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PROPOSTA N.238Q/2022

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM 
BAIXA TENSÃO NORMAL POR AJUSTE DIRETO POR URGÊNCIA 
IMPERIOSA

Considerando:

Que se encontra atualmente a decorrer contratualização entre o Município do Montijo e a 

empresa Petrogal, S.A. para o serviço de Fornecimento de Energia em BTN( processo AD.° 

142/2022/DGFP), decorrente de proposta 294/2022, aprovada em reunião de Câmara a 

13-07-2022, justificada por imperiosidade e urgência em situação imprevisível e 

inimputável, em formato de procedimento por ajuste direto, em função de critérios 

materiais (considerando o disposto na alínea a) do n.° 1 e na alínea e) do n.° 2, ambos do 

artigo 16.° do CCP, e ao abrigo da alínea c) do n.° 1 do artigo 24.° do CCP);

Que ao referido contrato, sendo imprescindível garantir a ininterrupção do fornecimento 

de energia, sob pena de se sacrificar o interesse público, foi-lhe atribuída eficácia retroativa 

ao dia 05 de junho;

Que tendo em conta que decorreu o procedimento AQ/63/2022 celebração de contrato 

de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão especial e baixa tensão normal, por 

ajuste direto ao abrigo do acordo quadro para fornecimento de energia em regime de 

mercado livre (CNCM-AQ/35 12020), foi definida uma vigência de contrato de 45 dias.
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período esse considerado suficiente para decorrer o procedimento, efetuar a avaliação da 

proposta e efetiva adjudicação, em situação em que se reunissem todas as condições 

aprovadas para o efeito;

Que não deu entrada qualquer proposta no procedimento referido no ponto anterior, tendo 

o mesmo ficado deserto;

Que verificando-se o término do contrato a 04 de junho, e não tendo sido possível garantir 

a tramitação em tempo útil do serviço de fornecimento por conta da não apresentação de 

proposta no procedimento decorrido, tornou-se assim essencial, uma ve2 mais, garantir a 

ininterrupção do fornecimento de energia em BTN por parte da empresa que prestava o 

serviço (PETROGAL, S.A./GALP, S.A.), sob pena de se sacrificar o interesse público, foi 

efetuado o procedimento por 75 dias - AD 142/2022, com eficácia retroativa 05-06-2022;

Que foi aprovada em Reunião de Câmara de 13-07-2022 novo procedimento por ajuste 

direto ao abrigo do acordo quadro para o fornecimento de energia elétrica em regime de 

mercado hvre em Portugal — AQ/35/2020, após ter sido possível ultrapassar as exigências 

efetuadas pela EDP Comercial — Comercialização de Energia, S.A., que motivaram a 

ausência de proposta no procedimento anterior. A CNCM teve um papel importante na 

resolução desta simação. A este procedimento - AD 141/2022, foi apresentada proposta 

por parte da EDP Comercial — Comercialização de Energia, S.A. a 04-08-2022. A mesma 

foi alvo de pedido de esclarecimentos, tendo sido respondidos e foi proposta a adjudicação
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da mesma. Foi aprovada a adjudicação na Reunião de Câmara de 17-08-2022 e a 18-08- 

2022 a empresa foi notificada da adjudicação, sendo-lhe solicitada a apresentação da 

documentação de habilitação com vista à assinatura do contrato.

Que a EDP Comercial — Comercialização de Energia, S.A. veio a apresentar uma carta a 

informar da impossibilidade de manutenção da proposta e de aceitação da adjudicação, em 

vitmde da existência de um aumento do custo da energia nos mercados de cerca de 30%, 

após a data da entrega da proposta, vindo alegar que: ‘‘'vem exercer o direito de desvinculação da 

sua proposta que lhe é reconhecido pela alínea a) do n° 1 do artigo 332° do CCP, aplicável na fase pré- 

contratual que antecede a assinatura e outorga de qualquer contrato público, à lusç^ do principio da boa fé 

decorrente do n° 2 do artigo 266° da Constituição e do artigo 10° do Código do Procedimento 

Administrativo. ”

Que o contrato amai terminou a 18 de agosto, e não tendo sido possível garantir a 

tramitação em tempo útil do serviço de fornecimento por conta da não apresentação da 

documentação de habilitação no procedimento decorrido, torna-se assim essencial, uma 

vez mais, garantir a ininterrupção do fornecimento de energia em BTN por parte da 

empresa que amahnente presta o serviço.

