Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)

3. VERIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA
P
_ CONCURSO PÚBLICO
3.1. CONTRATO Nº [ IN
NDICAR ]
Unidad
de: euro

Id
dentificação do objeeto do contrato

Tipo de
contrato

Leggislação
apllicável1

Tipo pro
ocedimento

Ba
ase Legal do
Pro
ocedimento
(artigo, n.º, alínea)

Valor do contrato
V
sem IVA

Identificação do Adjudicatário
NIF

Denominação socia
al

Concurrso Público

A. EEnquadramento e Base legal do coontrato
Veriificação
Enquadramento
o do Contrato
S

N

NA

Fundamenttação
(por referên
ncia concreta à doccumentação verifica
ada e
anexada
a)

Outras observações
Relevantes

O co
ontrato a celebrar inssere‐se no âmbito da
conttratação excluída, co
onforme legalmente
estaabelecido?
 (Cfr. Artigo 5º d
do CCP)

1
A legislação aplicável [Código do
os Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto‐Leei n.º 18/2008, de 29/01, reetificado pela Declaração de
e Retificação n.º 18‐A/2008
8, de 28/03, e alterado pelaa Lei n.º 59/2008, de 11/09, pelo Decreto‐Lei n.º 223/2
2009, de
11/09, pelo Decreto‐Lei n.º 278/22009, de 02/10, que proced
deu à sua republicação, peela Lei n.º 3/2010, de 27/044, pelo Decreto‐Lei n.º 131/2010, de 14/12 e pela Lei n.º 64‐B/2011, de 30/12, adaptado à Região Autóno
oma dos Açores através do Decreto
A, de 28/07, alterado pelo Decreto
D
Legislativo Regional n.º 15/2009/A, de 06/08, e à Região Autónoma da Madeira
M
através do Decreto Legislativo Regional n.º 34//2008/M, de 14/08 (setor trradicional / setor especial); Diretiva
legislattivo Regional n.º 34/2008/A
2004/118/CE do Parlamento Europ
peu e do Conselho, de 31/0
03 (setor tradicional); Decreeto‐Lei n.º 59/99 de 02/03 (setor tradicional); Decreto
o‐Lei n.º 197/99 de 08/06 (ssetor tradicional); Diretiva 2004/17/CE do Parlamento
o Europeu e do Conselho, de
d 31/03
(setor eespecial); Diretiva 93/38/CEEE do Conselho, de 14/06 (setor
(
especial) e Decreto‐LLei n.º 223/01 de 09/08 (seetor especial)] verifica‐se te
endo em consideração a daata de abertura do procedimento concursal, a legislaçção ao abrigo do qual as reespetivas
peças fforam elaboradas, o valor eestimado / preço base do prrocedimento em causa e o ssetor de atividade em que o tipo de fornecimento e a entidade adjudicante se insserem.

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Veriificação
Enquadramento
o do Contrato
S

N

NA

Fundamenttação
(por referên
ncia concreta à doccumentação verifica
ada e
anexada
a)

Outras observações
Relevantes

O o
objeto do contrato respeita a serviços
iden
ntificados no Anexxo VII da Diretiva
2004
4/18/CE, e o seu valo
or excede o limiar de
apliccação da referidaa Diretiva? (vide
Com
municação Interpretativa da Comissão
2006/C179/02)
Questões subjacentes: p
princípio da igualdade,
Q
d
da não discriminaçção em razão da
a
n
nacionalidade, concorrêência, imparcialidade na
a
a
adjudicação, adequado
o grau de publicidade,
para
mercadoss
eeventual
relevância
ttransfronteiriços, etc.

O objeto do contrato em causa está
abraangido pelas categgorias de bens e
servviços definidas n
nas portarias do
com
mpetente
membro
o
do
Governo
resp
ponsável pela área das finanças, tendo o
proccedimento sido lançado ao abrigo de
Acordo Quadro (CCP)?


Cfr Portaria n.º 7
772/2008, de 6/08,
alterada pelas Portarias n.ºs 420/2009,
de 29 /04 e 103/201
11, de 14 /03
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ação n.º ……… (códiigo)
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(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)
Veriificação
Enquadramento
o do Contrato
S

N

NA

Fundamenttação
(por referên
ncia concreta à doccumentação verifica
ada e
anexada
a)

Outras observações
Relevantes

Estaando o objeto do contrato em causa
abraangido pelas catego
orias definidas nas
porttarias do competeente membro do
Govverno, no caso de tter sido efetuada a
conttratação direta, existe autorização
exprressa do competeente membro do
Govverno responsável pella área das finanças?


Cfr. Artigo 5º/4
4
137/2007, de 19/02
2

do

Decreto‐Lei

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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B. A
Análise do procedimento adotad
do face à legislaação aplicável
B.1 FFormação do Conttrato
Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

N

NA

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

No caaso de Irregularidade, identificação:
1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

Existe uma deciisão a autorizar a abertura do
procedimento de ccontratação?


1

2

Em caso a
afirmativo, constam do processo,
designadamentte:
 O fundam
mento/enquadramento do
d pedido
 A cabimeentação da despesa, (C
Cfr. Artigo 13º do
Decreto‐LLei 155/92, de 28/07)
 Escolha d
do tipo de procedimento
o (Artigo 38.º)
 Preço basse (artigo 47.º do CCP)
 Peças con
ncursais adequadas e respetivos
r
anexos,
os
se aplicável (Art 40.º, 43.º a 46
6.º CCP e Portaria
701‐H/20008, de 29/07)
 Nomeaçã
ão e designação dos membros
m
do júri,
quando eexigível (art.º 67.º CCP)
 Eventuaiss requisitos formaiss prévios (ex:
publicitaçções obrigatórias, autorrizações em razão
do objeto
o, regimes excecionais, etc)
e

Anexo
o 8 do Manual de Procedim
mentos para Auditorias em Operações.
O

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

N

NA

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

No caaso de Irregularidade, identificação:
1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

A decisão de con
ntratar coube ao órggão competente
para autorizar a d
despesa e foi tomadaa no âmbito de
competência próp
pria ou delegada?
2

3



os

Cfr. Art.º 36.º d
do CCP e Art. 16.º a 21.º
2
do DL 197/99
de 08/06, lei o
orgânica ou estatutos e verificar norma
habilitante/ato de delegação.

