QUEIMA DAS FITAS 2020
CADERNOS DE ENCARGOS – SERVIÇO DE CATERING
Concurso Q F03/QF20 20
CAPÍTULO I – Das Disposições Gerais
Artigo 1.º - Objeto
1. O presente cad ern o de encar gos diz respeito à prestação de serviços de
catering da ativid ade do Baile de G ala das Faculdad es da Queim a das Fitas.
2. A atividade referida no número anterior o corr er á no dia 9 de maio de 2020,
no Pavilhão Mário Mexia.
3. O presente caderno de en car gos fará parte integrant e do contr ato a cel ebr ar,
excluindo as cláus ulas que, pela sua natu r eza, não façam sentido constar no
mesmo. Deste modo, a apresentação de pr opostas vale como decl aração de
integral conhecimento e aceit ação do pres ente caderno de en cargos e do
posterior cont rato, pelos resp etivos propo nentes, vinculando o propon ente
vencedor ao cumprimento d as estipulações e do clausulado n os mesmos.
Artigo 2.º - Rela ções en tre as partes
As relaçõ es de serviço ent re a COQF e o adjudicatário processar -s e-ão entre o
respons ável dest acado pela empr esa e o(s ) respons ável (eis) nomeado(s ) pela
COQF para o evento.
Artigo 3.º - Divergên cias
Este concu rso tem car áter particul ar pelo que, qualquer divergên cia entr e a
organi zação e alguma d as entidad es con cor rentes s er á trat ada no âmbito da
própria o rgani zação qu e, desde já, se co nsider a legitimada p a r a exclus ão do
concu rso de qualqu er dos con cor rent es, pelos motivos atrás des critos ou
quaisquer outros que consid er e important es.
CAPÍTULO II – Da Proposta
Artigo 4.º - Conteúdo
1. A proposta deverá incluir, discriminadam ente:
a)

O preço po r pessoa, com a indicação da tax a do IVA a aplicar, do jantar;
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b)

O preço total d e mesas de 10 lugares para um máximo de 700 pessoas;

c)

O preço d e duas mesas d e 16 lugar es;

d)

O preço d a louça, talh eres e copos necess ário s;

e)

O preço dos centros d e mesa e em entas indivi duais;

f)

O número de emp reg ados por mesa;

g)

O preço do bolo com emorativo;

h)

Um desenho ou esq uema d e como ficar ão as mesas dispostas com a louça,

talher es, copos e centros de mes a;
i)

O preço d a deco ração das mesas e cad eiras.

2. O preço d o jantar, ref erido no número anterio r, dever á ser ap res entado
confo rme as diversas em entas disponíveis.
3. Dever á ser apr esent ado o pr eço glob al, assim como discriminar todas as
taxas e impostos legais, transpo rtes, segu ros , acompanham ento e desp esas de
car ga e des carga.
Artigo 5.º - Pat rocínios
1. As propostas podem incluir eventu ais patrocínios qu e acar ret em uma
redu ção no valor da pr estação de serviços e que proporcion em mais -vali as
par a a COQF.
2. Na proposta d eve s er incluído o v alor do( s) patro cínio( s ) cons eguido(s ) e o
nome ou designação do patr ocinador.
3.Dever ão

ser

excluídos

os

pat rocin ador es

das

seguintes

ár eas:

