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RELATÓRIO PRELIMINAR 

 

Artigo 146º do Código dos Contratos Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE VILA NOVA DE POIARES 
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1. Referência do Procedimento: 

Procedimento por Concurso Público - Anúncio do procedimento nº 11114/2021, de 27/08 (art.º 130º e 

seguintes do Código dos Contratos Públicos, aprovada em anexo ao D.L. n.º 18/2008, de 29/1, na sua 

atual redação) 

2. Objeto de Contratação: 

Empreitada de “Beneficiação do Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares” 

3. Designação do Júri: 

Entidade: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

4. Membros do Júri: 

Designados 

 Função 

Participantes no 

Relatório Presidente 

Vogal Vogal 

Efetivo Suplente 

Ana Margarida N. M. Dias Santa X   X 

Paula Cristina da Silva F. Baptista   X  X 

Isabel Maria dos Santos Miguel  X  X 

Pedro Tiago Sousa Santa   X  

Paulo Duarte Fortunato Costa   X  

 
5. Concorrentes: 

Entidades 
Valor Total da Proposta 

Apresentada 
António Lopes Pina Unipessoal, Lda 0,00 € 
Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 647.720,28 €   
Lado Renovado – Construções, Lda 673.999,66 € 
Sunever – Engenharia, Lda 658.611,74 € 
Wikibuild S.A. 735.968,31 € 
Engiperfil 745.206,99 € 
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6. Admissão e exclusão de propostas: 

Concorrentes Admitido Excluído 

António Lopes Pina Unipessoal, Lda  X 
Argoconstrutora – Construção Civil, Lda X  
Lado Renovado – Construções, Lda  X 
Sunever – Engenharia, Lda  X 
Wikibuild S.A. X  
Engiperfil, Lda  X 

 
 
7. Motivos de exclusão: 

Concorrentes 
Fundamentação  

De facto De direito  
António Lopes Pina Unipessoal, 
Lda 

Não foi apresentada nenhuma da 
documentação solicitada no art.º 
12.º do programa de 
procedimento. Foi apresentada 
declaração de não 
enquadramento no preço base. 

Art.º 70º, n.º 2 – a) Que não apresentam 
algum dos atributos ou algum dos termos 
ou condições, nos termos, respetivamente, 
do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 57.º.; 
Art.º 146º, n.º 2 – d) Que não sejam 
constituídas por todos os documentos 
exigidos nos termos do disposto nos n.º 1 e 
2 do artigo 57.º; 
Art.º 146º, n.º 2 – o) Cuja análise revele 
alguma das situações previstas no n.º 2 do 
artigo 70.º 
 

Lado Renovado – Construções, 
Lda 

De acordo com o estabelecido no 
programa do procedimento, “o 
Plano de Equipamentos deverá 
conter a indicação das zonas e 
frentes de trabalho, número e 
tipo de equipamento e duração 
do seu emprego, correlacionados 
com o planeamento dos 
trabalhos” e “o Plano de Mão-de-
Obra deverá ser elaborado em 
harmonia com o Plano de 
Trabalhos, com indicação das 
categorias profissionais, número 
de pessoas por atividade e por 
serviço”. Apesar de o 
concorrente ter estabelecido 
como critério aglutinar os 
trabalhos constantes dos 
subcapítulos relativos às 
diferentes valências previstas nos 
planos de mão-de-obra e de 
equipamentos, o que o júri 
consideraria aceitável, constata-

Art.º 70º, n.º 2 – a) Que não apresentam 
algum dos atributos ou algum dos termos 
ou condições, nos termos, respetivamente, 
do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 57.º.;  
Art.º 146º, n.º 2 – o) Cuja análise revele 
alguma das situações previstas no n.º 2 do 
artigo 70.º 
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se não terem sido contempladas 
algumas atividades constantes de 
subcapítulos diversos, como 
equipamento sanitário, rede de 
incêndios, rede de drenagem de 
águas residuais. De igual modo 
não foram consideradas outras 
atividades com valências 
completamente distintas das 
restantes (como, por exemplo, 
telas finais e realização de 
ensaios).  
 
A Lei nº 96/2015 de 17 de 
agosto, que veio revogar o Dl nº 
143-A/2008 de 25 de julho, 
dispõe no seu nº 1 do art.º 54 
que “Os documentos 
submetidos na plataforma 
eletrónica, pelas entidades 
adjudicantes e pelos 
operadores económicos, devem 
ser assinados com recurso a 
assinatura eletrónica 
qualificada…” e no seu nº 4 do 
art.º 68º refere “quando o 
interessado realizar o 
carregamento na plataforma 
eletrónica, de um ficheiro de 
uma proposta, este deve estar 
já encriptado e assinado, com 
recurso a assinatura eletrónica 
qualificada”. 
Assim, o disposto no nº 4 do 
art..º 62º e na alínea l) do n.º 2 
do artigo 146º, ambos do CCP 
aprovado pela Lei nº 18/2008 
de 29 de janeiro na sua atual 
redação, em conjugação com o 
diploma acima referido, exigem 
a exclusão das propostas cujos 
documentos não estejam 
assinados, com recurso a 
assinatura eletrónica 
qualificada. Como se pode 
constatar, a declaração de 
aceitação do conteúdo do 
caderno de encargos da 
proposta do concorrente não 
contém assinatura digital 
qualificada, motivo pelo qual se 
propõe a sua exclusão.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.º 146º, n.º 2, alínea e) e 3 - Que não 
observem as formalidades do modo de 
apresentação das propostas fixadas nos 
termos do disposto no artigo 62.º; 
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Sunever – Engenharia, Lda Não são apresentados todos os 
documentos da proposta 
exigidos, designadamente o 
certificado de habilitação 
profissional emitido pelo 
respetivo órgão ou associação 
profissional do diretor técnico da 
empreitada. 

