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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Entre:  

YOUTHCOOP - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA CRL, 

pessoa coletiva nº 514707852, com sede na Rua da Abelheira, nº 3, 5º direito, 2735 

- 013 Agualva-Cacém, doravante designada de PRIMEIRA OUTORGANTE;  

E 

LOGFRAME – CONSULTORIA E FORMAÇÃO LDA, pessoa coletiva nº 507596528, 

com sede na Rua Sousa Pinto, no5, lote 3, bloco A, 2oD, 1250-002 Lisboa, 

doravante designada de SEGUNDA OUTORGANTE; 

 

É celebrado o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelos 

termos e condições constantes dos artigos seguintes, que os outorgantes 

livremente estipulam e reciprocamente aceitam.  

CLÁUSULA 1  

Objeto 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de serviço de avaliação de impacto 

social do projeto LISBOA-06-4234-FSE-000030, designado Clubes A.Tua, e das 

várias interecções do mesmo, financiado pelo Programa Operacional Regional 

Lisboa 2020, nos termos da proposta adjudicada, convite e caderno de encargos 

que fazem parte integrante deste contrato.  

CLÁUSULA 2  

Prazo da prestação do serviço 

1. Os serviços suprarreferidos terão a duração de 20 meses, contemplando a possibilidade 

de extensão por um período adicional de 6 meses.  
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2. A data de início da prestação encontra-se prevista para 15 de Agosto de 2021, com 

término previsto para 15 de Março de 2023 e possibilidade de prorrogação até 15-09-2023. 

CLÁUSULA 3  

Local da prestação de serviços 

O local de implementação do serviço está associado ao local da implementação do 

projeto, ou seja, freguesias de Agualva e Mira Sintra e Algueirão-Mem Martins. 

 

CLÁUSULA 4  

Preço contratual 

1. Pela prestação dos serviços objeto do presente contrato, a PRIMEIRA OUTORGANTE 

pagará à SEGUNDA OUTORGANTE a quantia de 10.141,46 € acrescido de IVA à taxa legal 

efetiva em vigor, nos termos da proposta adjudicada, convite e caderno de encargos que 

fazem parte integrante deste contrato.  

 

CLÁUSULA 5  

Condições de pagamento 

1. As quantias devidas pela PRIMEIRA OUTORGANTE, nos termos da cláusula anterior, 

devem ser pagas no prazo de 30 dias após a receção das respetivas faturas.  

2. Em caso de discordância por parte da PRIMEIRA OUTORGANTE, quanto aos valores 

indicados nas faturas, deve este comunicar à SEGUNDA OUTORGANTE, por escrito, os 

respetivos fundamentos, ficando a SEGUNDA OUTORGANTE obrigada a prestar 

esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida;  

3. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nº 1, as faturas são pagas 

por cheque ou transferência bancária para o IBAN indicado pela SEGUNDA 

OUTORGANTE.  

 

CLÁUSULA 6  

Documentos Contratuais e Prevalência 

1. Fazem parte integrante deste contrato o Caderno de Encargos, o convite e a proposta 

adjudicada que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.  

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

prevalência é determinada pela ordem que neles se dispõe.  

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no nº 1 e o clausulado no 

presente contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos ao contrato 

propostos pela PRIMEIRA OUTORGANTE. 
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CLÁUSULA 7  

Identificação do Gestor do Contrato 

É designado para gestor do contrato JORGE GOMES. 

 

CLÁUSULA 8  

Disposições finais 

Para tudo aquilo que se encontrar omisso no presente contrato, no caderno de encargos, 

convite e proposta adjudicatária, observar-se-á o regulado pelo Código dos Contratos 

Públicos e demais legislação aplicável. 

 

O presente contrato é composto por três folhas e assinado por ambas as outorgantes. 

 

 

 

A Primeira Outorgante     A Segunda Outorgante 

 

 

 

 

 

 

Signed by : PAULO JORGE BRANCO VIEIRA
DOS SANTOS TEIXEIRA
Identification number: 08749057
Date: 2021.08.18 11:13:53 +0100

Contrato Prestação de Serviços
Assinado por: Jorge Miguel Correia Antunes
Gomes
Num. de Identificação: 13508169
Data: 2021.09.02 19:59:11+01'00'
Localização: Agualva
Certificado por: SCAP.
Atributos certificados: {Celebração de contratos com outros fornecedores, com
olimite a fixar pelos órgãos sociais , Formação e execução de contratos
públicos, no âmbito da contratação pública e Presidente do Órgão de
Administração } de YouthCoop - Cooperativa para o Desenvolvimento e
Cidadania CRL.
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CADERNO DE ENCARGOS 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO SOCIAL  

NO ÂMBITO DO PROJECTO CLUBES A.TUA 

AJUSTE DIRETO – 01/YC/2021 

 

CLÁUSULA 1  

Objecto 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar pela 

Youth Coop – Cooperativa para o Desenvolvimento da Cidadania CRL, doravante designada 

entidade adjudicante, na sequência de procedimento por ajuste directo que terá por objecto a 

aquisição de serviço de avaliação de impacto social do projecto LISBOA-06-4234-FSE-000030, 

designado Clubes A.Tua, e das várias interecções do mesmo, financiado pelo Programa 

Operacional Regional Lisboa 2020. 