telecomuni cações ou cerv ejei ras .
4. Deverão igualm ente ser excluídos os patrocínios que colid am com os
patrocin ado res ofi ciais da COQ F.
Artigo 6.º - Docum enta ção
1. A proposta deverá incluir os seguint es documentos:
a) No caso de coletiv as:
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-Certidão do registo comerci al ou código de certidão perman ente, previsto na
lei;
-Número do Cart ão de Cid adão (ou Bilhete de Identidad e e Cartõe s d e
Contribuinte) dos ger entes qu e obrigam a so ciedad e;
-Comprovativo de Sed e.
b) No caso de individu ais:
-Cartão de Cidadão (ou Bilhet e de Identidad e);
-Nome do cônjug e e regim e de bens (s e se verificar );
-Comprovativo de mor ada.
c) Par a ambos os casos:
-Número de Identificação Fiscal;
-Certidão de não exist ênci a de dívidas às Fin anças;
-Certidão de não exist ênci a de dívidas à Segu ran ça Social;
-Contrato de segur o dos trabalhado res ou col abor ador es e de responsabilidade
civil;
-Contactos via el etró ni ca ou e -mail e de telef one;
- Declaração sob compromisso de honra gar antindo a não existência de dívidas
ou litígios pendentes com a Associ ação Acad émica de Coimbr a.
2. Se em relação aos do cumentos exigido s for apr esentad a fotocópi a dos
mesmos, este car ece do necess ário cons entimento e reconhecimento ou
exibição do original.
3. Não se consid er ar á habilitado a con corr er, sendo , port anto, excluído, o
conco rr ente a qu em falte algum documento acima mencion ado.
4. Quando a entid ade adjudicante o solicitar, o conco rr ente obrig a -s e a
apr esent ar qualqu er um dos documentos com provativos r ef eridos no número 1.
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5. O concorrent e tem, ainda, pleno co nheci mento de que a não apres entação
dos documentos solicit ados nos termos do n úmero 1, por motivo que lhe s eja
imputável, determin a, a sua exclus ão do con curso.
Artigo 7.º - Pra zo
O prazo limite p ar a a entr ega de p ropostas é dia 1 8 d e mar ço, cont ando , para
tal efeito, a dat a da aposição do carimbo dos CTT.
Artigo 8.º - Envio
1. As propostas deverão ser apr esent adas:
a) Por es crito, medi ante carta r egistad a com aviso de r eceção, para Concurso
QF03/2020 – Prestação de Serviços de Cat ering, Apart ado 1153, EC Santa
Cruz, 3000-995 COIMBRA.
b) Após o término do p razo do con cu rso dever ão ser enviad as, nas 24 ho ras
seguintes,

as

propostas

por

via

eletróni ca,

par a

o

e -mail:

bailes@qu eimad asfitas coimbr a.pt.
2. O e-mail n ão pod er á ser en viado antes do término do concu rso, sob pen a d a
exclus ão automática do con curso.
Artigo 9.º - Im pedim entos e exclusão de propostas
1. São excluídos dos pro cedim entos de adju dicação e contr atação motivo d e
recusa

liminar

das

propostas,

com

o

consequent e

não

recebimento

e

conside ração das suas propost as par a ef eitos da seleção, as entidades
relativ ament e às quais se venh a a verificar q ue:
a) Se en contr em em estado de falência, de li quidação ou cess ação de ativid ade
ou tenham o resp etivo processo pend ente.
b) Tenh am sido conden adas po r senten ça t r ansitada em julgado por qu alquer
delito

que

afet a

disciplinarm ente

a

su a

punid as

hono rabilid ade
po r

f alta

profissional,

g rav e,

em

matéri a

ou

t enham

pro fissional,

sido
se

entret anto não tiver ocor rido a sua r eabilitação.
c) Tenh am sido objet o de aplicação da sanção administrativa ou judicial, pela
utilização ao seu serviço, de mão -d e-ob ra legalmente sujeita ao pag amento de
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impostos e contribuições para a Segur an ça Social não decl ar ada, nos termos
das normas qu e imponham ess a obrig ação, em Por tugal ou no Estado -M embro
da

União

Europ eia

de

qu e

sej am

naci onais

ou

ond e

se

en contr em

estabel ecid as, durant e o prazo de pres cri ção l egalment e previsto.
d) Haja extempor aneid ade n a sua ap res entação.
e) Haj a red ação em língua est rang eir a ou con tendo lingua gem impróp ria.
f) Haja omissão quanto à identificação do autor da proposta e/ou demais
elementos identi ficativos.
g) Haja f alta de idon eidad e da mesma ou do(s ) seu(s) autor (es).
h) Ocor ra a existên cia ou superveniên cia de conflitos ent re a Q ueima d as
Fitas, AAC, ou qualquer das suas secçõ es ou núcleos, e o(s) autor( es) da
proposta.
i) Qualquer outro motivo que a COQF f undad amente considere.
2. A decisão de recus a liminar da proposta deve ser comunicada pel a COQF ao
seu autor, qu ando possível, medi ante qu alq uer meio sus cetív el de lev ar t al
facto ao seu conh ecimento.
3. Tal decisão é insuscetível de recurso e não concede nenhum benefício de
alarg amento d e prazo ao visado.
Artigo 10.º - Desis tência
A desistên cia por p arte d a propost a ven cedo r a obrigará ao pag amento do dobro
da quantia por que lhe seria pago, a título de sanção penal estrit amente
compulsória, indep end entement e da ind emn ização a qu e aind a possa h aver
lugar.
Artigo 11.º - Cessa ção das propostas
Deco rrido o prazo de set e dias úteis, contados a parti r da data limite de
entreg a, cess a, par a os con cor rent es que n ão hajam recebido comunicação de
lhes haver sido adjudicado o fornecimen to, a obrigação de manter as
resp etivas propost as.
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CAPÍTULO III – DA DECISÃO
Artigo 12.º - Aprecia ção
1. A adjudicação será f eita à proposta mais vantajosa basead a nos critérios
que a COQ F consid er a plausív eis par a o serviço pr estado , at é ao di a 27 de
março.
2.

