadores económicos não excluídos ao

abrigo dos artigos 45.º e 46.º, pelas entidades adjudicantes de acordo com os critérios relativos à

capacidade económica e financeira, aos conhecimentos ou capacidades profissionais e técnicos

referidos nos artigos 47.º a 52.º e, eventualmente, com as regras e critérios não discriminatórios

referidos no n.º 3.

2. As entidades adjudicantes poderão exigir níveis mínimos de capacidade que os candidatos e

proponentes devem satisfazer nos termos dos artigos 47.º e 48.º.
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O âmbito das informações referidas nos artigos 47.º e 48.º, bem como os níveis mínimos de

capacidades exigido para um determinado concurso, devem estar ligados e ser proporcionais ao

objecto do contrato.

Tais níveis mínimos serão indicados no anúncio do concurso.

3. Nos concursos limitados, nos procedimentos por negociação com publicação de anúncio de

concurso e no diálogo concorrencial as entidades adjudicantes podem restringir o número de

candidatos adequados que convidarão a concorrer, a negociar ou a participar desde que exista um

número suficiente de candidatos. As entidades adjudicantes indicarão no anúncio de concurso os

critérios ou regras objectivos e não discriminatórios que pretendem aplicar, o número mínimo e,

eventualmente, o número máximo de candidatos que prevêem convidar.

Nos concursos limitados, o número mínimo de candidatos não deve ser inferior a cinco. Nos

procedimentos por negociação com publicação de anúncio de concurso e no diálogo concorrencial o

número mínimo não deve ser inferior a três. Em qualquer caso, o número de candidatos convidados

deve ser suficiente para garantir uma concorrência real.

As entidades adjudicantes convidarão um número de candidatos pelo menos igual ao número

mínimo pré-definido. Quando o número de candidatos que satisfazem os critérios de selecção e os

níveis mínimos for inferior ao número mínimo, a entidade adjudicante pode prosseguir o processo

convidando o ou os candidatos com as capacidades exigidas. No âmbito deste mesmo

procedimento, a entidade adjudicante não pode incluir outros operadores económicos que não

tenham pedido para participar ou candidatos sem as capacidades exigidas.

4. Quando as entidades adjudicantes recorrerem à faculdade de reduzir o número de soluções a

discutir ou de propostas a negociar, prevista no n.º 4 do artigo 29.º e no n.º 4 do artigo 30.º,

procederão a essa redução aplicando os critérios de adjudicação indicados no anúncio de concurso,

no caderno de encargos ou na memória descritiva. O número a que se chegar na fase final deve

permitir assegurar uma concorrência real, desde que o número de soluções ou de candidatos

adequados seja suficiente.
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SECÇÃO 2

Critérios de selecção qualitativa

Artigo 45.º

Situação pessoal do candidato ou do proponente

1. Fica excluído de participar num procedimento de contratação pública o candidato ou

proponente que tenha sido condenado por decisão final transitada em julgado de que a entidade

adjudicante tenha conhecimento, com fundamento num ou mais dos motivos a seguir enunciados:

a) 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 1;

b) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 2 e do n.º 1

do artigo 3.º da Acção Comum 98/742/JAI do Conselho 3;

c) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros

das Comunidades Europeias 4;

d) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva 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 5.

                                                
1 JO L 351 de 29.1.1998, p. 1.
2 JO C 195 de 25.6.1997, p. 1.
3 JO L 358 de 31.12.1998, p. 2.
4 JO C 316 de 27.11.1995, p. 48.
5 JO L 166 de 28.6.1991, p. 77. Directiva com a redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2001/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 344 de 28.12.2001, p. 76).
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Em conformidade com a sua legislação nacional e na observância do direito comunitário, os

Estados-Membros especificarão as condições de aplicação do presente número.

Os Estados-Membros poderão prever uma derrogação à obrigação referida no primeiro parágrafo

por razões imperativas de interesse geral.

Para efeitos da aplicação do presente número, as entidades adjudicantes solicitarão, se for caso

disso, aos candidatos ou proponentes que forneçam os documentos referidos no n.º 3, podendo,

sempre que tenham dúvidas sobre a situação pessoal desses candidatos/proponentes, contactar as

autoridades competentes para obter as informações relativas à sua situação pessoal que considerem

necessárias. Sempre que essas informações digam respeito a um candidato ou proponente

estabelecido num Estado que não seja o Estado da entidade adjudicante, esta poderá pedir a

cooperação das autoridades competentes. De acordo com a legislação nacional do Estado-Membro

onde os candidatos ou proponentes estão estabelecidos, esses pedidos relacionar-se-ão com pessoas

colectivas e/ou singulares, incluindo, se for caso disso, os dirigentes de empresas ou quaisquer

pessoas que disponham de poderes de representação, decisão ou controlo do candidato ou

proponente.