Que o procedimento AD 141/2022, se finalizou sem que tenha resultado em qualquer 

contrato para o fornecimento de energia elétrica, tal como foi explanado anteriormente, 

cumpre ainda salientar que, atendendo à forma como todo o procedimento foi decorrendo,
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foram, ainda assim, circunstâncias imprevisíveis e imprevistas, não sendo, em caso algum, 

imputáveis à entidade adjudicante

Que face aos factos ser conclusivo afirmar-se que se verificam constrangimentos não 

imputáveis à Autarquia, em consequência da conclusão de procedimento (AD 141/2022) 

sem concretização de contrato, adjuvante ao facto da instabilidade do mercado 

relativamente aos valores de fornecimento de energia, diários e constantes, associado a 

vários fatores económicos de nível mundial, tornarem o Município sujeito ao recapitular de 

uma posição suscetível na diligência de meios que promovam a estabilização de um serviço 

de fornecimento de energia;

Que é imprescindível adotar-se o ajuste diteto quando “na medida do estritamente 

necessário e por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis 

pela entidade adjudicante, não possam ser cumpridos os prazos inerentes aos demais 

procedimentos, e desde que as citcunstâncias invocadas não sejam, em caso algum, 

imputáveis à entidade adjudicante”.

Que a urgência imperiosa implica o preenchimento cumulativo dos seguintes pressupostos: 

(i) urgência imperiosa na prestação, cuja concretização não se compadece com o 

cumprimento dos prazos inerentes aos demais procedimentos pré-contramais previstos no 

Código dos Contratos Públicos;

(ú) imprevisibibdade das citcunstâncias caracterizadoras da urgência;
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(iii) não imputação à Entidade Adjudicante das circunstâncias causadoras da situação 

de urgência;

(iv) limitação do objeto do contrato, cuja celebração é pretendida ao estritamente 

necessário para reagir perante a situação de urgência;

Que para este efeito, urgência imperiosa será aquela que é imposta por uma situação a que 

não se poderá deixar de acorrer com celeridade, em termos tais que a aquisição da prestação 

não pode ser adiada, sob pena de não ser possível reaUzá-la mais ou de a sua não realização 

imediata, a tornar inútil posteriormente. Serão, assim, situações factuais de perigo real que 

ameaçam, consoante o caso concreto, a satisfação do interesse público em causa é 

precisamente a situação do serviço em apreço;

Que os prazos necessários aos procedimentos vinculativos para aprovação e concretização 

de novo contrato de fornecimento de energia em BTN, circunstância esta por não ser 

passível a prorrogação do contrato em vigor, por conta de alteração de preços do 

fornecimento de energia, torna-se imperioso a continuidade do fornecimento por parte da 

empresa fornecedora, sabendo que o Município de Montijo de outra forma não conseguiria 

assegurar a continuidade desta prestação de serviço;

Que as circunstâncias do caso concreto exigem, impreterivelmente, uma nova contratação, 

sob pena de o interesse público ser sacrificado. São casos de absoluta necessidade e de 

intervenção imediata cuja delonga, nessa intervenção, e geralmente associada aos prazos 

dos procedimentos pré-contramais, não é admissível. AEás, resulta de meridiana clareza que
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o Município de Montijo não pode simplesmente estar sem serviços de fornecimento de 

energia, sob pena de incumprimento das suas funções basilares ao ecossistema municipal 

de todo o interesse público ficar irremediavelmente comprometido.

Por conseguinte, é por ser assim que os prazos associados às fases de tramitação dos 

diversos procedimentos pré-contratuais, consagrados no CCP, não são adequados a reagir 

contra situações em que se verifique a urgência imperiosa da prestação, uma vez que esta 

não se coaduna com a morosidade típica dos demais procedimentos pré-contratuais, que, a 

serem lançados, não estariam certamente concluídos no período considerado necessário 

para fazer face à urgência imperiosa;

Que a urgência imperiosa é uma urgência temporal justificada pelos interesses em causa de 

ordem pública. Exige-se que a urgência seja imperiosa, isto é, uma urgência categórica, 

imposta por uma situação a que não possa deixar de se acorrer com toda a celeridade. Trata- 

se, pois, de uma situação de urgência impreterível, significando que a prestação não pode 

ser “adiada”, sob pena de não ser mais possível realizá-la, ou, até, causar prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação. Existem motivos de urgência imperiosa quando, por 

imposição do interesse público, se deve proceder à aquisição de bens ou serviços com a 

máxima rapidez sem se realizar, quando a lei o prevê, procedimentos que garantam, de 

alguma forma, a concorrência;

Que não basta que se conclua que o interesse público em fazer a aquisição com a máxima 

urgência seja superior ao interesse público em a realizar mediante lançamento de
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procedimento concorrencial, sendo ainda necessário que essa urgência imperiosa seja 

resultante de acontecimentos imprevisíveis pela Entidade Adjudicante e não sejam, em caso 

algum, a ela imputáveis. Ora, considerando que o Município de Montijo não poderia prever 

a inexistência de propostas concordantes com o teor do procedimento encetado, após o 

rigoroso processo de análise e classificação das propostas, é forçoso concluir que estão em 

causa acontecimentos imprevisíveis, ou seja, aqueles que surgem de forma inopinada, não 

sendo possível prever ou prevenir, e por tal não se considerando imputáveis à entidade 

adjudicante;

