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
_ ACORDO QUADRO
3.1. CONTRATO Nº [ IN
NDICAR ]
A. EEnquadramento e Base legal do coontrato

Enquadramento
o do Contrato

Verificação
o e Fundamentação
o
(por referrência concreta à d
documentação verifficada e anexada)

Outras observaçõe
es Relevantes

Iden
ntificação e validadee do Acordo Quadro
ao aabrigo do qual foi celeebrado o contrato

Unidad
de: euro

Id
dentificação do objeeto do contrato

Tipo de
contrato

Leggislação
apllicável1

Tipo p
procedimento

Base Legal do
Procedimento
(artigo, n.º, alínea)

Contrato C
Celebrado ao Abrigo
de Acord
do Quadro Múltiplo

Valor do
contrato sem
IVA

Identificação do Adjudicatário
NIF

Denominação socia
al

Art.º 259.º e
…

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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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. 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

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)
 Preço basse (artigo 47.º do CCP)
 Peças con
ncursais adequadas e respetivos
r
anexos,
os
se aplicávvel (Art 40.º e Art.º 259
9.º do CCP)
 Nomeaçã
ão e designação dos membros
m
do júri,
quando eexigível (art.º 67.º CCP)

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


2

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.

Anexo
o 8 do Manual de Procedim
mentos para Auditorias em Operações.
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 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
3

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 convite foi publlicitado na plataform
ma eletrónica de
compras públicas?
 Cfr. Art.º 3.º, n.ºº 4 do Decreto‐lei 117‐A//2012, de 14/06.

4

O conteúdo do cconvite inclui todoss os elementos
legalmente exigíveeis?


a

5



6

n. º 2 do CCP.
Cfr. Art.º 259.º n

Caso existam laccunas, as peças do
o procedimento
descrevem com pormenor suficientte os aspetos
omissos?
Foram convidadass todas as entidades cocontratantes
do AQ?
Cfr. Art.º 252.º1 b) e Art.º 259º, n.º 1 do CC
CP.

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.

7

Foi respeitado o prazo fixado no
o convite para
apresentação das p
propostas?

8

O prazo para apressentação de propostaas foi suspenso?



Cfr. Art.º 2559.º n. º 2 do CCP.
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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


9

a.

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

Cfr. Art.º 611º do CCP.

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


b.

N

No caaso de Irregularidade, identificação:

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
AQ?
cocontratante do A

10

Decorrente da q
questão anterior, a decisão de
prorrogação do prazo foi notificada a todos os
cocontratantes do AQ?





Cfr. Art.º 644º n.º 3 do CCP.

Cfr. Art.os 661.º, n.º 4 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

11

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

Cfr. Art.os 550.º e 64.º do CCP

Tendo o critério no qual se baseou a adjudicação
a
sido
o do mais baixo p
preço, tal está conforrme aos termos
do AQ?


13

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

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 cocontratante do AQ?


12

N

No caaso de Irregularidade, identificação:

Cfr. Art.º 2559.º do CCP.

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 nas p
peças do procedimen
nto de formação
do AQ e estão ind
dicados e suficientem
mente descritos
no convite do proccedimento, assim com
mo o modelo de
avaliação da propo
osta?


Cfr. Art.º 259.º e Art.º 139.º do CCP.
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ação n.º ……… (códiigo)
5/13

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

14

R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

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?


16

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

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
o relativos aos cocontratante do AQ,
designadamente à respetiva capacidade económica
e/ou financeira, asssim como aos conhecimentos e/ou
capacidades profisssionais e técnicas?


15

N

No caaso de Irregularidade, identificação:

Irregularidade 12

Cfr. Art.os 42.º do CCP.

Em caso de estar expressamente prevista no caderno
o a possibilidade
de encargos relativvo ao acordo quadro
da atualização daas características do
os bens ou dos
serviços a adquirir, tal atualização respeitou os termos
Q e a legislação apliccável, isto é, da
constantes no AQ
mesma não resultaram alterações substanciais das
condições consagradas nos mesmos?


Cfr. Art.º 2559.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

17

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.

