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loma legal que aprovou o

 – Análise dos 

Verificaçã
(informação disponib
beneficiário/verificaç
procedimento adota

A S N 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

eferente à entrada em v
o CCP), ou seja para proc

 
procedimentos

 

ão 
ilizada pelo 

ção face ao 
do e à lei) 
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Ref.ª C

  

  

  

  

  

  

  

  

  

vigor do CCP (artigos 11
cedimentos de concurso 

s de contrataçã

Parecer de au
erificação da conformidad

de contrata
Conforme (C) / Não c

NC Obs./Fu
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37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

ação n.º ……… (códig
.º .../..... 

P

Foi realizada a aud
de qualificação)? 
Existe análise e d
das eventuais recla
Foi realizada a aud
fase de avaliação d
Existe análise e d
das eventuais recla
Existe uma decisã
Deliberação) de adj
Foi publicado anúnc
(no caso de adjudic
concursais de valo
e/ou cuja abertura 
JOUE) 
Foi realizada a no
concorrentes (escol
Foi prestada caução
Foram apresentado
âmbito de procedim
do CCP? 
Foi realizada a 
documentos de ha
(adjudicatário e res
procedimentos conc
Foi celebrado contra
Relativamente a 
celebração de co
entidade adjudican
Imobiliário, I.P., o r
acordo com dispost
A celebração de co
ao abrigo do dis
publicitada pela e
internet dedicad
(http://www.base.go
respetivo modelo co

go SIQREN) – …………

rocedimento 

iência prévia dos cand

decisão devidamente
mações apresentadas
diência prévia dos co
as propostas)? 
decisão devidamente
mações apresentadas

ão juridicamente válid
judicação? 
cio de adjudicação no
cações decorrentes de
or superior aos limiare
tenha sido igualmente

tificação de adjudica
lhido e preteridos)? 
o para garantia do con
os os documentos de

mentos concursais ado

notificação da apre
abilitação a todos o
stantes concorrentes
cursais adotados ao a
ato escrito? 
empreitadas - na 
ntrato escrito – foi 
te ao Instituto da C

respetivo relatório de 
to no artigo 108.º? 
ontrato na sequência 
sposto no CCP (reg
entidade adjudicante 
do aos contra
ov.pt/), através de fic
onstante do anexo III d

Anexo III

…(beneficiário) 

N
didatos (na fase 

e fundamentada 
s? 
oncorrentes (na 

e fundamentada 
s? 
da (Despacho / 

 JOUE)? 
e procedimentos 
es comunitários 
e publicitada no 

ção a todos os 

ntrato? 
e habilitação no 
otados ao abrigo 

esentação dos 
os concorrentes 
) no âmbito de 

abrigo do CCP? 

sequência da 
remetido pela 

onstrução e do 
contratação, de 

de ajuste direto 
gime geral) foi 

no portal da 
tos públicos 

cha conforme o 
do CCP? 

 – Análise dos 

Verificaçã
(informação disponib
beneficiário/verificaç
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procedimentos

 

ão 
ilizada pelo 

ção face ao 
do e à lei) 
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Ref.ª C

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

s de contrataçã

Parecer de au
erificação da conformidad

de contrata
Conforme (C) / Não c

NC Obs./Fu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ão pública 

uditoria 
de do procedimento 
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conforme (NC) 
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49 

50 

51 

 
 
 
 
B.2 E
 

52 

ação n.º ……… (códig
.º .../..... 

P

O objeto do contra
para efeitos de açõe
No caso afirmativo:
O contrato foi ad
certificadas nos dom
causa? 
Os valores contra
legalmente estab
consultores? 
Foram efetuados a
objeto do concurso 
Os ajustamentos 
contrato e, neste se
em conformidade?
As alterações ao c
essenciais do mesm
O contrato foi objeto
(data / n.º do proces

Execução do Contrato

P

Auto de consign
legalmente estabe
públicas 

go SIQREN) – …………

rocedimento 

ato respeita a prestaç
es de formação? 

djudicado a entidade
mínios de formação d

tualizados respeitam
belecidos para 

ajustamentos (erros o
nos moldes e prazos 
efetuados reduzem

entido, foi o valor do m

contrato inicial respe
mo? 
o de visto do Tribunal 
sso) 

o 

rocedimento 

nação (data; respe
elecido?) – empreita

Anexo III

…(beneficiário) 

N
ção de serviços 

es devidamente 
das matérias em 

m os montantes 
formadores / 

u omissões) ao 
fixados? 

m o objeto do 
mesmo alterado 

eitam a aspetos 

de Contas? 