Que se perante um acontecimento que o decisor público podia e devia prever — 

acontecimento previsível — este não optar por procedimento concorrencial isso significa 

que ele não procedeu com o cuidado a que, segundo as circunstâncias, estava obrigado e de 

que era capaz, tendo incorrido em erro sobre os pressupostos do tipo de procedimento 

adotado; Por sua vez, o juízo de imputabiHdade obriga o intérprete a analisar se as 

circunstâncias invocadas para justificar a urgência foram causadas ou impulsionadas pela 

Entidade Adjudicante, o que não se verifica no presente caso;

Ser necessário também que o objeto contramai se contenha dentro dos limites do 

estritamente necessário para reagir à simação de urgência. Para isso, importa demarcar os 

limites do objeto do contrato a celebrar, atendendo à sua relação com a simação de urgência, 

isto é, torna-se necessário verificar se o objeto do contrato está dependente de uma 

contratação imediata. Mas não só, o segmento que determina a adoção do ajuste direto, na
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medida do estiitamente necessário, implica que, em nenhum caso, a Entidade Adjudicante 

possa vir a invocar este critério material para recurso ao ajuste direto, se Uie for possível 

adotar um outro tipo de procedimento;

Que os acontecimentos imprevisíveis só são atendíveis, para efeitos de admissibilidade do 

recurso ao ajuste direto, se o objeto deste se contiver dentro dos limites do “estritamente 

necessário”, ao fim em vista, e se não puderem ser cumpridos os prazos previstos para os 

processos de concurso ou para os restantes procedimentos. Também por esta razão se 

propõe o lançamento de um ajuste direto somente para um período que se estima ser apenas 

de 75 dias, período que se entende ser o estritamente necessário para a passagem do 

fornecimento de energia elétrica em BTN do mercado liberalizado para o mercado 

regulado, que atualmente dispõe de melhores tarifas;

O término do anterior contrato a 18 de agosto por ajuste direto por urgência imperiosa, e 

não tendo sido possível garantir a tramitação em tempo útil do procedimento pré-contratual 

para a contratação do serviço em causa, será imprescindível garantir a ininterrupção do 

fornecimento de energia, sob pena de se sacrificar o interesse público. Assim e 

considerando o decorrer do período estritamente necessário à aprovação de proposta para 

abertura de procedimento por Ajuste Direto à empresa fornecedora de Energia em Baixa 

Tensão Normal até à consequente assinatura de contrato, deverá, no contrato a celebrar, 

ser atribuída eficácia retroativa ao dia 19 de agosto, devendo, para efeitos de início da
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respetiva vigência, ser considerado o dia da assinatura do contrato, nos termos do disposto 

no n.° 2 do artigo 287.° do CCP;

Os requisitos cumulativos para atribuição de eficácia retroativa para o contrato são os 

seguintes:

a) não seja proibida por lei;

b) não lese direitos e interesses legalmente protegidos de terceiros; e

c) não impeça, restrinja ou falseie a concorrência garantida no disposto no CCP;

Não se vislumbra, portanto, que exista qualquer proibição legal, nem tão-pouco a lesão de 

direitos e interesses legalmente protegidos de terceiros. Por outro lado, também não 

impede, restringe ou falseia a concorrência, uma vez que o procedimento adotado não será 

um procedimento concorrencial, conforme já justificado nos considerandos anteriores, 

havendo apenas uma entidade convidada, sabendo-se, de antemão, que a adjudicação seria 

feita àquela entidade;

Para efeitos de planeamento e de preparação do presente procedimento, nomeadamente 

para cálculo do valor base, mediante a urgência, são utilizados os preços amais apresentados 

pelo fornecedor, como consulta preliminar ao mercado, ao abrigo do disposto no artigo 

35.°- A do CCP. Optou-se por uma simação de continuidade, ou seja, a amai empresa que 

fornece o serviço — Petrogal S.A., por forma a manter a continuidade do fornecimento de 

energia mediante o pagamento dos valores previamente apresentados (anexo B do caderno 

de encargos).
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E atendendo ao plano de trabalhos para a prestação de serviços a contratar e atento o preço 

apresentado na proposta de continuidade do fornecimento de energia em Baixa Tensão 

Normal, o preço base dos referidos serviços, para um período de 75 dias, é de 580 000,00€ 

(quinhentos e oitenta mil euros), estimado tendo em conta os perfis de consumo, podendo 

ter uma duração inferior se o preço contratual for atingido antes do final desse período ou 

por conta de assinatura de novo contrato;

Proponho:

1. Que atendendo à fundamentação acima invocada, e tendo em conta o disposto na 

alínea a) do n.° 1 e na alínea e) do n." 2, ambos do artigo 16.° do CCP, e ao abrigo 

da alínea c) do n° 1 do artigo 24.° do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, 

de 29 de janeiro, na sua atual redação a abertura de concurso por Ajuste Direto em 

função de critérios materiais para “Fornecimento de energia elétrica em Baixa 

Tensão Normal, pelo preço base de 580 000,00€ a satisfazer pela dotação 

04/020201, prevista no Plano de Atividades Municipal para 2022-2026, objetivo 

3.2.2, projeto/ação 0201 — 2022-A-5;