 

CLÁUSULA 2  

Âmbito da prestação dos serviços 

1. A prestação do serviço referido na Cláusula 1 implicará a construção, planeamento e 

programação da Avaliação de Impacto Social do referido projeto, ao longo do seu 

desenvolvimento e das várias interações deste.  

 

2. Pelo prestador do serviço deverá ser garantido:  

2.1. O planeamento e incorporação de metodologias e mecanismos de recolha e análise da 

informação para obter uma leitura relevante das mudanças efetivamente promovidas nos 

beneficiários e nas organizações envolvidas; 

2.2. O desenho colaborativo do formato do plano de avaliação com a equipa da Youth Coop 

recorrendo a uma abordagem multi-método; 
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2.3. A medição do impacto no contexto da adaptação e implementação da framework de 

competências europeias para o empreendedorismo – ENTRECOMP;  

2.4. A medição do impacto no contexto da adaptação e implementação da framework de 

competências europeias para o empreendedorismo – ENTRECOMP;  

2.5. A realização de reuniões de arranque, de acompanhamento e de finalização, com uma 

periodicidade mínima de dois meses de intervalo durante a implementação; 

2.6. A definição de questões de avaliação e indicadores quantitativos e qualitativos, o apoio 

na validação dos instrumentos de recolha e respetivas fontes, com vista à medição de 

impacto social com base nas seguintes necessidades:  

2.6.1. Medição do desenvolvimento de competências com base no indicador de 

contratualização de resultados no contexto da adaptação e implementação da 

framework de competências europeias para o empreendedorismo – ENTRECOMP;  

2.6.2. Medição de níveis de tolerância, participação juvenil e consciência ambienta; 

2.6.3. Medição do impacto do projeto nas organizações parceiras do projeto;  

2.7. A definição e validação do plano de avaliação, incluindo o respetivo acompanhamento 

e validação ao longo da implementação do projeto, que inclua:  

2.7.1. O apoio na construção da Teoria da Mudança;  

2.7.2. A construção conjunta de instrumentos recolha de informação e respetivo 

acompanhamento ao longo da implementação do projeto; 

2.8. A análise da informação recolhida, a respetiva síntese e produção de relatórios 

semestrais de avaliação;  

3. A abordagem multi-método referida no ponto anterior deverá contemplar: 

3.1. A construção da Teoria da Mudança, incluindo a Cadeia de Transformação Social, os 

indicadores, mudanças e impactos que resultam da intervenção; 

3.2. Entrevistas individuais e coletivas a stakeholders relevantes; 

3.3. A elaboração de inquéritos por questionário; 

3.4. A criação de focus groups entre os beneficiários; 
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3.5. A análise documental do projeto; 

3.6. A dinamização de workshops e reuniões de trabalho recorrendo a dinâmicas de 

facilitação tradicionais e digitais. 

 

CLÁUSULA 3  

Prazo da prestação do serviço 

1. Os serviços supra referidos terão a duração de 20 meses, contemplando a possibilidade de 

extensão por um período adicional de 6 meses.  

2. A data de início da prestação encontra-se prevista para 15 de Agosto de 2021, com término 

previsto para 15 de Fevereiro de 2023 e possibilidade de prorrogação até 15-08-2023. 

 

CLÁUSULA 4  

Obrigações principais do prestador de serviço 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, decorre para o prestador 

de serviços as obrigações previstas na Cláusula 2 do presente Caderno de Encargos bem como 

nas cláusulas contratuais constantes do contrato a celebrar; 

2. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 

todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à 

prestação de serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à 

perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.  

 

CLÁUSULA 5  

Local da prestação de serviços 

O local de implementação do serviço está associado ao local da implementação do projecto, 

ou seja, freguesias de Agualva e Mira Sintra e Algueirão-Mem Martins. 

 

CLÁUSULA 6  

Preço contratual 

1. Pela prestação dos serviços objecto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar 

ao prestador de serviços o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, se este for legalmente devido.  
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2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público.  