Tratando‐se de eempreitadas de obrras públicas na
modalidade
cconceção/construção,,
mostra‐se
suficientemente ffundamentada a necessidade
n
de
escolha desta modalidade face a especial
complexidade técn
nica ou especialização associada aos
trabalhos a realizar?


4



5

Art.º 43.º,, n.º 1 e n.º 3 CCP.

O tipo de procedim
mento adotado está de
d acordo com o
valor do contrato?
os

Cfr. Art. 117.º, 19.º, 21 e 47º todo
os do CCP.

A empreitada de o
obras públicas, forneccimento de bens
ou serviços a co
ontratar pertence a um grupo de
contratos, com prestações do mesmo tipo suscetíveis
de constituir objetto de um único conttrato, cujo valor
agregado respeitaa o limite legalmentte estabelecido
para o procedim
mento adotado, nãão tendo sido
artificialmente fraccionado?


Cfr. Art.º 22.º CCP e Art.º 16.º do
o DL 197/99, de 8
de junho.

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

6

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

Cfr. Art.º 22.º CCP e Art.º 16.º do
o DL 197/99, de 8
de junho.

No caso da eempreitada de obras públicas,
fornecimento de b
bens ou serviços consstituir um lote, a
aplicação da leggislação vigente em
m matéria de
contratação públicca teve em conta o vaalor agregado de
todos os lotes?


8

NA

1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

A empreitada de o
obras públicas, forneccimento de bens
ou serviços a co
ontratar pertence a um grupo de
contratos, com prestações do mesmo tipo suscetíveis
de constituir objetto de um único conttrato, cujo valor
agregado respeitaa o limite legalmentte estabelecido
para o procedim
mento adotado, nãão tendo sido
artificialmente fraccionado?


7

N

No caaso de Irregularidade, identificação:

Cfr. Art.º 222.º CCP.

Qual o tipo de
publicitação /
divulgação
adotado?

Anúncio no DR, JOU
UE e plataforma
eletrónica utilizada pela entidade
adjudicante.
 Cfr. Art.os 130.º e 13
31.º (publicidade), e
19.º, alínea b), 20.º, n.º 1, alínea b) e n.º
2 (montantes) do CCP
P.)

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
6/3
30

Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
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Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

N

NA

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

No caaso de Irregularidade, identificação:
1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

Anúncio no DR e plataforma
eletrónica utilizada pela entidade
adjudicante.
 Cfr. Art.os 130.º (pu
ublicidade), e 19.º,
alínea b), 20.º, n.º 1,
1 alínea b) e n.º 2
(montantes) do CCP.))

O conteúdo dos anúncios (JOUE e/ou DR) inclui todos
os elementos legallmente exigíveis?


9



10

n 701‐A /2008, de
Cfr. Art.º 130.º n.º 1 do CCP, Portaria n.º
1
n.º1 do CCP;
29/07; Art.º 1.ºº, n.º 1, alínea a), Art.º 131.º,
Regulamento dee Execução (EU) 842/2011, da Comissão, de
19/08 que revo
ogou o Regulamento (CE) n.º 1564/2005, da
Comissão, de 7/009.
Caso existam lacunas, verificar se as peçaas do procedimento
petos omissos
descrevem com pormenor suficiente os asp

Considerando a naatureza, as caracteríssticas, o volume
e o grau de comp
plexidade das prestaações objeto do
contrato bem com
mo a necessidade de
d inspeção ou
visita prévia locaais ou equipamentos, de forma a
garantir adequadaas condições de co
oncorrência, foi
concedido um praazo razoável aos interessados para a
propostas?
apresentação das p


Cfr. Art.º 633º, n.º 2 do CCP.

11

Foi respeitado o p
prazo mínimo, legalm
mente previsto,
para apresentação
o das propostas?

12

Na data da pub
blicação do anúncio, as peças do



Cfr. Art.os 135.º e 136.º do CCP.

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

N

NA

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

No caaso de Irregularidade, identificação:
1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

procedimento ficaaram disponíveis nos serviços da
entidade adjudicante/na plataform
ma eletrónica
utilizada pela mesm
ma?


Cfr. Art.º 1333.º do CCP.

O prazo para apressentação de propostaas foi suspenso?
13


14

a.



b.

Cfr. Art.º 611º do CCP.

O prazo para apresentação de propostas foi
prorrogado?
Em caso afirmativo
o:
A prorrogação d
decorreu de retificaações e / ou
esclarecimentos previstos no artigo 50
0.º do CCP que
os para além do prazo estabelecido
foram comunicado
para o efeito?
Cfr. Art.º 644º n.º 1 do CCP.

Decorreu de retifiicações referidas no artigo 50.º do
CCP ou da aceitaação de erros ou de
d omissões do
caderno de encarggos nos termos do dissposto no artigo
61.º do CCP, quee implicaram alteraçõ
ões de aspetos
fundamentais das peças do procedimen
nto?


Cfr. Art.º 644º n.º 2 do CCP.

c.