2. Que o contrato a celebrar tenha a duração de 75 dias, ou um período inferior se o 

preço contratual for atingido antes do final desse período, contrato esse a iniciar a 

sua vigência com eficácia retroativa ao dia 19 de agosto de 2022, nos termos do
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disposto no n.° 2 do artigo 287.° do CCP, no contrato a celebrar, devendo, para 

efeitos de início da respetiva vigência, ser considerado o dia da assinatura do 

contrato;

3. Aprovar para os devidos efeitos as peças do procedimento (Caderno de Encargos 

e anexos), nos termos previstos na alínea a) do n° 1 e no n° 2, ambos do artigo 40°, 

no artigo 42° e no n° 4 do artigo 115°, todos do CCP, as quais contêm as 

informações técnicas e jurídicas aplicáveis ao concurso e à natureza da aquisição a 

realizar, anexas à presente proposta e dela fazendo parte integrante;

4. Para cumprimento do n.° 2 do artigo 112.° do CCP e na senda da argumentação 

que sustenta a adoção de um ajuste direto por critérios materiais, propõe-se que seja 

convidada a apresentar proposta a Petrogal, S.A. que é a atual contratante, pelo que 

se solicita autorização para endereçar convite à empresa Petrogal, SA.;

5. Para os devidos efeitos remete-se peças do procedimento (Caderno de Encargos e 

anexos), nos termos previstos na alínea a) do n° 1 e no n° 2, ambos do artigo 40°, 

no artigo 42° e no n° 4 do artigo 115°, todos do CCP;

6. Designar gestor do contrato o Senhor Engenheiro Luis Pedro Ferreira nos termos 

do disposto no n°.l do artigo 290°-A do CCP.
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Antes do início das funções, o gestor do contrato, subscreve declaração de 

inexistência de conflitos de interesses, conforme modelo previsto no anexo XIII 

do CCP;

DELIBERAÇÃO:
(JíXlLÚLlQàAciíCi ‘

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.“ 4, do Art.° 57.°, 
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conforme deliberação de 21 de 
outubro de 2021, titulada pela Proposta n.° 01/2021.

A SECRETÁRIA
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Aquisição de Serviços de fornecimento de Energia Elétrica de Baixa Tensão Normal 
(BTN)

Ajuste Direto

CADERNO DE ENCARGOS

CAPÍTULO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a fornecimento 

contínuo de Energia Elétrica às Instalações alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), do 

Município de Montijo de acordo com os elementos estabelecidos no seu anexo A e respetivo 

convite.

O procedimento de contratação reveste a forma de Ajuste Direto, de acordo com o critério 

previsto no artigo 24^ na alínea c) do Decreto-Lei n^ 18/2008 de 29 de janeiro - CÓDIGO DOS 

CONTRATOS PÚBLICOS.

Cláusula 2^

1-0 contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2-0 contrato a celebrar integra ainda o presente caderno de encargos e respetivos anexos.

3 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.^ 2 e o clausulado do contrato 

prevalece os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 

artigo 99.9 do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP), e aceites pelo 

adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.9 desse mesmo diploma legal.

Cláusula 39

Locais da Prestação do Serviço

Os serviços objeto do contrato serão prestados de acordo com listagem de locais constantes do 
anexo A do presente caderno de encargos.



Cláusula 4^

Prazo

0 contrato produz os seus efeitos, desde o dia 19 de AGOSTO de 2022 com a duração de 75 
dias, ou até à extinção do valor do procedimento, ao abrigo do disposto no artigo 287.5, n.^ 2 
do CCP, ou ainda até à assinatura de novo contrato.

CAPÍTULO II 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Cláusula 5^

Obrigações principais do prestador de serviços

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de 

Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário 

as seguintes obrigações principais:

a) A obrigação do fornecimento de energia elétrica nos parâmetros de qualidade de serviços 

definidos no Regulamento da Qualidade das Relações Comerciais, emitido pela ERSE-Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos;

b) O fornecimento de energia elétrica objeto do presente concurso deve respeitar e atender à 

Legislação em vigor em Portugal nesta matéria, nomeadamente o Regulamento de Relações 

Comerciais do Sector Elétrico, aprovado pelo Regulamento n.^ 496/2011 da ERSE, publicado no 

Diário da República, II.s Série n.9 159, de 19 de Agosto de 2011, com as alterações introduzidas 

pelo Regulamento 468/2012 da ERSE, publicado no Diário da República, 11.^ Série n.^ 218, de 12 

de Novembro de 2012, e também, quando aplicável, o disposto no Guia de Medição, Leitura e 

Disponibilização de Dados de Energia Elétrica em Portugal Continental, publicado pela ERSE em 

23 de dezembro de 2011.

Cláusula 6^

Preço base

Pelo fornecimento de energia elétrica em BTN, bem como pelo cumprimento de todas as 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante obriga-se a 



pagar ao adjudicatário o preço base do presente procedimento no vaior de 580.000,00€ 

(quinhentos e oitenta mil euros), relativo às parcelas constantes da proposta adjudicada, em 

função do consumo efetivamente verificado, relativas às componentes de energia de acordo 

com 0 especificado no anexo A, aplicando-se os valores tarifários propostos pela entidade 

adjudicatária de acordo com tabela constante do Anexo B.