N
eitou o prazo 
adas de obras 

 – Análise dos 

Verificaçã
(informação disponib
beneficiário/verificaç
procedimento adota
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procedimento adota
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procedimentos
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ilizada pelo 

ção face ao 
do e à lei) 

Ve

Ref.ª C

  

  

  

  

  

  

ão 
ilizada pelo 

ção face ao 
do e à lei) 

Ve

Ref.ª C

  

s de contrataçã

Parecer de au
erificação da conformidad

de contrata
Conforme (C) / Não c

NC Obs./Fu

 

 

 

 

 

 

Parecer de au
erificação da conformidad

de contrata
Conforme (C) / Não c

NC Obs./Fu

 

ão pública 

uditoria 
de do procedimento 
ção 

conforme (NC) 

A

undamentação 
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de do procedimento 
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conforme (NC) 

A

undamentação 
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53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

ação n.º ……… (códig
.º .../..... 

P

Os erros ou omiss
mais, no caso pro
abrigo do Decreto-
públicas)? 

Foram efetuados c
encontrando-se os
previstos no contra
do procedimento
concurso, caderno d

São trabalhos / ser
espécie ou qua
inicialmente adjud
celebrado? 
São trabalhos que 
empreitada inicialm
serviços descritos n
São trabalhos / se
na sequência de um
 Houve uma a

execução da o
 E a possibi

circunstâncias 
adjudicante, p
momento da el

Os trabalhos / ser
entidade adjudicatá
Os trabalhos / s
economicamente s
sem grande inc
adjudicantes? 
Ou 
Embora separáveis
serviços são est
realização do contra
No caso de proce
abrigo do Decreto-
públicas), são t
contrapartida de tra

go SIQREN) – …………

rocedimento 

sões foram considerad
cedimentos concursa
Lei n.º 59/99 (empre

contratos adicionais po
s respetivos trabalh
to inicial e / ou nas re
, nomeadamente 
de encargos,…? 

rviços a mais (comple
ntidade não const
icado e / ou do 

se destinam à realiza
mente adjudicada / 
no projeto ou no contra
erviços que se tornara
ma circunstância impre
alteração factual rela
bra? 
lidade de ocorrênc

não foi prevista 
porque não eram 
laboração do projeto?
rviços foram adjudica

ária da empreitada / se
serviços não podia

ser separados do co
conveniente para 

s do contrato inicial, 
tritamente indispens
ato inicial? 
edimentos concursai
Lei n.º 59/99 (empre
trabalhos de com

abalhos a menos da m

Anexo III

…(beneficiário) 

N
dos trabalhos a 

ais adotados ao 
itadas de obras 

or ajuste direto, 
hos / serviços 
espetivas peças 
programa de 

ementares) cuja 
ta do projeto 
contrato inicial 

ação da mesma 
dos mesmos 

ato iniciais? 
am necessários 
evista? 
cionada com a 

cia de novas 
pela entidade 
previsíveis no 

? 
ados à mesma 
erviços iniciais? 
am técnica ou 
ontrato principal 

as entidades 

os trabalhos / 
sáveis para a 

s adotados ao 
itadas de obras 
pensação por 

mesma espécie? 
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s de contrataçã

Parecer de au
erificação da conformidad

de contrata
Conforme (C) / Não c

NC Obs./Fu

 

 

 

 

 

 

 

 

ão pública 

uditoria 
de do procedimento 
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61 

61.
1 

61.
2 

61.
3 

62 

62.
1 

62.
2 

62.
3 

62.
4 

62.
5 

ação n.º ……… (códig
.º .../..... 

P

As entregas co
adjudicadas ao forn
As entregas comple
 À substituiçã

instalações de
Ou 
 À ampliação d

existentes? 
A mudança de 
adjudicante a ad
técnicas diferentes
dificuldades técnica
e manutenção? 
A duração do novo
(referente a entre
inferior a três anos?
A justificação existe
do novo contrato s
face ao legalmente 
Foram adjudicados
novos serviços ou o
serviços/obras ante
Os novos serviç
conformidade com u
O primeiro contra
concurso público ou
A possibilidade de
adjudicação de 
indicado no anúnci
ao primeiro contrato
O custo estimado d
tomado em conside
efeitos de escolh
adotado (designada
caso o valor tota
causa, a tal obrigas
Não decorreu ma
celebração do contr

go SIQREN) – …………

rocedimento 

omplementares de 
necedor inicial? 
ementares de bens de
ão parcial de bens
e uso corrente? 

de fornecimentos ou 

fornecedor obrigari
dquirir material de 
s, originando incomp
as, desproporcionada

o contrato de forneci
egas complementare
? 
ente, relativa ao facto
er superior a três ano
estipulado? 

s diretamente ao mes
obras que consistam 

eriores? 
ços ou novas obr
um projeto base comu
to foi celebrado na
u limitado por prévia q
e se recorrer ao aju

serviços/obras sub
io ou programa de co
o? 
dos serviços/obras su

eração pela entidade a
ha do procediment
amente, houve publica
al estimado dos serv
sse)? 
ais de três anos ap
rato inicial? 