Decorreu de pedido fundamentado
o de qualquer
interessado que tenha adquirido as peças do
procedimento?

d.

A prorrogação decorreu do facto de não terem sido



Cfr. Art.º 644º n.º 3 do CCP.

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

N

NA

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

No caaso de Irregularidade, identificação:
1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

disponibilizados, n
no dia da publicação
o do anúncio, o
programa do conccurso ou o caderno de encargos na
plataforma eletrrónica, utilizada pela entidade
adjudicante?


15



16

Cfr. Art.º 1333.º, n.º 6 do CCP

Decorrente da q
questão anterior, a decisão de
prorrogação do prazo foi notificada a todos os
ue adquiriram ass peças do
interessados qu
procedimento e fo
oi publicado aviso da referida decisão
nos mesmos moldes em que foi publiccado anúncio de
c
(aviso
abertura do respeetivo procedimento concursal
no JOUE e DR, no ccaso de procedimento
o concursal com
publicação no JOU
UE / aviso no DR, e na plataforma
eletrónica utilizadaa pela entidade adjud
dicante, no caso
de procedimento cconcursal sem publicaação no JOUE)?
Cfr. Art.os 661.º, n.º 4 e 133.º n.º 7 do CCP
C

Caso tenham sido apresentados pedidos de
esclarecimento e//ou efetuadas retificcações às peças
do procedimento
o, foram cumpridos os prazos
legalmente estabeelecidos para o efeito, efetuadas as
devidas prorrogações para apreesentação das
o aplicável) e a entidaade adjudicante
propostas (quando
efetuou todas as d
diligências legalmentee previstas para
comunicação desses esclarecimentos e/ou
e
retificações
a todos os interesssados?


Cfr. Art.os 550.º e 64.º do CCP

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

17

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

Cfr. Art.º 1338.º do CCP

O critério no qual se baseou a adjudicação foi o do
mais baixo preço
o e está descrito no
o programa do
procedimento?


19

NA

1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

No dia imediato ao termo do prazo
o fixado para a
apresentação das propostas foi publiciitada a lista dos
plataforma eletrónicaa utilizada pela
concorrentes na p
entidade adjudican
nte?


18

N

No caaso de Irregularidade, identificação:

Cfr. Art.os 744.º e 132.º alínea n) do CCP
P.

Caso o critério de aadjudicação adotado tenha sido o da
proposta econom
micamente mais vantajosa, os
respetivos fatores e eventuais subfacttores respeitam
aos aspetos da eexecução do contratto submetido à
concorrência pello caderno de encargos
e
estão
indicados e suficientemente descritos no
n programa do
procedimento, asssim como o modelo de avaliação da
proposta?


Cfr. Art.os 74.º, 755.º e 132.º alínea n) do CCP

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
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Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

20

NA

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

Caso o critério dee adjudicação, seja o da proposta
economicamente mais vantajosa, os fatores e
subfactores são co
onformes o disposto no artigo 75.º,
i.e, não dizem reespeito direta ou in
ndiretamente a
situações, qualid
dades, característicaas ou outros
elementos de facto relativos aos concorrentes,
designadamente à respetiva capacidade económica
e/ou financeira, asssim como aos conhecimentos e/ou
capacidades profisssionais e técnicas?


21

N

No caaso de Irregularidade, identificação:

Cfr. Art.º 755.º do CCP.

As cláusulas inclu
uídas no caderno dee encargos são
claras e suficienteemente precisas parra permitir aos
proponentes deteerminar o objeto do
o contrato e à
entidade adjudican
nte escolher o adjudiccatário?


Cfr. Art.os 42.º do CCP.

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)
Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

22

N

NA

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

No caaso de Irregularidade, identificação:
1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

Foram fixadas reestrições abusivas ou referências
discriminatórias n
nas peças do proccedimento (por
exemplo, a exigêência de ter estab
belecimento ou
representante no
o país/região ou experiência
e
na
mesma, assim co
omo a inclusão dee referências a
fabricante/ provveniência/origem ou produção
determinada, proccesso específico, marrcas comerciais,
patentes ou tip
pos, não sendo taais referências
acompanhadas da menção “ou equivallente”, ou ainda
limites relativos à habilitação de em
mpreiteiros, em
incumprimento do
o artigo 31.º do DL 12/2004 e artigo
8.º da Lei 41/2015)?


Cfr. Art.º 499.º , n.º 12 e n.º 13 do CCP.

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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e3
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Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

N

NA

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

No caaso de Irregularidade, identificação:
1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

Na elaboração do “modelo de avaliação das
propostas” foi observado o disposto no
o artigo 139.º do
CCP?

23

Verificar designadam
mente se:

Foram exp
plicitados os fatores e os eventuais
subfactores relativos aos aspetos da execução do
c
pelo
contrato a ccelebrar submetidos à concorrência
caderno de encargos que densificcam o critério de
adjudicação;

Foram fixados os valores dos respecctivos coeficientes
de ponderaação, e relativamente a cada um dos
fatores ou subfactores elementaares, a respetiva
ontuação;
escala de po

Foi mencio
onada a expressão matemática
m
ou o
conjunto ordenado de diferentees atributos que
permite a attribuição das pontuaçõees parciais;

Não foram utilizados dados que dependem,
d
direta
ou indiretamente, dos atributos das propostas a
apresentar, com exclusão da propo
osta a avaliar (por
o do conceito de “preço
o médio”).
ex. utilização


Cfr. Art.º 139.º do
o CCP.

Foram apresentadas propostas variantees?
24


Cfr. Art.os 132.º, n
n.º 1, alínea j), 59.º do CCP.