 

CLÁUSULA 7  

Condições de pagamento 

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante nos termos da clausula anterior devem ser 

pagas no prazo de 30 dias após a receção pela entidade adjudicante das respectiva faturas.  

2. Em caso de discordância por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas 

faturas, deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando o prestador de serviços obrigado a prestar esclarecimentos necessários ou proceder à 

emissão de nova fatura corrigida;  

3. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nº 1, as faturas são pagas por 

cheque ou transferência bancária para o IBAN indicado pelo prestador de serviços.  

 

 

CLÁUSULA 8  

Dever de sigilo 

1. O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica 

e não técnica, comercial ou outra, relativa à entidade adjudicante, de que possa ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

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

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

e exclusivamente à execução do contrato.  

3. O dever de sigilo mantém-se em vigor sem limite de prazo tendo em conta, nomeadamente, 

quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à protecção de segredos comerciais ou da 

credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.  

4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que sejam 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços 

ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, do processo judicial ou a pedido 

das autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  

 

 

CLÁUSULA 9  
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Penalidade contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode 

exigir ao prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em 

função da gravidade do incumprimento, que poderá oscilar entre os 20 % e os 50 % do valor 

contratual.  

2. Na determinação da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante terá em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador 

de serviços e as consequências do incumprimento.  

 

CLÁUSULA 10  

Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse 

conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse 

razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas;  

3. Não constituem força maior, designadamente:  

a) circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador 

de serviços, na parte em que intervenham;  

b) greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a 

grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de 

sociedades dos seus subcontratados;  

c) determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de 

serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;  

d) manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de 

normas legais;  
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e) incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja 

causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligencia sua ou ao 

incumprimento de normas de segurança;  

f) avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas 

a sabotagem;  

g) eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte.  

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período comprovadamente correspondente ao impedimento 

resultante da força maior.  

 

CLÁUSULA 11  

Resolução por parte da entidade adjudicante 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a entidade adjudicante 

pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de 

forma grave ou reiterada qualquer  das obrigações que lhe incumbem.  

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada 

ao prestador de serviços. 

  

CLÁUSULA 12  

Resolução por parte do prestador de serviços 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o prestador de serviços 

pode resolver o contrato quando o montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 

60 dias.  

2. No caso previsto no número anterior, o direito à resolução pode ser exercido mediante 

declaração enviada à entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias após a receção dessa 

declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos 

juros de mora a que houver lugar.  

3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das 

prestações já realizadas pelo prestador de serviços, cessando, porém, todas as obrigações deste 

ao abrigo do contrato.  
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CLÁUSULA 13  

Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das 

partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.  

 

CLÁUSULA 14  

Comunicação e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem  ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações 

entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos 

Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.  

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada 

à outra parte.  

 

CLÁUSULA 15  

Legislação aplicável 

Para tudo aquilo que se encontrar omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-á o 

regulado pelo Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 

 

 

O Administrador Único  

 

 

 

Ata de Administração
Assinado por: JORGE MIGUEL CORREIA ANTUNES
GOMES
Num. de Identificação: 13508169
Data: 2021.06.09 13:13:13+01'00'
Localização: Agualva
Certificado por: SCAP.
Atributos certificados: { Celebração de contratos com outros
fornecedores, com o limite a fixar pelos órgãos sociais e
Presidente do Órgão de Administração } de YouthCoop -
Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL.
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CONVITE 

PROGRAMA PROCEDIMENTO 

AJUSTE DIRECTO - 01/YC/2021 

 

1. Identificação e contactos da entidade adjudicante:  

Designação: YOUTHCOOP - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA CRL 

NUIPC: 514707852 

Pessoa de Contacto: Jorge Gomes  

Sede: Rua da Abelheira, nº 3, 5º direito, 2735 - 013 Agualva-Cacém 

Telefone: 961 172 283 

Endereço de correio eletrónico: geral@youthcoop.pt  

 

2. Objecto do Contrato 

2.1. Designação do contrato: Aquisição de serviços de Avaliação de Impacto Social no âmbito 

do projecto Clubes A.Tua.  

2.2. O presente procedimento terá o número de referência atribuído pela entidade adjudicante 

o nº 01/YC/2021.  

2.3. Descrição sucinta do objecto do contrato:  

O concurso em causa tem por objecto a construção, planeamento e programação da Avaliação 

de Impacto Social do projecto LISBOA-06-4234-FSE-000030, designado Clubes A.Tua, e das 

várias interecções do mesmo, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.  

2.4. O presente contrato deverá ser executado nas freguesias de Agualva e Mira Sintra e 

Algueirão-Mem Martins.  