Anexo III

…(beneficiário) 

N
bens foram 

estinam-se  
s fornecidos / 

de instalações 

ia a entidade 
características 

patibilidades ou 
as, de utilização 

imento de bens 
s) é igual ou 

o de a duração 
os, é suficiente, 

smo fornecedor 
na repetição de 

ras estão em 
um? 
 sequência de 

qualificação? 
uste direto para 
bsequentes foi 
oncurso relativo 

ubsequentes foi 
adjudicante para 
to inicialmente 
ação em JOUE, 
viços/obras em 

pós a data de 
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ilizada pelo 

ção face ao 
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s de contrataçã

Parecer de au
erificação da conformidad

de contrata
Conforme (C) / Não c

NC Obs./Fu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ão pública 

uditoria 
de do procedimento 
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63 

64 

65 

ação n.º ……… (códig
.º .../..... 

P

O valor acumulado
complementares é 
legalmente estabel
inicial (legislação an
 Ou 
 
O valor acumulado 
mais é igual ou inf
estabelecido face a
 
 

Trabalhos / servi
Valor Inicial do co
Valor total dos tra
serviços complem
Valor total dos tra
serviços a menos
Valor do contrato 
Valor percentual d
mais / serviços c
face ao valor do c
ajustado 
Valor percentual d
mais acrescidos d
de erros e omissõ
valor do contrato i

 

Os contratos adic
Tribunal de Contas?

Existiu revisão de
contrato, tendo a m
legalmente estabel
contratual – empre
de bens ou serviços
 
De referir que: 
 A verificação d

fórmulas tipo 

go SIQREN) – …………

rocedimento 

o dos contratos relat
igual ou inferior ao l
ecido face ao monta
nterior)? 

dos contratos relativo
ferior ao limite percen
o montante do contrat

ços a mais e a meno
ntrato 

abalhos a mais / 
mentares 

balhos / 

inicial ajustado 
dos trabalhos a 
omplementares 

contrato inicial  

dos trabalhos a 
do suprimento 
ões face ao 

nicial 

cionais foram objeto 
? 

e preços durante a
mesma sido efetuada d

lecido ou com a res
eitadas de obras públ
s? 

deve ser efetuada de 
de revisão de p

Anexo III

…(beneficiário) 

N

tivos a serviços 
imite percentual 

ante do contrato 

os a trabalhos a 
ntual legalmente 
to inicial? 

os 
€ 
€ 

€ 

 
% 

% 

de visto pelo 

a execução do 
de acordo com o 
spetiva cláusula 
icas / aquisição 

acordo com as 
preços (fórmula 
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ão 
ilizada pelo 
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Ve

Ref.ª C

  

  

  

s de contrataçã

Parecer de au
erificação da conformidad

de contrata
Conforme (C) / Não c

NC Obs./Fu
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uditoria 
de do procedimento 
ção 

conforme (NC) 

A

undamentação 
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Opera
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66 

67 

68 

68.
1 

69 

70 

ação n.º ……… (códig
.º .../..... 

P

constante do 
contrato e re
Índices de mat

 Deve ainda ve
fórmula adotad
“Fórmula Tipo 
site www.inci.p

 Deve ser igual
preços associ
prorrogações d

 As verificaçõe
evidenciadas e

Existiram prorrogaç
execução do contra
/ prestação de servi
Foi respeitado o p
serviços / entrega d
Auto de receção 
parcial; respeitou o 
Do auto de receçã
executado o plano e
construção e dem
aplicável?  
 
 Considera-se q

ser recebida, 
correta execuç
de resíduos de
da legislação a

 
Foi respeitado o 
empreitada? 
(prazo inicial + pro
mais) 
Conta final da em
legalmente estabele

go SIQREN) – …………

rocedimento 

caderno de encarg
espetivos Coeficiente
teriais e mão-de-obra 
erificar-se se os preço
da estão de acordo c

de Revisão de Preç
pt 
mente verificado se e
iada a trabalhos a 
de prazo. 
es acima referidas

em documento de trab
ções de prazo autoriz
ato de empreitadas de
iços? 
prazo fixado para a 
dos bens? 

provisória da obra 
prazo legalmente esta

ão da obra consta o 
e prevenção e gestão

molição, nos termos 

que a obra não está e
se o dono de obra

ção do plano e preve
e construção e demoli
aplicável – artigo 395º

prazo fixado para a

orrogações aprovadas

mpreitada (data; res
ecido?) 