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
13/3
30

Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)
Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

a.

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

Cfr. Art.os 132.º, n
n.º 1, alínea j), 59.º e 146.º,, n.º 2, alíneas f) a h)
do CCP.

25

As propostas con
nsideradas apresenttam um preço
anormalmente b
baixo tendo sido solicitadas ou
apresentadas as neecessárias justificaçõees?

26

Foram consideradaas as propostas que apresentam um
preço total superio
or ao preço base?





Cfr. Art.º 1115, n.º 3, Art.º 71.º do CCP..

Cfr. Art.º 700.º, n.º2 alínea d) do CCP.

Tratando‐se de u
um concurso público com vista à
celebração de con
ntratos de locação ou
o aquisição de
bens ou prestação
o de serviços, a existêência da fase de
leilão eletrónico estava prevista no
o programa do
procedimento?


a.

NA

1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

Em caso afirmativvo, as propostas varriantes estavam
em conformidadee com os requisittos legalmente
exigíveis e em conssonância com os term
mos previstos no
programa do proceedimento?


27

N

No caaso de Irregularidade, identificação:

Cfr. Art.º 1332, n.º 4 do CCP.

Em caso afirmativo
o, o leilão decorreu dee forma regular,
isto é, não foi utillizado de forma abussiva de modo a
impedir, restringir ou falsear a concorrêência?


Cfr. Art.º 1332, n.º 4 e Art.os 140.º a 145
5.º do CCP.

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
14/3
30

Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)
Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

28

C

NC

Obs./Fundamentação

Cfr. Art.º 1332, n.º 4 e Art.s 150, n.º 1 do
o CCP.

Cfr. Art.º 1332, n.º 4 e Art.os 149.º a 154
4.º do CCP.

O júri analisou ass propostas de forma transparente,
não tendo sido in
ncorretamente admittida ou excluída
qualquer proposta?


30

R
Ref.ª

Em caso afirmativo
o, a fase de negociaçção decorreu de
forma regular, istto é, da mesma não
o resultou uma
modificação sub
bstancial das condições iniciais
estabelecidas nas p
peças do concurso?


29

NA

1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

Tratando‐se de u
um concurso público com vista à
celebração de umaa concessão de obrass públicas ou de
serviços públicos, a existência da fase
e de negociação
estava prevista no programa do procedimento?


a.

N

No caaso de Irregularidade, identificação:

Cfr. Art.º 1446.º do CCP.

O júri avaliou as p
propostas, baseando‐se estritamente
no critério de adjudicação previamente fixado (e
eventuais fatores e subfactores), apliccou‐o de forma
or cada proposta
correta e a pontuaação global obtida po
encontra‐se devidaamente justificada?


Cfr. Art.º 1446.º do CCP.

Foi realizada a aud
diência prévia dos con
ncorrentes?
31


Cfr. Art.os 147.º, 123.º (ex vi Art.º 147) e 153.º do CCP.

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
15/3
30

Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)
Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

32

Existe análise e d
decisão devidamente fundamentada
de eventuais reclaamações apresentadas em sede de
audiência prévia?

33

Existe uma decissão de adjudicação
o juridicamente
válida (Despacho / Deliberação)?





34

N

NA

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

No caaso de Irregularidade, identificação:
1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

Cfr. Art.º 1448.º do CCP.

Cfr. Art.º 766.º do CCP.

Foi realizada a no
otificação de adjudicaação a todos os
concorrentes (esco
olhido e preteridos)?


Cfr. Art.º 777.º do CCP

Foi publicado anún
ncio de adjudicação no JOUE)?
(no caso de adjudiicações decorrentes de procedimentos
35

concursais de valor superior aos limiares comunitários
c
e/ou
cuja abertura tenha ssido igualmente publicittada no JOUE)


36

Cfr. Art.º 788.º do CCP

Foi prestada cauçãão para garantia do cumprimento
c
do
contrato?


Cfr. Art.os 88.º a 91.º do CCP

Foram apresentados os documentos dee habilitação?
37


Cfr. Art.os 81.º a 84.º e 86.º do CCP

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
16/3
30

Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)
Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

38

N

NA

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

No caaso de Irregularidade, identificação:
1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

Foi realizada a notificação da aprresentação dos
documentos de h
habilitação a todos os
o concorrentes
(adjudicatário e restantes concorrentess)?


Cfr. Artº 855.º do CCP

Foi celebrado conttrato escrito?
39


40

41



42

Cfr. Art.os 994.º e 95.º do CCP

Caso o órgão competente para a decissão de contratar
tenha proposto aju
ustamentos ao conteú
údo do contrato
a celebrar, os mesmos cumprem as condições
estabelecidas no artigo 99.º, n.º 2 do CC
CP?
No caso de contraatos de locação ou de
d aquisição de
bens móveis ou de serviços, a vigênciaa do contrato é
superior a 3 ano
os (incluindo‐se para este efeito,
prorrogações exp
pressas ou tácitass do mesmo)
encontrando‐se
a
mesma
devidamente
fundamentada?
Cfr, Art.os 48.º, 432.º, 440.º e 451.º do CCP

Relativamente a empreitadas de obrass públicas ou de
concessão de obrras públicas foi remetido no prazo
legal pela entidaade adjudicante ao IMPIC, I.P., o
respetivo relatório
o de contratação, de
d acordo com
disposto no artigo 108.º?