2. Pode ser excluído do procedimento de contratação:

a) Se encontre em situação de falência, de liquidação, ou de cessação de actividade, ou se

encontre sujeito a qualquer meio preventivo da liquidação de patrimónios ou em qualquer

situação análoga resultante de um processo da mesma natureza nos termos da legislação e

regulamentação nacionais;

b) Tenha pendente processo de declaração de falência, de liquidação, de aplicação de qualquer

meio preventivo da liquidação de patrimónios ou qualquer outro processo da mesma natureza

nos termos da legislação e regulamentação nacionais;
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c) Tenha sido condenado por sentença com força de caso julgado nos termos da lei do país, por

delito que afecte a sua honorabilidade profissional;

d) Tenha cometido falta grave em matéria profissional, comprovada por qualquer meio que as

entidades adjudicantes possam evocar;

e) Não tenha cumprido as suas obrigações no que respeita ao pagamento de contribuições para a

segurança social, de acordo com as disposições legais do país onde se encontra estabelecido

ou do país da entidade adjudicante;

f) Não tenha cumprido as suas obrigações relativamente ao pagamento de impostos e

contribuições, de acordo com as disposições legais do país onde se encontra estabelecido ou

do país da entidade adjudicante;

g) Tenha prestado, com culpa grave, falsas declarações ao fornecer as informações que possam

ser exigidas nos termos da presente secção ou não tenha prestado essas informações.

Em conformidade com a sua legislação nacional e na observância do direito comunitário, os

Estados-Membros especificarão as condições de aplicação do presente número.

3. As entidades adjudicantes devem aceitar como prova bastante de que o operador económico

não se encontra abrangido por nenhum dos casos referidos no n.º 1 e nas alíneas a), b), c), e) e f) do

n.º 2:

a) Relativamente aos casos previstos no n.º 1 e nas alíneas a), b) e c) do n.º 2, a apresentação de

um certificado de registo criminal ou, na sua falta, de documento equivalente emitido pela

autoridade judicial ou administrativa competente do país de origem ou de proveniência, do

qual resulte que aqueles requisitos se encontram satisfeitos;
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b) Relativamente aos casos previstos nas alíneas e) ou f) do n.º 2, um certificado emitido pela

entidade competente do Estado-Membro em causa.

Se o país em causa não emitir os documentos ou certificados ou se estes não se referirem a todos os

casos mencionados no n.º 1 e nas alíneas a), b) ou c) do n.º 2, podem os mesmos ser substituídos

por uma declaração sob juramento ou, nos Estados-Membros onde não exista tal tipo de declaração,

por declaração solene feita pelo interessado perante a autoridade judicial ou administrativa

competente, um notário ou um organismo profissional qualificado do seu país de origem ou de

proveniência.

4. Os Estados-Membros designarão as autoridades e entidades competentes para a emissão dos

documentos, certificados ou declarações referidos no n.º 3 e do facto informarão a Comissão. Esta

comunicação não prejudica o direito aplicável em matéria de protecção de dados.

Artigo 46.º

Habilitação para o exercício da actividade profissional

A qualquer operador económico que pretenda participar num procedimento de contratação pública

pode ser solicitada, nos termos previstos no Estado-Membro onde se encontre estabelecido, prova

da sua inscrição num registo profissional ou comercial, ou a apresentação de uma declaração, feita

sob juramento, ou de um certificado, tal como enumerados no Anexo IX A para os contratos de

empreitada de obras públicas, no Anexo IX B para os contratos públicos de fornecimento e no

Anexo IX C para os contratos públicos de serviços.