Anexo III

…(beneficiário) 

N
gos e / ou do 
es) e com os 
aplicáveis. 
s constantes da 
com documento 
ços" retirado do 

existe revisão de 
mais e / ou 

s deverão ser 
balho próprio 
zadas durante a 
e obras públicas 

prestação dos 

(data; total ou 
abelecido?) 
modo como foi 

o de resíduos de 
da legislação 

em condições de 
a não atestar a 
enção e gestão 
ção, nos termos 

º do CCP 

a execução da 

s + trabalhos a 

peitou o prazo 
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ão 
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de contrata
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Opera
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71 

72 

73 

 
 
2.2. C
 
 
A. Ba
 

 
 

       
3 A leg
Decret
Região
Region
08/06 
tendo 
tipo de

ação n.º ……… (códig
.º .../..... 

P

Relativamente a e
sequência da ass
aceitação pelo em
adjudicante ao Inst
I.P., o relatório fina
da obra no portal 
públicos (http://www
do CCP? 
Inquérito administ
legalmente estabel
obras públicas
concursais tenham
anterior (DL n.º 59/9
Auto de receção d
prazo legalmente es

Contrato nº 2 

ase legal do contrato

Identificação do obje

 

                         
gislação aplicável [Códig
to-Lei n.º 223/2009, de 1
o Autónoma dos Açores 
nal n.º 34/2008/M, de 14/
(setor tradicional); Diretiv
em consideração a data 

e fornecimento e a entida

go SIQREN) – …………

rocedimento 

mpreitadas de obras
sinatura da conta fin

mpreiteiro foi remetido
tituto da Construção e
l da obra e publicado
da internet dedicado

w.base.gov.pt/), confo

trativo (data; respe
lecido?) no caso de 
cujos respetivos 

m decorrido ao abrigo
99) 
definitiva da obra (da
stabelecido?) 

o 

eto do contrato 

                 
go dos Contratos Público
11/09, pelo Decreto-Lei n

através do Decreto legi
/08 (setor tradicional / se
va 2004/17/CE do Parlam
 de abertura do procedim

ade adjudicante se insere

Anexo III

…(beneficiário) 

N
s públicas – na 
nal ou da sua 
o pela entidade 
e do Imobiliário, 

o o relatório final 
o aos contratos 
rme artigo 402.º 

eitou o prazo 
empreitada de 
procedimentos 

o de legislação 

ata; respeitou o 

Tipo de 
contrato  

Leg
ap

 

os (CCP), aprovado pelo
n.º 278/2009, de 02/10, q
slativo Regional n.º 34/2

etor especial); Diretiva 20
mento Europeu e do Con
mento concursal, a legisla
em. No “Guia auxiliar de p

 – Análise dos 

Verificaçã
(informação disponib
beneficiário/verificaç
procedimento adota

A S N 

   

   

   

gislação 
licável3 

Tip
procedim

 

o Decreto-Lei n.º 18/200
que procedeu à sua repu
2008/A, de 28/07, alterad
004/18/CE do Parlamento
nselho, de 31/03 (setor es
ação ao abrigo do qual a
preenchimento do Anexo 

 
procedimentos

 

ão 
ilizada pelo 

ção face ao 
do e à lei) 

Ve

Ref.ª C

  

  

  

o 
mento 

Enquadr
proce

 (artigo, n

8, de 29/01, retificado p
ublicação, pela Lei n.º 3/2
do pelo Decreto Legislat
o Europeu e do Conselho
special); Diretiva 93/38/C
as respetivas peças foram
IV”, anexo a este docum

s de contrataçã

Parecer de au
erificação da conformidad

de contrata
Conforme (C) / Não c

NC Obs./Fu

 

 

 

ramento do 
dimento 
n.º e alínea) 

Valo

 

ela Declaração de Retifi
2010, de 27/04, pelo De
ivo Regional n.º 15/2009

o, de 31/03 (setor tradicio
CEE do Conselho, de 14/
m elaboradas, o valor es

mento, esclarece-se quais

ão pública 

uditoria 
de do procedimento 
ção 

conforme (NC) 

A

undamentação 

 

 

 

or do contrato sem 
IVA 

 

cação n.º 18-A/2008, de
creto-Lei n.º 131/2010, d
9/A, de 06/08, e à Regiã
onal); Decreto-Lei n.º 59/9
/06 (setor especial) e Dec
timado / preço base do p

s as atividades integradas

Anomalia/
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dade 
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ident
(con
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Identificaçã

e 28/03, e alterado pela 
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