Cfr. Art.os 108.º do CCP

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
17/3
30

Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)
Parecer de auditorria
Verificação Docum
mental
Prrocedimento

SSim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável
(NA)

Análiise da conformidade legal
l
do
procedim
mento de contratação
o e eventual
iden
ntificação de irregularridades
Confforme (C) / Não conform
me (NC)

S

43

N

NA

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

No caaso de Irregularidade, identificação:
1. do
o tipo de irregularidad
de e da tx correção
financceira aplicável, cfr Deecisão C(2013) 9527
de 19 de dezeembro;
2. do tipo de erro (confo
orme tabela pré‐
definida))2

O contrato foi objeeto de visto do Tribun
nal de Contas?
(indicar data do vvisto, n.º do processo
o e confirmar a
aposição do visto n
no original do contratto)


Cfr. Artigoss 46, 47 e 48 da Lei n.º 98//97, de 26 de agosto
(LOPTC) e O
Orçamentos do Estado, Art.º 287.º CCP.

Obseervações:
(1)
(…)

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
18/3
30

Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)
B.2 Execução do Co
ontrato

Parecer de auditoria
Verificação Documental
Sim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável (NA)

Prrocedimento

An
nálise da conformidad
de legal do procedimeento de
contratação e eveentual identificação de
d
irregu
ularidades
Conforme (C) / Não conforme (NC)

S

44

a.

Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentaçãão

2. Do tipo de
d erro (conforme tabella pré‐
3
definida)

Cfr. Art.os 3559.º do CCP

Na vigência do con
ntrato, verificou‐se a subcontratação
de parte das suas prestações ou ocorrreu a cessão da
posição contratual (modificações subjetivas ao
contrato inicial)?
Em caso afirmativo
o:
O contrato objeto de subcontratação ou
o de cessão da
posição contratual foi celebrado na seequência de um
procedimento por ajuste direto em qu
ue só pode ser
convidada uma única entidade?


3

NA

1. Do tipo de
d irregularidade e da ta
axa de
correção financeira aplicável, cfr.
Decisão C(2013)
C
9527 de 19 de
dezembro;

Relativamente a em
mpreitadas de obras públicas,
p
o auto
de consignação resspeitou o prazo legaal ou contratual
estabelecido?


45

N

No ca
aso de Irregularidad
de
geradora de correção
finan
nceira, identificação
o:

Cfr. Art.º 317, n.º 1, alínea a) do
d CCP

Anexo
o 8 do Manual de Procedim
mentos para Auditorias em Operações.
O

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
19/3
30

Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)

Parecer de auditoria
Verificação Documental
Sim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável (NA)

Prrocedimento

An
nálise da conformidad
de legal do procedimeento de
contratação e eveentual identificação de
d
irregu
ularidades
Conforme (C) / Não conforme (NC)

S

b.

c.

d.

46

N

NA

Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentaçãão

No ca
aso de Irregularidad
de
geradora de correção
finan
nceira, identificação
o:
1. Do tipo de
d irregularidade e da ta
axa de
correção financeira aplicável, cfr.
Decisão C(2013)
C
9527 de 19 de
dezembro;
2. Do tipo de
d erro (conforme tabella pré‐
3
definida)

A entidade cesssionária ou subco
ontratada está
abrangida por algu
um dos impedimento
os previstos no
artigo 55.º do CCP??
d CCP
 Cfr. Art.º 317, n.º 1, alínea b) do
No caso de se trataar de subcontratação, existem fortes
indícios de que a mesma resulta de atos, acordos,
práticas ou informaações suscetíveis de falsear as regas
da concorrência?
 Cfr. Art.º 317, n.º 1, alínea c) do
d CCP
As prestações objeeto de subcontratação
o excedem 75%
do preço contratuaal acrescido ou deduzzido dos preços
correspondentes dos trabalhos a mais ou
o a menos, aos
trabalhos de suprrimento de erros e omissões e à
reposição do equilíbrio financeiro a que haja lugar no
contrato?
 Cfr. Art.º 383, n.º 2 do CCP
O contrato inicial foi objeto dee
(modificações objettivas)?
Em caso afirmativo
o:


modificação

A resposta a esta pergunta depende da
as questões 44 a 51

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
20/3
30

Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)

Parecer de auditoria
Verificação Documental
Sim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável (NA)

Prrocedimento

An
nálise da conformidad
de legal do procedimeento de
contratação e eveentual identificação de
d
irregu
ularidades
Conforme (C) / Não conforme (NC)

S

a.

b.

47

48

N

NA

Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentaçãão

No ca
aso de Irregularidad
de
geradora de correção
finan
nceira, identificação
o:
1. Do tipo de
d irregularidade e da ta
axa de
correção financeira aplicável, cfr.
Decisão C(2013)
C
9527 de 19 de
dezembro;
2. Do tipo de
d erro (conforme tabella pré‐
3
definida)

A modificação deecorreu de alteraçõees anormais e
imprevisíveis relatiivamente às circunsttâncias em que
as partes fundaram
m a decisão de contrattar?
 Cfr. Art.º 3112.º, alínea a) do CCP
A modificação deccorreu da ponderação de razões de
interesse público d
decorrentes de neceessidades novas
ou de uma novva ponderação das circunstâncias
existentes?
 Cfr. Art.º 3112.º, alínea b) do CCP
A modificação o
objetiva do contratto implicou a
alteração das prestações principais abrangidas pelo
objeto do con
ntrato e/ou consubstanciou o
impedimento, reestrição ou
falsseamento da
concorrência? (ou
u seja, foi objeto de
d modificação
substancial?)
 Cfr. Art.º 3113.º, n.º 1 do CCP
Caso a modificaçãão objetiva do contrrato represente
um valor acumulado superior a 15%
1
do preço
contratual, foi imediatamente publicitada no portal da
Internet dedicado aos contratos públiccos, ou seja, foi
publicitada antes d
de efetuados os pagamentos a que
corresponda?