 

3. Forma de Execução do serviço objecto do Contrato  

A presente prestação de serviços deverá ser executada no prazo de 20 meses, contemplando 

a possibilidade de extensão por um período de 6 meses.  

 

4. Valor base para efeitos do presente procedimento 

Considera-se para valor base, a quantia de 10.141,46 €, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor.  

 

5. Órgão que tomou a decisão de contratar 

O órgão competente para autorização da despesa e para a decisão de contratar é a Direcção 

da Entidade adjudicante.  

 

6. Fundamento da escolha do ajuste direto 

mailto:geral@youthcoop.pt
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O presente ajuste directo é feito ao abrigo da al. d) do nº 1 do art. 20.º do Código dos Contratos 

Públicos.  

 

7. Prazo para manutenção da proposta 

O concorrente é obrigado a manter a proposta por um prazo de 66 dias contados do termo do 

prazo para a sua apresentação, nos termos do disposto no art. 65.º do Código de Contratos 

Púbicos.  

 

8. Esclarecimentos das peças de procedimentos 

8.1. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento podem ser solicitados à Entidade Adjudicante, por escrito, dentro do primeiro 

terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, através do endereço eletrónico para 

o efeito indicado no ponto 1 do presente programa de procedimento.  

8.2. Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados, por escrito, através 

do endereço eletrónico indicado para o efeito pelo concorrente até ao fim do segundo terço do 

prazo fixado para a apresentação das propostas, pela Entidade Adjudicante.  

 

9. Retificações de erros e omissões das peças de procedimento 

Até ao dia anterior ao fixado para o termo de apresentação da proposta poderá ser feita, pela 

Entidade Adjudicante, a retificação de erros e omissões das peças do procedimento.  

 

10. Resposta aos esclarecimentos e retificações de erros e omissões do convite e 

caderno de encargos 

Os esclarecimentos e as retificações serão juntos às peças de procedimento, passando a fazer 

parte integrante da respetiva peça do procedimento.  

 

11. Prazo para apresentação da proposta 

O prazo para apresentação da proposta é de 10 dias úteis devendo a proposta ser 

apresentada até às 16:00 horas do dia 23 de Junho de 2021.  

 

12. Forma de apresentação da proposta 

Os documentos que instruem a proposta poderão ser remetidos via CTT para a sede da 

Entidade Adjudicante ou enviados por correio eletrónico para o endereço de e-mail indicado 

em 1. 

 

13. Documentos da proposta  

13.1. A proposta é constituída pelos seguintes documentos:  

a) Proposta elaborada de acordo com o modelo constante do Anexo I ao presente convite, do 

qual faz parte integrante;  
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b) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada 

em conformidade com o modelo constante do Anexo II ao presente convite, do qual faz parte 

integrante;  

c) Outros elementos que o concorrente julgue de interesse.  

13.2. A documentação referida no número anterior deve ser assinada pelo concorrente ou por 

representante que tenha poderes para o obrigar.  

 

14. Esclarecimentos a prestar pelos concorrentes 

14.1. Após a avaliação da proposta, e pedidos os esclarecimentos que os serviços da Entidade 

Adjudicante entenda por convenientes, será elaborado projeto de decisão de adjudicação e 

remetido ao órgão competente para a decisão de contratar.  

14.2. Pode ainda, nesta fase, a Entidade Adjudicante convidar o concorrente a melhorar a sua 

proposta nos termos do art. 125.º do Código de Contratos Públicos.  

 

15. Adjudicação e notificação da adjudicação  

15.1. Cumpridas as formalidades nos pontos anteriores, a Entidade Adjudicante procede à 

adjudicação da proposta.  

15.2. A decisão de adjudicação é notificada ao concorrente convidado, sendo o Adjudicatário 

convidado a apresentar os documentos de habilitação no prazo de 10 dias.  

 

16. Documentos de Habilitação e Caução 

16.1. Recebida a notificação da decisão de adjudicação, o concorrente deverá, no prazo de 10 

dias, apresentar os seguintes documentos:  

a) Declaração em conformidade com o modelo constante do Anexo III ao presente convite, do 

qual faz parte integrante; 

b) Documento comprovativo de que não se encontra nas situações previstas na al. i) do art. 

55.º do Código dos Contratos Públicos;  

16.2. Os documentos de habilitação deverão ser remetidos, por correio eletrónico para o 

endereço referido no ponto 1.  

16.3. Para a presente contrato não é exigida a prestação de caução, nem será retida a quantia 

de 10 % dos pagamentos a efetuar nos termos do nº 3 do art. 88.º do Código dos Contratos 

Públicos.  