Cláusula 73

Condições de Pagamento

1. Pela prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

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

adjudicatário 0 valor correspondente aos consumos de acordo com os preços constantes da 

proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à entidade adjudicante.

3. As quantias devidas pela entidade adjudicante, devem ser pagas nos prazos estabelecidos por 

lei.

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

faturas, deve esta comunicar ao prestador de serviços, por escrito, no prazo de quinze dias, os 

respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos 

necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.

CAPÍTULO III

PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO

Cláusula 8^

Penalidades contratuais

1. Se o adjudicatário não cumprir de forma exata e pontual as obrigações contratuais por facto 

que lhe seja imputável, a entidade adjudicante pode, a título sancionatório, resolver 0 contrato 

e aplicar as sanções previstas no contrato ou na lei.



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

exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária de até 20% do respetivo preço 

contratual, nos termos do art.9 329.9 Jo CCP.

3. Na determinação da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta, 

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

adjudicatário e as consequências do incumprimento,

4. A aplicação das penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obsta a que a entidade 

adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente e não afasta o direito à resolução do 

contrato por parte da entidade adjudicante, pelo que, em caso de incumprimento grave do 

prestador de serviços, aquela pode optar pela resolução do contrato.

5. Nos casos de não cumprimento das obrigações emergentes do adjudicatário, assistirá à 

entidade adjudicante o direito de exigir notas de crédito por incumprimento parcial do contrato 

ou de efetuar desconto direto nos pagamentos mensais.

Cláusula 99

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 casos de força maior, entendendo-se como tal as circunstancias 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 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 sociedade 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;

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações utilizadas pelo prestador de serviços 

cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou do 

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.

Cláusula 10^

Resolução do Contrato

1. O direito à resolução do contrato poderá ser exercido pela entidade adjudicante e pelo 

prestador de serviços os termos do disposto nos artigos 332^ a 334^ do Código dos Contratos 

Públicos.

2. A entidade adjudicante poderá resolver o contrato sempre que, por razões imputáveis ao 

prestador de serviços, a normal prestação do serviço se encontre gravemente prejudicado.

3. Sem prejuízo de outras situações de grave violação das obrigações assumidas pelo prestador 

de serviços previstas no contrato, a entidade adjudicante pode resolver o contrato a título 

sancionatório nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo por facto imputável ao prestador de serviços;



b) Incumprimento, por parte do prestador de serviços, de ordens, diretivas ou instruções 

transmitidas no exercício do poder de direção sobre matérias relativa à execução das prestações 

contratuais;

c) Oposição do prestador de serviços ao exercício dos poderes de fiscalização da entidade 

adjudicante;

d) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite de 

20% do valor contratual;

4. A resolução do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificação.

5. O direito à resolução do contrato poderá ser exercido pela entidade adjudicante e pelo 

adjudicatário nos termos do presente Caderno de Encargos.

6. A cessação dos efeitos do contrato não prejudica o exercício de responsabilidade civil ou 

criminal por atos ocorridos durante a execução do contrato.

CAPÍTULO IV

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

Cláusula 11^

Foro competente

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

Juízo de Contratos Públicos do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa 

renúncia a qualquer outro.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 12^

Subcontratação e cessão de 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 artigo 3169 e seguintes do Código dos 

Contratos Públicos.

Cláusula 139

Comunicações 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 0 domicílio ou sede contratual de cada uma, identificadas no contrato.

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

à outra parte.

Cláusula 149

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Cláusula 159

Legislação aplicável

O contrato é regulado pela legislação portuguesa.



ANEXO A

MAPA DE LOCAIS E QUANTIDADES



ANEXO B

Tabela Tarifária





PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DATA DA PROPOSTA - 1 de setembro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Designação Social: Município do Montijo

[Assinatura 
Qualificada] 
Inês Perpétuo 
de Sequeira

Digitally signed by 
[Assinatura 
Qualificada] Inês 
Perpétuo de Sequeira 
Date: 2022.09.01 
17:10:13+01'00'

2. CONDIÇÕES ECONÓMICAS

Os preços apresentados em seguida foram obtidos com base na informação dos consumos de energia e 
potência disponibilizada pelo Cliente, conforme consta do anexo a esta proposta.