A COQF

res erv a-s e no dir eito de

p roceder à n egoci ação

com

os

proponent es, sempre qu e necessário.
3. A COQF reserva -se aind a no direito de não adjudicar a totalidad e dos
elementos discriminados no artigo 4.º a um só fornecedo r.
4. As ref erid as decisões, necess ari ament e fu ndamentadas, não s ão suscetíveis
de recurso ou qualqu er tipo de cont es tação, salvo er ro manifesto d evidament e
comprov ado.
Artigo 13.º - Entrevistas
Caso a COQF considere necess ário, os proponentes poderão ser convo cados
par a uma entrevista ou solicitad as provas, para um máximo de cinco pessoas,
com vista a uma tomada de deci são mais es cl arecida.
Artigo 14.º - Res erv a de não adjudicação
1. No caso de nenhum a das entid ades conco r rentes, após d evidas n egoci açõ es,
satisfazer o valor mínimo ditado para a pr esente con cess ão, a COQF poderá
negoci ar com quaisquer outras entid ades a a djudicação da pr esente co ncessão
e ef etuar ajuste dir eto.
2. A COQF reserv a-se o direito de não ent r egar a concessão a nenhum a das
entidad es

concorr entes,

no

caso

das

p ropostas

não

satisf azerem

os

pressupostos do cad erno d e encargos, de não reconh ecer nas entid ades
conco rr entes os r equisitos necess ários à concessão, por entend er hav er falta d e
idoneidad e da prop osta ou dos seus prop onentes ou por qualqu er outro motivo
que considere no civo par a o bom nome da Or ganização.
3. A COQF res erv a-s e, igualment e, o d irei to de não assin ar o contr ato de
adjudicação, no caso de surgir em, alterações superv enient es cir cunstan ciais de
relevo, cont rárias às declarad as pelo propon ente.
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4. O contr ato não s er á, em caso algum, cel ebr ado em caso d e existênci a ou
superv eniên cia d e con flitos entr e a Qu ei ma das Fit as, AAC ou se o(s )
autor( es) da propost a t enham manif estad o atitudes, ações contr ári as ou
desr espeitosas à tr adição académica dos estudantes da Universidad e de
Coimbra.
CAPÍTULO IV – DO CONTRATO
Artigo 15.º - Pagam ento
Os pagam entos ser ão efetu ados por tr ansf er ência b ancári a, em data a definir
pela COQ F, consultada a entidad e vencedo ra deste con curso .
Artigo 16.º - Caução
1. O adjudicatário prest ar á cau ção no v alor de 20% do preço cont rat ado
atrav és de ch equ e visado, até ao integ ral cum primento do contr ato.
2. A caução será pr estad a no dia útil seguinte à notificação da decisão de
adjudicação, mas sempre ant es da celeb ração do contrato definitivo.
Artigo 17.º - Reg ras d e funcionam ento dos recintos
1. As regras d e fun cionam ento do Recinto, nomeadam ente as rel ativas aos s eus
horários de fun cionam ento, lugares ou posto s de venda, norm as de segu ran ça,
identificação de trabalh ador es, circul ação de viaturas, arm azenamento e ou tras
de inter esse p ar a o cabal cumprimento dos contratos d e con cess ão aqui em
caus a, serão as constantes dos respetivos contratos ou de regulamento do
recinto, a elab orar, não sendo nego ciáv eis e devendo ser r espeitadas, na
íntegra, por todos os adjudicatá rios.
2. As indicaçõ es da COQF deverão ser plenamente cump ridas por todos os
adjudicatários qu e deverão, aind a, resp eitar -s e mutuamente.
3. A COQF reserva -se no direito de não autorizar o acesso e/ou permanên cia
no recinto das Noites do Parqu e, ou outros r ecintos onde est as reg ras tenh am
cabimento, de qualqu er fun cionário do concession ário, desde que tenh a
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fundad as suspeit as de que o mesmo pod e s er pr ejudici al ao bom des enrol ar,
segur ança e funcion amento das mesm as, podendo, para o efeito e a qualqu er
altura, r etir ar-lh e a cr ed enci al, proibir a sua ent rad a ou ord en ar -lh e qu e
abandon e o recinto ab andon ar o recinto, sem que, para tal, tenha que restituir
qualquer gar antia ou pag ar qualq uer tipo de i ndemnização.
Artigo 18.º - Credencia ção
1. Todas as pessoas li gadas às atividades terão, necess ariam ente, de ser
creden ciad as,