 

17. Falsidade de documentos e declarações 

A falsidade de qualquer documento de habilitação ou a prestação culposa de falsas declarações 

determina a caducidade da adjudicação, sem prejuízo de participação à entidade competente 

para efeitos de procedimento criminal.  
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18. Idoneidade do concorrente 

O concorrente relativamente ao qual se verifique alguma das situações referidas no art. 55.º 

do Código dos Contratos Públicos será excluído do concurso, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas no Código dos Contratos Públicos.  

 

19. Minuta e aprovação da minuta do contrato de adjudicação  

Após a celebração da minuta do contrato a celebrar pelo Adjudicatário, nos termos do art. 

101.º do Código dos Contratos Públicos, a Entidade Adjudicante notifica-o do local, data e hora 

em que deve comparecer para a respectiva celebração.  

 

20. Encargos do concorrente  

São encargos do concorrente as despesas inerentes à elaboração da proposta, bem como as 

relacionadas com a celebração do contrato.  

 

21. Legislação aplicável 

Em tudo o omisso no presente Programa de Concurso observar-se-á o disposto no Código de 

Contratos Públicos e respetiva legislação aplicável.  
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Anexo I – Modelo de Proposta 

 

 

 

 

PROPOSTA 

 

 

(Identificação do representante legal do concorrente), na qualidade de (qualidade em que 

subscreve a declaração) da (identificação da sociedade), despois de ter tomado conhecimento 

do objecto do procedimento por ajuste directo, a que se refere o convite datado de 

___________, obriga-se a executar o contrato a celebrar, de harmonia com o disposto no 

Caderno de Encargos, nas condições técnicas propostas pelo preço global de 

__________________________ € (por extenso e por algarismos), que não inclui Imposto 

sobre o Valor Acrescentado.  

 

 

Local e data  

Assinatura 1 

  

 
1 Nos termos dos n.ºs 4 e 5 do art. 57.º do CCP 
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Anexo II – Modelo de Declaração de Aceitação 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a subalínea i) da alínea b) e 

alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, conforme aplicável] 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO  

  

 

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante 

legal de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento 

concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito 

conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência 

do procedimento de... (designação ou referência ao procedimento em causa) e, se for o caso, 

do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob 

compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato 

em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual 

declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 

documentos, que junta em anexo (3): 

a)... 

b)... 

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à 

execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações 

previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, 

consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que 

eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 

456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 

acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como 

membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para 

a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para 

efeitos de procedimento criminal. 

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto 

no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos 

de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 

55.º do referido Código. 
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7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 

solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a 

caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, 

a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, 

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

concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem 

prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

... (local),... (data),... [assinatura (4)]. 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 

representada». 

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, 

nos termos do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º 

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º  
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Anexo III –Declaração  

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

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante 

legal de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento 

concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) no 

procedimento de... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob 

compromisso de honra, que a sua representada (2) não se encontra em nenhuma das 

situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos: 

2 - O declarante junta em anexo [ou indica...como endereço do sítio da Internet onde podem 

ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se 

encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do Código 

dos Contratos Públicos. 

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

caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 

456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 

acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como 

membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para 

a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para 

efeitos de procedimento criminal. 

... (local),... (data),... [assinatura (5)]. 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 

representada». 

(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 

representada». 

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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CHECKLIST DO BENEFICIÁRIO  

PARA VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
(a preencher por cada procedimento de contratação) 

 
- APLICÁVEL APENAS AOS CONTRATOS CELEBRADOS  

NA SEQUÊNCIA DE PROCEDIMENTOS INICIADOS A PARTIR DE 01.01.2018 - 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 

 

Designação YouthCoop – Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL 

NIF 514707852 

 

Enquadramento legal 

N.º 1 do Artigo 2.º   

N.º 2 do Artigo 2.º  x 

N.º 1 do Artigo 7.º  

Extensão do âmbito de aplicação (artigo 275.º)  
 

Integra o Sistema Nacional de 
Compras Públicas (Decreto-Lei n.º 
37/2007 de 19/02)? 