Nos processos de adjudicação de contratos públicos de serviços, se, para poderem executar o

serviço em causa no seu país de origem, os candidatos ou os proponentes tiverem de possuir uma

autorização especial ou ser membros de uma organização específica, a entidade adjudicante pode

exigir-lhes prova da posse dessa autorização ou da sua qualidade de membros da referida

organização.
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Artigo 47.º

Capacidade económica e financeira

1. A prova da capacidade económica e financeira do operador económico pode ser feita, regra

geral, por um ou mais dos elementos de referência seguintes:

a) Declarações bancárias adequadas ou, se necessário, prova de que se encontra seguro contra

riscos profissionais;

b) Balanços ou extractos de balanços, sempre que a publicação de balanços seja exigida pela

legislação do país onde o operador económico estiver estabelecido;

c) Uma declaração relativa ao volume de negócios global e, eventualmente, ao volume de

negócios no domínio de actividades objecto do contrato, respeitante no máximo aos últimos

três exercícios disponíveis, em função da data de criação ou do início de actividades do

operador económico, desde que estejam disponíveis as referências desse volume de negócios.

2. Um operador económico pode, se necessário e para um contrato determinado, recorrer às

capacidades de outras entidades, independentemente da natureza jurídica do vínculo que tenha com

elas. Deverá nesse caso provar à entidade adjudicante que disporá efectivamente dos recursos

necessários, por exemplo, através da apresentação do compromisso de tais entidades nesse sentido.

3. Nas mesmas condições, um agrupamento de operadores económicos referido no artigo 4.º

pode recorrer às capacidades dos participantes no agrupamento ou de outras entidades.

4. As entidades adjudicantes devem especificar no anúncio de concurso ou no convite à

apresentação de propostas qual o elemento ou elementos de referência previstos no n.º 1 que

escolheram, bem como quaisquer outros elementos de referência que devam ser apresentados.
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5. Se, por motivo fundamentado, o operador económico não puder apresentar as referências

pedidas pela entidade adjudicante, poderá provar a sua capacidade económica e financeira por

qualquer outro documento que essa entidade considere adequado.

Artigo 48.º

Capacidade técnica e/ou profissional

1. A capacidade técnica e/ou profissional dos operadores económicos será avaliada e verificada

de acordo com os n.ºs 2 e 3.

2. A capacidade técnica dos operadores económicos pode ser comprovada por um ou mais dos

meios a seguir indicados, de acordo com a natureza, a quantidade ou a importância e a finalidade

das obras, dos produtos ou dos serviços:

a) i) Apresentação da lista das obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de

certificados de boa execução das obras mais importantes. Esses certificados devem

indicar o montante, a data e o local de execução das obras e referir se foram efectuadas

segundo as regras da arte e devidamente concluídas; se necessário, os certificados serão

enviados directamente à entidade adjudicante pela autoridade competente;

ii) Lista dos principais fornecimentos ou serviços efectuados durante os três últimos anos,

com indicação dos montantes, datas e destinatários, públicos ou privados. Os

fornecimentos e as prestações de serviços serão provadas:

� quando o destinatário tiver sido uma entidade adjudicante, por meio de

certificados emitidos ou visados pela entidade competente,
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� quando o destinatário tiver sido um adquirente privado, por declaração

reconhecida do adquirente ou, na sua falta, por simples declaração do operador

económico;

b) Indicação dos técnicos ou dos serviços técnicos envolvidos, integrados ou não na empresa do

operador económico, e especialmente dos responsáveis pelo controlo da qualidade e, sempre

que se trate de contratos de empreitada de obras públicas, dos técnicos de que o empreiteiro

poderá dispor para executar o trabalho;

c) Descrição do equipamento técnico, das medidas adoptadas pelo fornecedor ou pelo prestador

de serviços para garantir a qualidade e dos meios de estudo e de investigação da sua empresa;

d) Se os produtos a fornecer ou os serviços a prestar forem complexos ou se, a título

excepcional, se destinarem a um fim específico, um controlo efectuado pela entidade

adjudicante ou, em seu nome, por um organismo oficial competente do país onde o fornecedor

ou o prestador de serviços estiver estabelecido, sob reserva do acordo desse organismo; este

controlo incidirá sobre a capacidade de produção do fornecedor ou sobre a capacidade técnica

do prestador de serviços e, se necessário, sobre os meios de estudo e de investigação de que

dispõe, bem como sobre as medidas que adopta para controlar a qualidade;

e) Certificados de habilitações literárias e profissionais do prestador de serviços ou do

empreiteiro e/ou dos quadros da empresa, e especialmente do ou dos responsáveis pela

prestação dos serviços ou pela direcção das obras;

f) Nos contratos de empreitada de obras públicas e nos contratos públicos de serviços e

unicamente nos casos apropriados, a indicação das medidas de gestão ambiental que o