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
21/3
30

Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)

Parecer de auditoria
Verificação Documental
Sim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável (NA)

Prrocedimento

An
nálise da conformidad
de legal do procedimeento de
contratação e eveentual identificação de
d
irregu
ularidades
Conforme (C) / Não conforme (NC)

S

N

NA

Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentaçãão

No ca
aso de Irregularidad
de
geradora de correção
finan
nceira, identificação
o:
1. Do tipo de
d irregularidade e da ta
axa de
correção financeira aplicável, cfr.
Decisão C(2013)
C
9527 de 19 de
dezembro;
2. Do tipo de
d erro (conforme tabella pré‐
3
definida)

 Cfr. Art.º 3115.º do CCP
Houve lugar a trabaalhos /serviços a maiss?



49

a.

Em caso afirmativo
o, e constando da am
mostra a auditar
despesas realizadas neste âmbito, verificou‐se o
cumprimento dos sseguintes requisitos cumulativos:
c
Tratou‐se de traabalhos/serviços cuja espécie ou
quantidade não esttavam previstos no co
ontrato?


b.

Cfr. Art.os 3770.º, n.º 1 e 454.º, n.º 1 do CCP

Tornaram‐se neceessários à execuçãão da mesma
obra/prestação d
dos serviços na sequência de
circunstâncias imprrevistas?


c.

Cfr. Art.os 3770.º e 454.º do CCP
No caso doss trabalhos/serviços a maiss não constarem da
amostra dee despesa a auditar, identifficar, em Obs, o seu
valor e %, e o facto de não constarem da
d amostra.

Cfr. Art.os 3770.º, n.º 1, al. a) e 454.º, n..º 1, al. a) do CCP

Não podiam ser técnica e economicameente separáveis
do objeto do contrrato sem inconvenien
ntes graves para
a entidade adjudicaante ou, embora separáveis, fossem
estritamente
neecessários
à
conclusão
da
obra/prestação do serviço?

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
22/3
30

Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)

Parecer de auditoria
Verificação Documental
Sim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável (NA)

Prrocedimento

An
nálise da conformidad
de legal do procedimeento de
contratação e eveentual identificação de
d
irregu
ularidades
Conforme (C) / Não conforme (NC)

S



N

NA

Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentaçãão

No ca
aso de Irregularidad
de
geradora de correção
finan
nceira, identificação
o:
1. Do tipo de
d irregularidade e da ta
axa de
correção financeira aplicável, cfr.
Decisão C(2013)
C
9527 de 19 de
dezembro;
2. Do tipo de
d erro (conforme tabella pré‐
3
definida)

Cfr. Art.os 3770.º, n.º 1, al. b) e 454.º, n..º 1, al. b) do CCP

Estão afastadas aas circunstâncias qu
ue impedem a
execução de trabalhos/ serviços a mais, a saber:
50



a.

Tendo o contrato
o sido celebrado naa sequência de
procedimento de aajuste direto ao abriigo do disposto
na alínea a) do aartigo 19.º, (empreittadas de obras
públicas), ou ao ab
brigo do disposto na alínea a) do n.º
1 do artigo 20.º, (aquisição de serviços), o somatório
do preço contrattual com o preço atribuído aos
trabalhos/serviços a mais, incluindo o de anteriores
trabalhos/serviços a mais, é inferior ao
o valor referido
naquelas alíneas?


b.

No caso doss trabalhos/serviços a maiss não constarem da
amostra de despesa a auditar, esta queestão será NA

Cfr. Art.º 3770.º, n.º 2, alínea a) e 454.ºº, n.º 2, alínea a) do
CCP

Tendo o contrato
o sido celebrado naa sequência de
concurso público o
ou de concurso limittado por prévia
qualificação, o som
matório do preço contratual com o
preço atribuído aos trabalhos/servviços a mais,
incluindo o de anteriores trabalhos/serrviços a mais, é
igual ou superior ao valor referido na alínea b) do

Aqui a condição a verificar é, sendo
s
o valor igual ou superior, é see foi
pub no JOUE

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
23/3
30

Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)

Parecer de auditoria
Verificação Documental
Sim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável (NA)

Prrocedimento

An
nálise da conformidad
de legal do procedimeento de
contratação e eveentual identificação de
d
irregu
ularidades
Conforme (C) / Não conforme (NC)

S

N

NA

Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentaçãão

No ca
aso de Irregularidad
de
geradora de correção
finan
nceira, identificação
o:
1. Do tipo de
d irregularidade e da ta
axa de
correção financeira aplicável, cfr.
Decisão C(2013)
C
9527 de 19 de
dezembro;
2. Do tipo de
d erro (conforme tabella pré‐
3
definida)

artigo 19.º (empreiitadas de obras públiccas) ou ao valor
referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º (aquisição
de serviços), e o an
núncio do concurso foi publicado no
JOUE?


c.

O somatório do preeço atribuído aos trabalhos/serviços
a mais, incluindo o de anteriores trabaalhos/serviços a
mais não ultrapassaa 40% do preço contrratual?


51

Cfr. Art.º 3770.º, n.º 2, alínea b) e 454.ºº, n.º 2, alínea b) do
CCP

Cfr. Art.º 3770.º, n.º 2, alínea d) e 454.ºº, n.º 2, alínea d) do
CCP versão de 2012, que altera o liimite anteriormente
fixado de 5%
% e 50%, respetivamente

Os trabalhos / servviços a mais foram fo
ormalizados por
escrito?



Cfr. Art.os 3775.º e 454.º, n.º 6 do CCP
No caso doss trabalhos/serviços a maiss não constarem da
amostra de despesa a auditar, esta queestão será NA

Foram realizados ttrabalhos de suprimeento de erros e
omissões?