Sim  

Entidade Compradora Voluntária  
(N.º 3 do artigo 3.º Dec. – Lei n.º 37/2007, de 19/02; N.º 6 do artigo 5.º 
do Regulamento n.º 330/2009 de 30/07) 

 

Entidade Compradora Vinculada 
(N.º 2 do artigo 3.º Dec. – Lei n.º 37/2007, de 19/02; N.º 5 do artigo 5.º 
do Regulamento n.º 330/2009 de 30/07) 

 

Não x 

Trata-se de um contrato 
celebrado ao abrigo de Acordo 
Quadro? 
(Artigo 29º, 30.º, 251.º a 259.º do CCP) 

Sim (Juntar o Acordo Quadro)  

Não x 

 
 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL DO CONTRATO 
 

Objeto do Contrato 

A aquisição de serviço de avaliação de impacto social do projeto LISBOA-
06-4234-FSE-000030, designado Clubes A.Tua, e das 
várias intersecções do mesmo, financiado pelo Programa Operacional 
Regional. 
Lisboa 2020, nos termos da proposta adjudicada, convite e caderno de 
encargos 

 

Adjudicatário 

Designação 
LOGFRAME – CONSULTORIA E FORMAÇÃO 
LDA 

NIF 507596528 

Data da adjudicação 15/08/2021 

Data da decisão de contratar 23/06/2021 
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Valor do contrato (s/ IVA) 10141,46 € 
 
 

Contrato excluído: 
(Artigo 4.º do CCP) 

Sim (Fundamente o motivo da 

exclusão) 
 

Não X 
 

Contratação excluída: 
(Artigos 5.º, 5.ºA, 6.ºA e n.º 3 do Artigo 
n.º 275.º do CCP) 

Sim (Fundamente o motivo da 

exclusão da contratação) 
 

Não X 
 

 
 

3. PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL 
 
 
 

Tipo de Procedimento 

Ajuste Direto – Regime Geral (em função do valor do contrato) X 

Ajuste Direto – Regime simplificado  

Ajuste direto em função de critério material  

Ajuste direto para celebração de contratos ao abrigo de 
acordos-quadro (artigo 258º) 

 

Consulta Prévia (em função do valor do contrato)  

Consulta Prévia (em função de critério material – artigo 27.º-A)  

Consulta Prévia para celebração de contrato ao abrigo de 
acordos-quadro (artigo 259º) 

 

Concurso Público com publicidade internacional  

Concurso Público sem publicidade internacional  

Concurso Público urgente  

Concurso Limitado por Prévia Qualificação com publicidade 
internacional 

 

Concurso Limitado por Prévia Qualificação sem publicidade 
internacional 

 

Procedimento de Negociação  

Diálogo Concorrencial  

Parceria para a inovação  
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4. FICHA DE CUMPRIMENTO 

 

4.1 ANÁLISE DO PROCEDIMENTO 

 

Tramitação Procedimental Base Legal (CCP) 
Informação/  

Documentos em pdf 
Sim Não N.A. Observações 

1. 
Existe uma decisão juridicamente válida a autorizar a 
abertura do procedimento de contratação? 

Artigos 17.º a 21.º do  

Decreto-Lei n.º 197/99 

(Artigos respeitantes à realização da 
despesa) 

Juntar cópia de 
Despacho/Deliberação 

 X    

2. 

No caso de o tipo de procedimento (ajuste direto) ter sido 
adotado em função de critérios materiais, existe fundamentação 
legal e factual que justifique adequadamente a escolha do 
mesmo? 

Empreitadas de obras públicas: 
artigos 24.º, 25.º e 27.º-A 

Fornecimento de bens e prestação 
de serviços: artigos 

24.º, 26.º, 27.º e 27.º-A 

Juntar cópia de 
Despacho/Deliberação que 
deve conter esta 
fundamentação 

     X  

3. 
A obra, fornecimento ou serviço a contratar esgota-se neste 
procedimento? 

Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 
197/99 (artigo respeitante à 

realização de despesas) 

Juntar, em anexo, uma lista 
com os contratos 
adjudicados ao adjudicatário 
nos últimos 3 anos (com 
indicação do adjudicatário, 
do objeto do fornecimento, 
serviço, código(s) CPV, datas 
e valor dos contratos) e 
respetivo extrato 
contabilístico. 

    X  

4. 

A empreitada de obras públicas, fornecimento de bens ou serviços 
a contratar pertence a um grupo de contratos, cujo valor agregado 
é igual ou superior aos limiares comunitários tendo sido 
artificialmente fracionados? 

Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 
197/99 (artigo respeitante à 

realização de despesas) 

Identificar os mecanismos 
que permitem o despiste do 
fracionamento 

  X  
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Tramitação Procedimental Base Legal (CCP) 
Informação/  

Documentos em pdf 
Sim Não N.A. Observações 

5. 

No caso de prestações do mesmo tipo, suscetíveis de constituírem 
objeto de um único contrato de empreitada de obras públicas, 
fornecimento de bens ou serviços, tenham sido contratadas 
através de mais do que um procedimento, a escolha do 
procedimento teve em conta do disposto na legislação vidente em 
matéria de contratação pública? 