operador económico poderá aplicar aquando da execução do contrato;
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g) Declaração em que se indique o efectivo médio anual do prestador de serviços ou do

empreiteiro e a parte do efectivo constituída por quadros, nos últimos três anos;

h) Declaração das ferramentas, material, instalações ou equipamento industrial e técnico de que

o prestador de serviços ou o empreiteiro disporá para a realização dos serviços;

i) Indicação da parte do contrato que o prestador de serviços tenciona eventualmente subcontratar;

j) Relativamente aos produtos a fornecer:

i) Amostras, descrições e/ou fotografias, cuja autenticidade deve poder ser comprovada a

pedido da entidade adjudicante;

ii) Certificados emitidos por institutos ou serviços oficiais de controlo da qualidade com

competência reconhecida, que atestem a conformidade dos produtos, claramente

identificada por referência a especificações ou normas.

3. Um operador económico pode, se necessário e para um contrato determinado, recorrer às

capacidades de outras entidades, independentemente da natureza jurídica do vínculo que tenha com

elas. Deverá nesse caso provar à entidade adjudicante que, para a realização do contrato, disporá

dos meios necessários, por exemplo, através do compromisso de tais entidades de colocar os meios

necessários à sua disposição.

4. Nas mesmas condições, um agrupamento de operadores económicos referido no artigo 4.º

pode recorrer às capacidades dos participantes no agrupamento ou de outras entidades.
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5. Nos processos de adjudicação de contratos públicos de serviços que tenham por objecto

fornecimentos que impliquem operações de montagem ou instalação, a prestação de serviços e/ou a

execução de obras, a capacidade do operador económico para prestar o serviço ou executar a

instalação ou a obra em causa pode ser apreciada em função das suas capacidades, eficiência,

experiência e fiabilidade.

6. A entidade adjudicante especificará no anúncio de concurso ou no convite à apresentação de

propostas quais os elementos de referência previstos no n.º 2 que pretende obter.

Artigo 49.º

Normas de garantia de qualidade

Caso exijam a apresentação de certificados emitidos por organismos independentes que atestem que

o operador económico satisfaz determinadas normas de garantia de qualidade, as entidades

adjudicantes devem remeter para sistemas de garantia de qualidade baseados em séries de normas

europeias pertinentes e certificados por organismos que estejam em conformidade com as séries de

normas europeias em matéria de certificação. As entidades adjudicantes reconhecerão os

certificados equivalentes de organismos reconhecidos estabelecidos noutros Estados-Membros e

aceitarão ainda outras provas de medidas equivalentes de garantia da qualidade apresentadas pelos

operadores económicos.



11029/3/02 REV 3 PB/vc 93
DG C II   PT

Artigo 50.º

Normas de gestão ambiental

Caso as entidades adjudicantes, nos casos previstos na alínea f) do n.º 2 do artigo 48.º, exijam a

apresentação de certificados emitidos por organismos independentes, que atestem que o operador

económico respeita determinadas normas de gestão ambiental, essas entidades reportar-se-ão ao

sistema comunitário de gestão ambiental e auditoria (EMAS) ou às normas de gestão ambiental

baseadas nas normas europeias ou internacionais pertinentes certificadas por organismos conformes

à legislação comunitária ou às normas europeias ou internacionais pertinentes respeitantes à

certificação. As entidades adjudicantes deverão reconhecer certificados equivalentes de organismos

estabelecidos noutros Estados-Membros. Aceitarão igualmente outras provas de medidas de gestão

ambiental equivalentes apresentadas pelos operadores económicos.

Artigo 51.º

Documentação e informações complementares

A entidade adjudicante pode convidar os operadores económicos a complementar ou a explicitar os

certificados e documentos apresentados em aplicação dos artigos 45.º a 50.º.

Artigo 52.º

Listas oficiais de operadores económicos aprovados e certificação

por organismos de direito público ou privado

1. Os Estados-Membros podem instituir listas oficiais de empreiteiros, fornecedores ou

prestadores de serviços aprovados ou uma certificação por organismos de certificação públicos ou

privados.
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Os Estados-Membros devem adaptar as condições de inscrição nestas listas, assim como as

condições para a emissão de certificados pelos organismos de certificação, ao n.º 1 e às alíneas a) a

d) e g) do n.º 2 do artigo 45.º, ao artigo 46.º, aos n.ºs 1, 4 e 5 do artigo 47.º, aos n.ºs 1, 2, 5 e 6 do

artigo 48.º, ao artigo 49.º e, eventualmente, ao artigo 50.º.