devendo

ser

f eita

referên cia

antecipad a

ao

n úmero

de

creden ciais necess ári as, tendo de obed ecer a todas as r egr as e normas d e
creden ciação definidas pel a org anização.
2. A COQF não se respons abili za pela não emissão de cred enci ais, quando tal
fato não lhe seja diret ament e imputável, nomeadam ente, quando tal se deva à
não entrega dos documentos necess ários para a cr eden ciação, nos prazos a
definir, posteriorment e.
Artigo 19.º - Uso e Porte de A rm as
1. Não é permitido o uso e porte de armas de fogo ou armas brancas, ou
quaisquer outros objetos ou substâncias proibidas por lei, dentro dos recintos
onde decorr e a Qu eima das Fitas, sob pena d e não ser auto rizado, ou revog ado,
acesso a esses mesmos r ecintos;
2. Quem transpo rtar consigo qu alquer tipo de arm a, objeto ou substância
suprarreferidos

pod erá

resp onder

civil

e

crimin almente

po r

qualqu er

dev er ão

cumprir

ocor rên cia, devendo, ainda, indemnizar a Or g anização.
Artigo 20.º - Segurança
Todos

os

funcionários

da

entidad e

adjudicada

escr upulosamente as r egr as de segu ran ça ou quaisquer outr as instruçõ es
emitidas

pel a

COQF,

ou

po r

qualqu er

entidad e

em

que

esta

d eleg ar

competên cias.
Artigo 21.º - Incum prim ento
1. O eventual incumpriment o do preceituado no presente caderno de encargos
determin a

a

imediata

aplicação,

ao
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estritamente compulsóri a, no valor mínimo de 50 .000 Euros, a que acres cerá
indemnização à COQ F, de todos e quaisquer danos que de tal incump rimento
que lhe adv enham.
2. O cumprimento defeituoso do contrato implicará uma indemnização à
Queima d as Fit as, bem como o pag amento em dobro do v alor d a propost a por
si apres entad a a título de cláusula p enal est ritamente compulsó ria.
Artigo 22.º - Alt era ção do Âm bito
Durant e a vigên cia do contr ato, a COQF p oder á solicitar ao adjudicatário a
alter ação do estab elecido pr eviamente à adjudicação efetiv a, quanto ao
âmbito, periodicidad e do serviço, ou número de pessoal afeto à prestação de
serviços, desd e que del a não r esulte pr ejuízo par a este.
Artigo 23.º- P roibição de cessão contra tual
1. Salvo autorização d a COQ F, é expr essamente proibid a tod a e qu alqu er
cess ão da posição contr atual por parte d a enti dade adjudi cad a.
2. No caso de su bcont ratação, a Produto r a deve indicar n a prop osta as
empres as que vai co ntrat ar e est as dev em respeitar as mesmas co ndiçõ es
exigidas àqu ela.
3. A entidade contratad a ao encar reg ar outrem de qualquer tarefa par a a
prossecução de serviços objeto do p res ente caderno de en cargos r esponde,
independ entem ente de culpa, pelos danos que aquele causar.
Artigo 24.º - Casos om issos
A COQF res erv a para si o di reito d e res olução d e situações omiss as no
pres ente caderno de en cargos, com recurso ao Regulamento Interno da Qu eima
das Fitas, bem como aos pareceres das entidades superviso ras da COQ F.

Coimbra, 2 de março de 2020

Ana Marg arid a Marqu es
Comissária dos Bailes
Queima das Fitas 2020
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