52

No caso deestes trabalhos não constarem da amostra de
despesa a a
auditar, identificar, em Obs, o seu valor e %, e o
facto de não
o constarem da amostra.

Em caso afirmativo
o, e constando da am
mostra a auditar
despesas realizadas neste âmbito, verificou‐se o
Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)

Parecer de auditoria
Verificação Documental
Sim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável (NA)

Prrocedimento

An
nálise da conformidad
de legal do procedimeento de
contratação e eveentual identificação de
d
irregu
ularidades
Conforme (C) / Não conforme (NC)

S

a.

N

NA

Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentaçãão

No ca
aso de Irregularidad
de
geradora de correção
finan
nceira, identificação
o:
1. Do tipo de
d irregularidade e da ta
axa de
correção financeira aplicável, cfr.
Decisão C(2013)
C
9527 de 19 de
dezembro;
2. Do tipo de
d erro (conforme tabella pré‐
3
definida)

cumprimento dos sseguintes requisitos:
Respeitaram os lim
mites legais de 5% ou
u 10% a que se
referem os número
os 3 e 4 do Art.º 376.ºº do CCP?
 Cfr. Artº 3766º, n.º 3, n.º 4 e n.º 9 do CCCP
O dono da obraa procedeu à análise e correta
imputação da rresponsabilidade peelos erros e
omissões?

b.

53




Cfr. Art.º 378.º d
do CCP
Verificar se o prrojeto de execução foi da responsabilidade
r
do
dono da obra o
ou do empreiteiro (empreittada na modalidade
conceção/constrrução), se os erros e omis
issões poderiam ter
detetados na fa
ase de formação do contrrato ou tendo sido
identificados, foram recusados pelo dono da
d obra, ou ainda se
deveriam ter sid
do identificados pelo empreiteiro no decurso da
obra.

Os atos ou contraatos que formalizem
m modificações
objetivas a contrratos visados (com
m exceção das
empreitadas) ou não visados, e cu
ujo valor total
ue se refere o
agregado ultrapassse o montante a qu
artigo 48.º da LO
OPTC foram objeto de visto pelo
Tribunal de Contas?
(indicar data do visto
o, n.º do processo e confirmar a aposição
do visto no original do
o contrato)

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)

Parecer de auditoria
Verificação Documental
Sim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável (NA)

Prrocedimento

An
nálise da conformidad
de legal do procedimeento de
contratação e eveentual identificação de
d
irregu
ularidades
Conforme (C) / Não conforme (NC)

S




N

NA

Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentaçãão

No ca
aso de Irregularidad
de
geradora de correção
finan
nceira, identificação
o:
1. Do tipo de
d irregularidade e da ta
axa de
correção financeira aplicável, cfr.
Decisão C(2013)
C
9527 de 19 de
dezembro;
2. Do tipo de
d erro (conforme tabella pré‐
3
definida)

Cfr. Art.os 46.º, n
n.º 1, alíneas d) e e), Art.º 47
7.º al. d) e Art.º 48.º
da Lei n.º 98/977, de 26 de agosto (LOPTC
C) e Orçamentos do
Estado, Art.º 2877.º CCP.
Se não constarrem da amostra de despeesa a auditar, esta
questão será NA
A

Existiu revisão dee preços durante a execução do
contrato, tendo a m
mesma sido efetuada de acordo com
o legalmente estab
belecido ou com a resspetiva cláusula
contratual – emp
preitadas de obras públicas (Art.º
382.º) / aquisição d
de bens ou serviços (A
Art.º 300.º)?
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No caso de revissão de preços positiva não constar da amostra
de despesa a au
uditar, identificar em Obs o seu valor e o facto
de não constar da amostra, sendo as resttantes aferições não
aplicáveis.
No caso de revissão de preços negativa, ideentificar o seu valor
em Obs e confirrmar se a mesma foi já ab
batida à despesa da
operação.
A verificação deeve ser efetuada de acord
do com as fórmulas
tipo de revisão de preços (fórmula consta
ante do caderno de
do contrato e respetivos Co
oeficientes) e com os
encargos e / ou d
Índices de materriais e mão‐de‐obra aplicáveis.
Deve ainda veriificar‐se se os preços constantes da fórmula
adotada estão d
de acordo com documento
o “Fórmula Tipo de
Revisão de Preço
os" retirado do site www.im
mpic.pt
Deve ser igualm
mente verificado se existee revisão de preços
associada a trab
balhos a mais e / ou prorrog
gações de prazo.
As verificações acima referidas deverão ser
s evidenciadas em
documento de trrabalho próprio.

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)

Parecer de auditoria
Verificação Documental
Sim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável (NA)

Prrocedimento

An
nálise da conformidad
de legal do procedimeento de
contratação e eveentual identificação de
d
irregu
ularidades
Conforme (C) / Não conforme (NC)

S

N

NA

Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentaçãão

No ca
aso de Irregularidad
de
geradora de correção
finan
nceira, identificação
o:
1. Do tipo de
d irregularidade e da ta
axa de
correção financeira aplicável, cfr.
Decisão C(2013)
C
9527 de 19 de
dezembro;
2. Do tipo de
d erro (conforme tabella pré‐
3
definida)

Existiram prorrogaçções de prazo autorizzadas durante a
execução do contraato?


55



Cfr. Art.º 297.º e 298.º do CCP ‐ suspenssão e recomeço da
execução.
n 6 (aquisição de
Cfr. Art.º 374.º (empreitadas), e 454.º, n.º
serviços) e Art.º 451.º do CCP ‐ trabalhos a mais.
Cfr. Art.º 377.º (empreitadas), Art.º 438º (aquisição de bens
uprimento de erros e
móveis) e 451.º (aquisição de serviços) – su
omissões.