Devem adaptá-las igualmente ao n.º 2 do artigo 47.º e ao n.º 3 do artigo 48.º, para os pedidos de

inscrição apresentados por operadores económicos que sejam parte integrante de um grupo e façam

valer meios postos à sua disposição pelas outras sociedades do grupo. Neste caso, tais operadores

devem provar à autoridade que estabelece a lista oficial que disporão desses meios durante todo o

período de validade do certificado que atesta a sua inscrição na lista oficial e que estas sociedades

continuam a preencher, durante o mesmo período, as exigências em matéria de selecção qualitativa

previstas nos artigos referidos no segundo parágrafo que estes operadores fazem valer para a

respectiva inscrição.

2. Os operadores económicos que estejam inscritos nas listas oficiais ou que disponham de um

certificado podem apresentar à entidade adjudicante, para cada contrato, um certificado de inscrição

passado pela entidade competente ou o certificado emitido pelo organismo competente de

certificação. Estes certificados indicarão as referências que permitiram a sua inscrição na

lista/certificação e a classificação que nesta lhes é atribuída.

3. A inscrição em listas oficiais comprovada pelas entidades competentes ou o certificado

emitido por um organismo de certificação não constituirão uma presunção de aptidão para as

entidades adjudicantes dos outros Estados-Membros, a não ser relativamente ao n.º 1 e às alíneas a)

a d) e g) do n.º 2 do artigo 45.º, ao artigo 46.º, às alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 47.º e ao

artigo 48.º, n.º 2, alínea a), subalínea i), e alíneas b), e), g) e h), para os empreiteiros, ao artigo 48.º,

n.º 2, alínea a), subalínea ii), e alíneas b), c), d) e j), para os fornecedores, e ao artigo 48.º, n.º 2,

alínea a), subalínea ii), e alíneas c) a i), para os prestadores de serviços.
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4. As informações susceptíveis de ser retiradas da inscrição em lista oficial ou da certificação

não podem ser contestadas sem justificação. No que diz respeito ao pagamento das contribuições

para a segurança social e ao pagamento de contribuições e impostos, pode ser exigido um

certificado suplementar a cada operador económico inscrito para cada contrato.

As entidades adjudicantes de outros Estados-Membros aplicarão o n.º 3 e no primeiro parágrafo do

presente número apenas em favor dos operadores económicos estabelecidos no Estado-Membro que

elaborou a lista oficial.

5. Para a inscrição de operadores económicos de outros Estados-Membros numa lista oficial ou

para a sua certificação pelos organismos referidos no n.º 1 não pode ser exigida nenhuma prova ou

declaração para além das exigidas aos operadores económicos nacionais e em caso algum poderá

ser exigido qualquer elemento para além dos previstos nos artigos 45.º a 49.º e, eventualmente, no

artigo 50.º.

Contudo, essa inscrição ou certificação não pode ser imposta aos operadores dos outros Estados-

-Membros com vista à sua participação num concurso público. As entidades adjudicantes

reconhecem os certificados equivalentes dos organismos estabelecidos noutros Estados-Membros.

Aceitam igualmente outros meios de prova equivalentes.

6. Os operadores podem solicitar a qualquer momento a sua inscrição numa lista oficial ou a

emissão do certificado. Devem ser informados, num prazo razoavelmente curto, da decisão da

autoridade que elabora a lista ou do organismo de certificação competente.

7. Os organismos de certificação referidos no n.º 1 são organismos que respondem às normas

europeias em matéria de certificação.
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8. Os Estados-Membros que disponham de listas oficiais ou de organismos de certificação

referidos no n.º 1 deverão comunicar à Comissão e aos restantes Estados-Membros o endereço do

organismo ao qual devem ser enviados os pedidos.

SECÇÃO 3

Adjudicação do contrato

Artigo 53.º

Critérios de adjudicação

1. Sem prejuízo das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas nacionais

relativas à remuneração de determinados serviços, os critérios em que as entidades adjudicantes se

devem basear para a adjudicação são os seguintes:

a) Quando a adjudicação for feita à proposta economicamente mais vantajosa para a entidade

adjudicante, diversos critérios justificados pelo objecto do contrato público em questão, como

sejam qualidade, preço, valor técnico, características estéticas e funcionais, características

ambientais, custo de utilização, rendibilidade, assistência técnica e serviço pós-venda, data de

entrega e prazo de entrega ou de execução; ou

b) Unicamente o preço mais baixo.