Artigo 22.º 

Documento identificado no 
ponto 3 com indicação dos 
procedimentos escolhidos 

     X  

6. 
A decisão de não contratação por lotes encontra-se 
fundamentada? 

Artigo 46.º-A Juntar fundamentação     X  

7. 
O tipo de publicitação / divulgação adotado adequa-se ao 
procedimento em causa? 

Concurso público:  
artigos 130.º e 131.º 

 

Concurso público urgente:  
artigo 157.º 

 

Concurso limitado por prévia 
qualificação: artigo 167.º  

 

Procedimento de negociação: artigo 
197.º 

 

Diálogo concorrencial: artigo 208.º 

Indicação da data dos 
anúncios/Convite e juntar 
cópia 

  X    

8. 
Foi respeitado o prazo mínimo, legalmente previsto, para 
apresentação de propostas /candidaturas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artigos 135.º e 136.º; artigo 173.º 
----- X     
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Tramitação Procedimental Base Legal (CCP) 
Informação/  

Documentos em pdf 
Sim Não N.A. Observações 

9. O critério de adjudicação, respetivos fatores e subfactores, 
encontram-se devidamente explicitados nas peças do concurso? 

Consulta prévia:  
artigo 115.º, n.º 2, alínea b) 

 

Concurso público “normal” ou 
urgente: artigo 132.º, alínea n) 

 

Concurso limitado por prévia 
qualificação, procedimento de 

negociação e diálogo 
concorrencial: artigo 164.º, alínea 

m) 

Juntar cópia do Programa 

de procedimento e 

Caderno de Encargos 

  X  

10. 

O critério de adjudicação, respetivos fatores e subfactores, estão 
em conformidade com a legislação, comunitária / nacional, 
aplicável e foram os únicos aplicados em sede de apreciação das 
propostas dos concorrentes? 

Artigos 74.º e 75.º -----    X  

11. 

O critério no qual se baseou a adjudicação foi o da proposta 
economicamente mais vantajosa, nas suas modalidades: 

a) Melhor relação qualidade-preço; 

b) Avaliação do preço ou custo enquanto único aspeto da 
execução do contrato a celebrar 

Implicando no caso da alínea a) a ponderação de fatores e 
subfactores previamente fixados conforme legalmente estipulado? 

Artigos 74.º e 75.º -----   X  

12. 
Nas peças do concurso existem referências discriminatórias 
(nomeadamente fabricante, marcas, patentes ou modelos, 
proveniência)? 

Artigo 49.º -----     X   

13. 
As propostas consideradas apresentam um preço anormalmente 
baixo ou preço total superior ao preço base? 

Artigo 71.º e artigo 47.º e 70.º, 
n.º 2, alínea d) e n.ºs 3 e 5 

Juntar cópia do Relatório 
Preliminar 

   X   
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Tramitação Procedimental Base Legal (CCP) 
Informação/  

Documentos em pdf 
Sim Não N.A. Observações 

14. Foram pedidas explicações para as propostas consideradas que 
apresentam um preço ou custo anormalmente baixo? 

Artigo 71.º, n.ºs 3 e 4 Juntar cópia do pedido de 

esclarecimentos 
     X  

15. Foram consideradas as propostas que apresentam um preço total 
superior ao preço base? 

 Juntar cópia do Relatório 

Preliminar 
   X  

16. 
As propostas / candidaturas dos concorrentes/candidatos foram 
avaliadas de forma transparente, baseando-se estrita e unicamente 
nos critérios de adjudicação estabelecidos? 

Deve ser apresentado o relatório 
final de avaliação das propostas 
para se aferir da transparência da 
deliberação do Júri do Concurso 
Consulta prévia: artigo 124.º 

Concurso público: artigos 146.º 
a 148.º 

Concurso limitado por prévia 
qualificação e procedimento de 

negociação: artigo 186.º 

Diálogo concorrencial: artigo 215.º 

Juntar cópia do Relatório 

final de avaliação das 

propostas 

     X  

17. Foi realizada a audiência prévia dos concorrentes? Existe análise e 
decisão das eventuais reclamações apresentadas neste âmbito? 