2.1 - Baixa Tensão Normal - Tarifa Simples - Potência contratada entre 1,15 kVA e 20,7kVA

Escalão dê 
Potência (kVA)

Energia 
Ativa 

(EUR/kWh)
1,15-20,7 kVA 0,4750

2.2 - Baixa Tensão Normal - Tarifa Bi-horária - Potência contratada entre 1,15 kVA e 20,7 kVA

Escalão de 
Potência (kVA)

Energia 
Ativa Fora 
de Vazio 

(EUR/kWh)

Energia 
Ativa Vazio 
(EUR/kWh)

1,15-20,7 kVA 0,4923 0,4352

2.3 - Baixa Tensão Normal - Tarifa Tri-horária - Potência contratada entre 1,15 kVA e 20,7 kVA

í Escalão de 
Potência (kVA)

Energia 
Ativa Pon 
(EUR/kW

ta 
h)

Energia 
Ativa Cheias 
(EUR/kWh)

Energia 
Ativa Vazio 
(EUR/kWh)

1,15-20,7 kVA 0,5085 0,4858 0,4357

2.4 - Baixa Tensão Normal - Tarifa Tri-horária - Potência contratada entre 27,6 kVA e 41,4 kVA

Escalão dê4;^ 
Potência (kVA)

Ativa Ponta'' 
(EUR/kWh)

Ativa Cheias" 
(EUR/kWh)

P^nergia^ 
' Ativa Vazio' 

(EUR/kWh)
27,6-41,4 kVA 0,5084 0,4844 0,4337

Rua Tomás da Fonseca - Torre C - Piso 8 - 1600-209 Lisboa
Fax: 21 005 3788 / e-mail: concursos.publicos@galp.com
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PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DATA DA PROPOSTA - 1 de setembro de 2022

2.5 - Iluminação Pública (BTIM) - Tarifa Simples - Potência contratada entre 1,15 kVA e 20,7kVA

T
Escalão dê J

Potência (kVAjJ 
i__________

Ativa 
(EUR/kWh)

1,15-20,7 kVA 0,4368

2.6 - Iluminação Pública (BTN) - Tarifa Bi-horária - Potência contratada entre 1,15 kVA e 20,7 kVA

Energia .fenergi^:,;^
Escalão de Ativa Fora ; Ativa Vazio'

Potência (kVA) B de Vazio (EUR/kWfe
«.(EUR/kiMh)!

1,15-20,7 kVA 0,5284 0,4057

2.7 - Iluminação Pública (BTN) - Tarifa Tri-horária - Potência contratada 1,15 kVA e 41,4 kVA

Escalão de
Energia Energia Energia J

, Ativa Pontag Ativa Cheias^ , Ativa Vazio
Potência (kVíBl

1,15-41,4 kVA 0,5572 0,5284 0,4057

a) Os preços de energia apresentados sâo válidos para um contrato de 75 dias ou até à extinção do 
valor do procedimento, produzindo os seus efeitos desde o dia 19 de agosto de 2022.

b) Aos preços de energia apresentados serão acrescidas as Tarifas de Acesso às Redes que se 
encontram atualmente em vigor, qualquer alteração nas referidas tarifas será repercutida de forma 
direta na faturação.

c) Para as instalações em BTN os preços são aplicados segundo o ciclo em que a instalação se encontra 
no início do contrato, quando resultado de uma mudança de comercializador.

d) Os preços acima apresentados não incluem o valor do IVA, que acresce à taxa legal em vigor, bem 
como qualquer outra taxa, encargo ou imposto que incida sobre o fornecimento elétrico.

3. TERMOS DE PAGAMENTO

O pagamento das faturas a emitir pela Petrogal, S.A, será efetuado pelo Cliente por Transferência
Bancária no prazo definido nas peças do procedimento a contar da data de receção da fatura.

Rua Tomás da Fonseca - Torre C - Piso 8 - 1600-209 Lisboa
Fax; 21 005 3788 ! e-mail: concursos.publicos@galp.com
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PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DATA DA PROPOSTA -1 de setembro de 2022

4. ENTRADA EM VIGOR DO CONTRATO

Após aceitação por parte do Cliente e confirmação da mesma pela Petrogal, será emitido um contrato de 
fornecimento de energia elétrica que apenas entra em vigor a partir do 1° dia de abastecimento efetivo. 
Eventuais penalizações por rescisão antecipada de contratos em mercado livre não são da 
responsabilidade da Petrogal.

A informação necessária para formalização do contrato é a seguinte:

- Designação Social, NIF, Representantes legais, Morada Sede, Contatos

- Código do Ponto de Entrega (CPE)

5. VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta é válida por 66 dias a contar da data da entrega. Terminado este prazo a Petrogal reserva-se o 
direito de alterar as condições apresentadas.

Paulo Fernandes

Lisboa, 1 de setembro de 2022

6. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

Na sequência da nossa aceitação quanto às condições comerciais propostas pela Petrogal, S.A., vimos por 
este meio autorizar que se dê início ao processo de mudança de comercializador para a(s) 
instalação/instalações com o(s) CPE objeto(s) da presente proposta.