Foi respeitado o prazo fixado para a execução do
contrato (consideraar o prazo inicial + altterações)?


56
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Cfr. Art.º 297.º e 298.º do CCP ‐ suspenssão e recomeço da
execução.
n 6 (aquisição de
Cfr. Art.º 374.º (empreitadas), e 454.º, n.º
serviços) e Art.º 451.º do CCP ‐ trabalhos a mais.
Cfr. Art.º 377.º (empreitadas), Art.º 438º (aquisição de bens
móveis) e 451.º (aquisição de serviços) – su
uprimento de erros e
omissões.

Os bens entreggues e os serviçços prestados
encontram‐se em conformidade com os termos do
contrato celebrado
o?


Cfr. Art.º 443 (aquisição de bens móveis)/ 443 ex vi 451
(aquisição de serrviços)

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)

Parecer de auditoria
Verificação Documental
Sim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável (NA)

Prrocedimento

An
nálise da conformidad
de legal do procedimeento de
contratação e eveentual identificação de
d
irregu
ularidades
Conforme (C) / Não conforme (NC)

S

58

Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentaçãão

2. Do tipo de
d erro (conforme tabella pré‐
3
definida)

Cfr. Art.os 3994.º e 395.º do CCP

A conta final daa empreitada respeeitou o prazo
legalmente estab
belecido e inclui os elementos
legalmente exigíveis?


60

NA

1. Do tipo de
d irregularidade e da ta
axa de
correção financeira aplicável, cfr.
Decisão C(2013)
C
9527 de 19 de
dezembro;

O auto de receçção provisória da obra
o
inclui os
elementos legalmeente exigíveis, nomeadamente:
‐ o modo como foram cumpridas as obrigações
contratuais e llegais da responsabilidade do
empreiteiro, identtificando, por ex., os
o defeitos da
obra;
‐ o modo como fo
oi executado o plano e prevenção e
gestão de resíduo
os de construção e demolição,
d
nos
termos da legislaçãão aplicável
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N

No ca
aso de Irregularidad
de
geradora de correção
finan
nceira, identificação
o:

Cfr. Art.os 3999.º e 400.º do CCP

Relativamente a empreitadas de obrass públicas – na
sequência da assiinatura da conta fin
nal ou da sua
aceitação pelo emp
preiteiro, o relatório final
f
da obra foi
comunicado ao p
portal da internet dedicado aos
contratos públicos?? (http://www.base.gov.pt//)


Cfr. Art.º 4002.º do CCP?

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)

Parecer de auditoria
Verificação Documental
Sim (S) / Não (N) / Não A
Aplicável (NA)

Prrocedimento

An
nálise da conformidad
de legal do procedimeento de
contratação e eveentual identificação de
d
irregu
ularidades
Conforme (C) / Não conforme (NC)

S

61

N

NA

Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentaçãão

No ca
aso de Irregularidad
de
geradora de correção
finan
nceira, identificação
o:
1. Do tipo de
d irregularidade e da ta
axa de
correção financeira aplicável, cfr.
Decisão C(2013)
C
9527 de 19 de
dezembro;
2. Do tipo de
d erro (conforme tabella pré‐
3
definida)

O auto de receçção definitiva respeeitou o prazo
legalmente estab
belecido e inclui os elementos
legalmente exigíveis?


Cfr. Art.º 3998.º do CCP?

Dem
monstração da con
nformidade da exe
ecução financeira d
do contrato face ao
os limites estabele
ecidos para a realizzação de trabalhoss/serviços a mais, suprimento de errros e
omissões, trabalhos / serviços a menos, limites à subcontrratação, conforme os artigos 370º, 37
76.º, 379.º e 383.º do CCP, respetivam
mente, e para aferrição da necessidad
de da
pub
blicitação a que se rrefere o artigo 315
5.º do CCP.
Deemonstração – Valor
Qu
uestão Descrição
39
Valor Inicial do contrato
550/51
Valor total dos trabalhos / serviçços a mais
52
Valor total do suprimento de errros e omissões
48
Valor total dos trabalhos / serviçços a menos
53
Valor do co
ontrato inicial acumulado
45
Valor da subcontratação
Deemonstração – Percentual

€
€
€
€
€
€

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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Aneexo VII – Análise dos procedimentos de contratação p
pública associados à despesa alvo de aud
ditoria _parte
e3
(Reff.ª da questão 11.5.5 do Questio
onário)
Dem
monstração da con
nformidade da exe
ecução financeira d
do contrato face ao
os limites estabele
ecidos para a realizzação de trabalhoss/serviços a mais, suprimento de errros e
omissões, trabalhos / serviços a menos, limites à subcontrratação, conforme os artigos 370º, 37
76.º, 379.º e 383.º do CCP, respetivam
mente, e para aferrição da necessidad
de da
pub
blicitação a que se rrefere o artigo 315
5.º do CCP.
Qu
uestão
49
49
52
339/48
45

Descrição
Valor perceentual das modificaçõ
ões objetivas do contrrato
Valor perceentual dos trabalhos/sserviços a mais face aao valor do contrato inicial
Valor perceentual do suprimento de erros e omissões
Valor perceentual dos trabalhos/sserviços a menos facee ao valor do contrato
o inicial
Valor perceentual da subcontrataação face ao valor do contrato inicial ajustaado (383.º)

%
%
%
%
%

Obseervações / Parecer

Obseervações:
(1)
(…)

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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