Artigo 86.º, 2; 118.º, 3) (ajuste 
direto); 123.º (ajuste direto), 147.º 
(concurso público); 188.º (concurso 
limitado por prévia qualificação e 
procedimento por negociação); 
212.º, 3 (Diálogo concorrencial) 

Indicar data e juntar 

Relatório Final de avaliação 

das propostas 
     X  

18. Existe uma decisão juridicamente válida (Despacho / 
Deliberação) de adjudicação? 

Artigo 73.º 
Juntar cópia do 

Despacho/Deliberação 

X    

19. 
Foi realizada a notificação de adjudicação a todos os 
concorrentes (escolhido e preteridos)? 

Artigo 77.º 
Juntar evidência X    

20. 
Foi prestada caução para garantia do contrato (quando 
exigida)? 

Artigos 88.º a 91.º 
Juntar documento 

comprovativo 
   X 
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Tramitação Procedimental Base Legal (CCP) 
Informação/  

Documentos em pdf 
Sim Não N.A. Observações 

21. 
Foi celebrado contrato escrito (quando exigido ou não 
dispensado)? 

Artigo 95.º (Empreitadas de Obras 
públicas/Aquisição de Bens e 
serviços) 
Confirmar se foi celebrado contrato 
escrito. Caso não tenha sido 
celebrado contrato referir se se 
trata de um incumprimento da lei 
ou de um caso de não exigência ou 
de dispensa da mesma) 

Juntar cópia do contrato X    

22. 

A celebração de contrato na sequência de ajuste direto ou consulta 
prévia foi publicitada pela entidade adjudicante no portal da 
internet dedicado aos contratos públicos, através de ficha 
conforme o respetivo modelo constante do anexo III do CCP? 

Artigo 127.º 
Importa ter em consideração que a 
publicitação constitui condição de 
eficácia do respetivo contrato, 
independentemente da sua 
redução ou não a escrito, 
nomeadamente para efeitos de 
quaisquer pagamentos 

Juntar cópia da publicação X   
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4.2 EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

Tramitação Procedimental Base Legal (CCP) 
Informação/  

Documentos em pdf 
Sim Não N.A. Observações 

23. 
O auto de consignação (data; respeitou o prazo legalmente 
estabelecido?) – empreitadas de obras públicas 

Artigos 355.º a 360.º Juntar cópia do auto   X  

24. 
Foram efetuados ajustamentos (erros ou omissões) ao objeto do 
concurso dentro dos prazos fixados? 

Artigos 61.º, 376.º, 377.º e 378.º Juntar evidências   X  

25. Foram efetuados trabalhos complementares? Artigo 370.º -----   X  

26. 
Foram respeitados os limites dos trabalhos que resultaram de 
circunstâncias não previstas? 

Artigo 370.º n.º 2 -----   X  

27. 
Foram respeitados os limites dos trabalhos que resultaram de 
circunstâncias imprevisíveis? 

Artigo 370.º n.º 4 -----   X  

28. 

Existiu revisão de preços durante a execução do contrato, tendo a 
mesma sido efetuada de acordo com o legalmente estabelecido ou 
com a respetiva cláusula contratual – empreitadas de obras 
públicas? 

No caso das empreitadas de obras 
públicas, os preços dos contratos são 

obrigatoriamente revistos: artigos 
282.º e 300.º 

Juntar evidências   X  

29. 
Existiram prorrogações de prazo autorizadas durante a execução do 
contrato de empreitadas de obras públicas/ prestação de serviços? 

Artigo 374.º 
Juntar documento 

justificativo e da 

decisão/deliberação 

  X  

30. 
As medições da obra ocorreram nos termos da lei e foram 
elaborados os respetivos autos? 

Artigo 388.º Juntar auto   X  

31. 
A conta final da empreitada respeitou o prazo legalmente 
estabelecido? 

Artigos 399.º a 401.º Juntar a conta final   X  

32. 
A receção provisória da obra ocorreu nos termos legais, foi realizada 
vistoria e elaborado o respetivo auto? 

Artigo 394.º Juntar auto   X  

33. 
A receção definitiva da obra respeitou os termos legalmente 
estabelecidos e foi elaborado auto? 

Artigo 398.º Juntar auto   X  
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Eu, abaixo assinado, declaro, sob compromisso de honra, que foram observadas todas as formalidades relativas ao cumprimento das regras de contratação pública no presente 

contrato e que as informações constantes desta Checklist correspondem à verdade. 
 
 

O Representante do Beneficiário: 
 

Nome  Jorge Miguel Correia Antunes Gomes 

Identificação do cargo/função Administrador Único 

 

Data  

Assinatura  

 

CheckList Adjudicação Direta
Assinado por: Jorge Miguel Correia Antunes
Gomes
Num. de Identificação: 13508169
Data: 2021.09.03 13:11:11+01'00'
Localização: Agualva
Certificado por: SCAP.
Atributos certificados: {Formação e execução de contratos
públicos, no âmbito da contratação pública e Presidente do Órgão
de Administração } de YouthCoop - Cooperativa para o
Desenvolvimento e Cidadania CRL.