(Assinatura do Cliente)

Rua Tomás da Fonseca - Torre C - Piso 8 - 1600-209 Lisboa
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ANEXO - TARIFAS DE ACESSO EM VIGOR

Potência 

Contratada

Potência Contratada 

(€/dia)

Energia Ativa (€/ kWh)

Tarifa Simples
Tarifa Bi-horária Tarifa Tri-horária

Fora de Vazio Vazio Ponta Cheia Vazio

1,15 0,0301

-0,0019 0,0090 -0,0244 0,0894 -0,0121 -0,0244

2,3 0,0603

3,45 0,0904

4,6 0,1205

5,75 0,1507

6,9 0,1808

10,35 0,2712

13,8 0,3616

17,25 0,4520

20,7 0,5424

27,6 0,7232

não aplicável 0,0919 -0,0099 -0,028434,5 0,9040

41,4 1,0848

' 1 ■'! i ■ ' í, .í'. ? . , i k ! 'i ‘ T 1 i. ,í k /' i ' /, ■ ' : ;• . : ! , k., ',' ■ j k I k : i F k' " i d ' k'l i i ' ■ ": k

Potência

Contratada

Potência Contratada

(ê/kW.dia)

Energia Ativa (€/ kWh)

Tarifa

Simples

Tarifa B -horária Tarifa Tri-horária

Fora de 

Vazio
Vazio Ponta Cheia Vazio

1,15-20,7
0,0262 (dia)

-0,0019 0,0090 -0,0244 0,0894 -0,0121 -0,0244

27,6-41,4 não aplicável 0,0919 -0,0099 -0,0284

I iiiH

Taxa DGEG (aplicada a cada instalação em Baixa Tensão): 0,35 €/mês

Contribuição Audio Visual (por instalação): 2,85 €/mês
Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP): 0,001€/kWh

ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (www.erse.pt)

PETROGAL

01-09-2022

http://www.erse.pt


eletricidade

Mix Energético
Galp
Mix Oferta Genérica
Em 2021, as emissões específicas de COj imputáveis à produção de 
eletricidade comercializada pela Galp foram de 273,08 gCO2/kWh.

■ CogeraçSo renovável (7^8%)
■ Hfdrica

■ Gáí Natural (57,84%)

□ Eólica (5,64%)

■ Hídrica (11,81%)

■ Cogeração renovável (7,68%)

Geotermia (0,00%)

■ Outras renováveis (3,22%) ■ Carvão (3,90%)

■ Resíduos sólidos urbanos (1,13%) : Diesel (0,00%)

■ Cogeração fóssil (3,43%) ■ Fuelóleo (0,00%)

■ Gás Natural (57,84%) ■ Nuclear (5,15%)

Impactos Ambientais
A produção de eletricidade tem impactos no ambiente 
de acordo com a fonte de energia primária utilizada.

Apresenta-se, sumariomente, os principais impactos ambientais, 
motivados por cada uma das categorias de fonte de energia elétrica 
consagradas no n° 2 do Art° 2° da Diretiva ERSE n°16/2O18, de 13 de 
dezembro, sobre Rotuiagem de Energia Elétrica, nos termos previstos 
na Informação Geral sobre Impactos Ambientais, divulgado pela 
ERSE em abril de 2019.

Compromisso com 
o Sustentobilidode
A Galp tem como compromisso contribuir para as 
necessidades energéticas de forma eficiente e responsável, 
minimizando os impactos ambientais da nossa atividade.

Contribuímos para que as necessidades energéticas do futuro 
sejam atendidas de forma eficiente e responsável, minimizando 
possíveis impactos. Para isso os nossos compromissos são:

• Desenvolver novas soluções e negócios que nos permitam apoiar 
a sociedade na transição para uma economia de baixo carbono.

• Gerir os riscos e oportunidades relacionados com o clima, 
através da participação ativa de vários departamentos e equipas 
da Empresa.

• Fomentar a investigação e o desenvolvimento de soluções que 
minimizem os riscos e maximizem as oportunidades relacionadas 
com a energia e clima.

• Promover a eficiência energética e soluções inovadoras com o 
objetivo de diminuir a intensidade carbónica dos nossos 
ativos e operações.

• Planear a adaptação às alterações climáticas, minimizando riscos 
operacionais resultantes de fenómenos climáticos extremos.

• Aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões das 
nossas operações em 40% até 2030, em relação a 2017.

• Reduzir a intensidade carbónica dos produtos energéticos 
vendidos em 20% até 2030, em relação a 2017.

• Reduzir a intensidade carbónica da energia produzida 
em 40% até 2030, em relação a 2017.

Categorias de fontes 
de energia elétrica renováveis

Eólica
Os impactos ambientais são em geral de escala reduzida e localizada, 
sendo que os principais são o ruido, a intrusão visual e os alterações 
nos ecossistemas, em particular, na avifauna.

Solar
Os sistemas fotovoltaicos geram poucos impactos ambientais, 
permitindo o aproveitamento de um recurso renovável para produzir 
energia elétrica sem gerar emissões atmosféricas. No entanto, 
ocorrem alguns impactos negativos associados, os visuais, 
sobretudo decorrentes da ocupação de áreas relativamente 
extensas, e do processo e materiais envolvidos na produção das 
células fotovoltaicos e seu desmantelamento.

energia cria energia



Hídrica
Os impactos ambientais dos aproveitamentos de fio de água (sem 
capacidade de armazenamento dos caudais ofluentes) são de 
magnitude inferior aos grandes aproveitamentos hidroelétricos 
(com albufeira). Em ambos os tipos de aproveitamento pode existir, 
ou nõo, desvio do caudal do rio para ser turbinado, constituindo 
uma importante intrusão da paisagem. Os grandes 
aproveitamentos hidroelétricos geram impactos ambientais 
significativos, embora localizados, podendo causar perturbações 
importantes nos sistemas ecológicos a montantee a jusante.