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

18

Verificar designadam
mente se:

Foram exp
plicitados os fatores e os eventuais
subfactores relativos aos aspetos da execução do
contrato a ccelebrar submetidos à concorrência
c
pelo
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;

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




R
Ref.ª

C

NC

Obs./Fundamentação

Cfr. Art.º 139.º do
o CCP ex vi Art.º 259.º CCP.

19

20

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





Cfr. Art.º 711.º do CCP.

Cfr. Art.º 700.º, n.º 2 alínea d) do CCP.

Tratando‐se de prrocedimento com vissta à celebração
de contratos de locação ou aquisiçãão de bens ou
prestação de servviços, a existência daa fase de leilão
eletrónico estavva prevista no 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

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

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

21

N

No caaso de Irregularidade, identificação:

Cfr. Art.os 1440.º a 145.º ex vi Art.º 259..º n.º 3 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.os 1440.º a 145.º ex vi Art.º 259..º n.º 3 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

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

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


23

N

No caaso de Irregularidade, identificação:

Cfr. Art.º 1446.º ex vi Art.º 259.º n.º 3 do
d 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
correta e a pontuaação global obtida po
or cada proposta
encontra‐se devidaamente justificada?


Cfr. Art.º 1446.º ex vi Art.º 259.º n.º 3 do
d CCP.

Foi realizada a aud
diência prévia dos con
ncorrentes?
24


Cfr. Art.º 1447.º ex vi Art.º 259.º n.º 3 do
d CCP.

25

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

26

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





27

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 77.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

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 publicado anún
ncio de adjudicação no JOUE)?
(no caso de adjudiicações decorrentes de procedimentos
28

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


29

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?
30


31

Cfr. Art.os 81.º a 84.º e 86.º do CCP

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


Cfr. Artº 855.º do CCP

Foi celebrado conttrato escrito?
32


33

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?

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

34

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

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?


35

N

No caaso de Irregularidade, identificação:

Cfr, Art.os 48.º, 432.º, 440.º e 451.º do CCP

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)
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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)

B.2 Execução do Co
ontrato
Parecer de au
uditoria
Verificação Documental

Pro
ocedimento

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

Análise da conformidade legal do
pro
ocedimento de contra
atação e eventual
identificação de irreegularidades
Conforme (C) / Não conforme
c
(NC)

S
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a.

b.

c.

NA

Ref.ª

C

NC

1. Do tipo de irregulariidade e da taxa de corrreção
1
f
financeira
aplicável, cfr.. Decisão C(2013) 9527 de 19
d dezembro;
de
3
2 Do tipo de erro (confo
2.
orme tabela pré‐definida
a)

Obs./Fundamentação

Na vigência do con
ntrato, verificou‐se a subcontratação
de parte das suas prestações ou ocorrreu a cessão da
posição contratual??
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?
 Cfr. Art.º 3117, n.º 1, alínea a) do CCP
A entidade cesssionária ou subco
ontratada está
abrangida por algu
um dos impedimento
os previstos no
artigo 55.º do CCP??
 Cfr. Art.º 3117, n.º 1, alínea b) do CCP
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?


3

N

No caso de Irregu
ularidade geradora de
correção financceira, identificação
o:

Cfr. Art.º 3117, n.º 1, alínea c) do CCP

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

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
12/13

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 au
uditoria
Verificação Documental

Pro
ocedimento

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

Análise da conformidade legal do
pro
ocedimento de contra
atação e eventual
identificação de irreegularidades
Conforme (C) / Não conforme
c
(NC)

S

d.

NA

Ref.ª

C

NC

1. Do tipo de irregulariidade e da taxa de corrreção
1
f
financeira
aplicável, cfr.. Decisão C(2013) 9527 de 19
d dezembro;
de
3
2 Do tipo de erro (confo
2.
orme tabela pré‐definida
a)

Obs./Fundamentação

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?
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N

No caso de Irregu
ularidade geradora de
correção financceira, identificação
o:

Cfr. Art.º 3883, n.º 2 do CCP

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


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

Obseervações:
(1)
(…)

Opera
ação n.º ……… (códiigo)
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