2. Sem prejuízo do disposto no terceiro parágrafo, no caso previsto na alínea a) do n.º 1, a

entidade adjudicante especificará, no anúncio de concurso ou no caderno de encargos ou, no caso

do diálogo concorrencial, na memória descritiva, a ponderação relativa que atribui a cada um dos

critérios escolhidos para determinar a proposta economicamente mais vantajosa.
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Essa ponderação pode ser expressa por um intervalo de variação com uma abertura máxima

adequada.

Sempre que, no entender da entidade adjudicante, a ponderação não for possível por razões

demonstráveis, a entidade adjudicante indicará, no anúncio de concurso ou no caderno de encargos

ou, no caso do diálogo concorrencial, na memória descritiva a ordem decrescente de importância

dos critérios.

Artigo 54.º

Utilização de leilões electrónicos

1. Os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as entidades adjudicantes recorrerem a

leilões electrónicos.

2. Nos concursos públicos e limitados e nos procedimentos por negociação, no caso referido na

alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º, as entidades adjudicantes podem decidir que a adjudicação de um

contrato público será precedida de um leilão electrónico quando as especificações do contrato

possam ser fixadas com precisão.

Nas mesmas condições, o leilão electrónico pode ser utilizado aquando da reabertura de concurso às

partes num acordo-quadro contemplado no artigo 32.º, n.º 4, segundo parágrafo, segundo travessão,

e da abertura de concursos relativos aos contratos a adjudicar no âmbito do sistema de aquisição

dinâmico, referida no artigo 33.º.

O leilão electrónico incidirá:

� unicamente nos preços, quando o contrato for adjudicado ao preço mais baixo,
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� nos preços e/ou nos valores dos elementos das propostas indicados no caderno de encargos,

quando o contrato for adjudicado à proposta economicamente mais vantajosa.

3. As entidades adjudicantes que decidam recorrer a um leilão electrónico referirão o facto no

anúncio de concurso.

O caderno de encargos incluirá, nomeadamente, as seguintes informações:

a) Os elementos cujos valores serão objecto do leilão electrónico, desde que esses elementos

sejam quantificáveis, por forma a serem expressos em valores absolutos ou em percentagens;

b) Os limites eventuais dos valores que poderão ser apresentados, decorrentes das especificações

do objecto do contrato;

c) As informações que serão facultadas aos proponentes durante o leilão electrónico e em que

momento, eventualmente, o serão;

d) As informações pertinentes sobre o desenrolar do leilão electrónico;

e) As condições em que os proponentes poderão fazer lanços e, nomeadamente, as diferenças

mínimas que serão exigidas para fazer lanços;

f) As informações pertinentes sobre o dispositivo electrónico utilizado e sobre as modalidades e

especificações técnicas de conexão.
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4. Antes de procederem ao leilão electrónico, as entidades adjudicantes efectuarão uma primeira

avaliação completa das propostas em conformidade com o critério ou os critérios de adjudicação

previamente definidos e a respectiva ponderação.

Todos os proponentes que tenham apresentado propostas admissíveis serão convidados

simultaneamente por meios electrónicos a apresentar novos preços e/ou novos valores; o convite

conterá todas as informações pertinentes para a conexão individual ao dispositivo electrónico

utilizado e especificará a data e hora de início do leilão electrónico. O leilão electrónico pode

processar-se em várias fases sucessivas. Não pode ser dado início ao leilão electrónico antes de

passados dois dias úteis desde a data de envio dos convites.

5. Quando a adjudicação for feita à proposta economicamente mais vantajosa, o convite será

acompanhado do resultado da avaliação completa da proposta do proponente em questão, efectuada

em conformidade com a ponderação prevista no primeiro parágrafo do n.º 2 do artigo 53.º.

O convite mencionará igualmente a fórmula matemática que determinará, aquando do leilão

electrónico, as reclassificações automáticas em função dos novos preços e/ou dos novos valores

apresentados. Essa fórmula integrará a ponderação de todos os critérios definidos para determinar a

proposta economicamente mais vantajosa, tal como indicada no anúncio de concurso e no caderno

de encargos; para o efeito, as eventuais margens de flutuação devem ser previamente expressas por

um valor determinado.

Caso sejam autorizadas variantes, devem ser fornecidas fórmulas separadamente para cada variante.
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