Ondas e maremotriz
Esto formo de produção de energia elétrica apresenta impactos 
ambientais visuais e de alteraçõo do meio envolvente, 
nomeadamente na paisagem e habitats, devido ò localização das 
centrais offshore e onshore, alteração de processos de erosão costeira 
e ecossistemas marinhos.

Cogeração renovável
Este tipo de produção simultânea de energia elétrica e térmica de 
forma mais eficiente (utilização de fonte de combustível renovável) 
quando comparado com o sistema de produção de energia com 
cogeração convencional, resulta numa diminuição significativa dos 
impactos ambientais associados, principalmente na redução das 
emissões de gases poluentes, em particular do CO^, que é o que 
mais contribui paro o efeito de estufa.

Geotérmica
Os impactos ambientais da energia geotérmica são dependentes 
do local da instalação e da tecnologia utilizada. Contudo, os 
principais impactos estão associados aos resíduos sólidos, poluição 
térmica ou química de águas superficiais/subterrâneas, ruído, 
aumento da sismicidade. Estes impactos são mínimos, quando 
comparados com os impactes das tecnologias convencionais de 
produção de energia termoelétrica.

Categorias de fontes de energia elétrica emitentes

Biogás Nuclear
Sendo a incineração uma tecnologia cujo objetivo principal 
é o tratamento de resíduos, a sua valorização energética pode ser 
encarada como um “subproduto” (aproveitamento de biogás em 
aterros sanitários). Assim, os impactos ambientais não devem ser 
exclusivamente afetos à produção de eletricidade, devendo também 
ser imputados à atividade de tratamento de resíduos.

A fase de operação da energia nuclear apresenta alguns impactos 
ambientais bastante significativos, nomeadamente, a poluição 
térmica e radioativa das águas de refrigeração, perda de 
biodiversidade provocado pelas emissões radioativas, degradação 
do solo devido à extração de combustíveis nucleares, a produção de 
resíduos radioativos e as infraestruturas de produção que geram 
impactos visuais.

Biomassa
o aproveitamento da vegetação não cultivada pode produzir 
impactos significativos, conforme seja efetuada a exploração. Em 
muitos casos assiste-se ò destruição total da vegetação, com 
impactes ecológicos expressivos no ecossistema terrestre.

Combustíveis Fósseis
Para a avaliação dos impactos ambientais gerados pela produção 
de energia de origem térmica, onde se inclui a cogeração fóssil, 
através da queima de combustíveis fósseis, nomeadamente 
carvão, diesel, fuelóleo e gás natural, devem também ser 
analisadas as fases de operação, extração, transporte e refinação 
dos combustíveis fósseis, em que ocorrem impactos significativos.

Resíduos sólidos urbanos (RSU)
Os principais impactos são associados ò recolha e transporte dos 
resíduos aos quais correspondem as emissões atmosféricas e ruído 
relacionados aos veículos de transporte. A incineração de RSU gera 
emissões de CO^, contribuindo também para as alterações 
climáticas, em que as emissões resultantes do processo de 
combustão produzidas são de um modo geral mais elevadas do que 
no caso dos combustíveis fósseis, dado o baixo poder calorífico dos 
RSU e a baixa eficiência de geração.

Para esta categoria, os impactos são, entre outros, a elevada 
libertação de gases poluentes, como o dióxido de carbono (CO2), 
óxidos de azoto (NOx) e óxidos de enxofre (SOx), juntamente com 
partículas em suspensão e os metais pesados, que densificam 
o efeito de estufa com impacto no aquecimento global aparecimento 
de chuvas ácidas, degradação do solo, zonas costeiras 
e ecossistemas marinhos, extinção das reservos existentes, intrusão 
visual e ruído.

2021 Mix Comercializador
Em 2021, as emissões específicas de COj imputáveis ò produção de eletricidade comercializada pela Galp foram de 199,ÓO gCO2/kWh.

» Eólica (14,68%)

■ Hídrica (17,a9?í)

■ Cogeração renovável (5,76%)

' Geotermia (0,00%)

n Outras renováveis (9,43%)

■ Resíduos sólidos urbanos (0,83%

■ Cogeração fóssil (2,51%)

■ Gás Natural (42,28%)

■ Carvão (2,85%)

Diesel (0,00%)

■ Fuelóleo (0,00%)

■ Nuclear (3,76%)

Para mats informações consulte o site da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) 
em erse.pt ou o site da Galp em casa.galp.pt ou energia.empresas.galp.com

erse.pt
casa.galp.pt
energia.empresas.galp.com
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