Art.º 70º, n.º 2 – a) Que não apresentam 
algum dos atributos ou algum dos termos 
ou condições, nos termos, respetivamente, 
do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 57.º.; 
Art.º 146º, n.º 2 – d) Que não sejam 
constituídas por todos os documentos 
exigidos nos termos do disposto nos n.º 1 e 
2 do artigo 57.º; 
Art.º 146º, n.º 2 – o) Cuja análise revele 
alguma das situações previstas no n.º 2 do 
artigo 70.º 

Engiperfil, Lda De acordo com o estabelecido no 
programa do procedimento, “o 
Plano de Equipamentos deverá 
conter a indicação das zonas e 
frentes de trabalho, número e 
tipo de equipamento e duração 
do seu emprego, correlacionados 
com o planeamento dos 
trabalhos” e “o Plano de Mão-de-
Obra deverá ser elaborado em 
harmonia com o Plano de 
Trabalhos, com indicação das 
categorias profissionais, número 
de pessoas por atividade e por 
serviço”. Constata-se que os 
referidos planos apresentados 
pelo concorrente não dão 
cumprimento ao estabelecido, 
não apresentando informação 
atinente a todas as zonas e 
frentes de trabalhos e atividades. 
A título de exemplo, no plano de 
equipamentos não apresenta 
informação relativa a ensaios e 
verificações respeitantes às redes 
de abastecimento de água e 
drenagem de águas residuais, e 
no plano de mão-de-obra não há 
indicação das categorias 
profissionais e número de 
pessoas para os trabalhos 
constantes dos artigos 16.2.2.3 a 
16,10.3 e 17.3.1.1.4 a 17.6.5.1.  

Art.º 70º, n.º 2 – a) Que não apresentam 
algum dos atributos ou algum dos termos 
ou condições, nos termos, respetivamente, 
do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 57.º.;  
Art.º 146º, n.º 2 – o) Cuja análise revele 
alguma das situações previstas no n.º 2 do 
artigo 70.º 
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8. Análise das propostas admitidas:  

Concorrentes Atributos da Proposta Apreciação 
Valor S/IVA Prazo 

Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 647.720,28 €   300 dias Em anexo 

Wikibuild S.A. 735.968,31 € 300 dias Em anexo 

 

Concorrentes 

Atributos da Proposta / Classificação (pontuação 
numérica) 

Apreciação Preço Prazo Classificação 
final 

 Valor 
 

Classifica
ção 

 
Dias 

Classifica
ção 

Argoconstrutora – 
Construção Civil, Lda 647.720,28 €   

 
2,30832 

 

 
300 

 
5 

 
3,11582 

 
Em anexo 

Wikibuild S.A. 735.968,31 €  
1,12413 

 
300 

 
5 

 
2,28689 

 
Em anexo 

 
9. Observações: 

Não foram solicitados esclarecimentos aos concorrentes. 

 

10. Ordenação das Propostas: 

Critérios de adjudicação estipulados: proposta economicamente mais vantajosa determinada pela avaliação 
do preço enquanto único aspeto do contrato a celebrar. 

N.º  Concorrentes Valor da Proposta s/IVA 

1 Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 647.720,28 €   
2 Wikibuild S.A. 735.968,31 € 

 
11. Audiência Prévia 

Nos termos do artigo 147º, n. º1 do CCP, aprovado pelo DL nº. 18/2008, de 29/1, alterado pelo D.L. n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto, na sua atual redação, o júri vai proceder à audiência prévia escrita dos concorrentes, 
fixando, para o efeito, o prazo de 5 (cinco) dias. 
 

 
12. Resultado para adjudicação sujeito a audiência prévia: 

Entidade Valor s/IVA Deliberação 

Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 647.720,28 €   Unanimidade 

 
13. Deliberações tomadas por: 

Unanimidade Maioria 

Todas ----- 
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O Júri, 
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A N E X O 
 

 
ANÁLISE DAS PROPOSTAS ADMITIDAS 

 
 

Preço base: € 745.218,60 (setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e dezoito euros e sessenta cêntimos) 

 

Prazo de execução do contrato: 365 dias. Prazo mínimo admissível - 300 dias. 

 

Critério de Adjudicação: critério da proposta economicamente mais vantajosa, através da modalidade multifator, 

sendo o modelo de avaliação das propostas o seguinte: 

 

- Preço, com o peso de 70% 

O preço será classificado pela seguinte fórmula: 

C Preço = 5 – [ ( |VPA – Pab| ) ÷ x ]; 

X = (Pb-Pab) ÷ 4 = (745.218,60 – 447.131,15) ÷4 = 74.521,86 

Pab < Pb X 0.60 < 745.218,60 x 0.60 < 447.131,16 => Pab = 447.131,15 

em que: 

C = classificação numérica (pontuação, com cinco casas decimais) 

VPA – valor da proposta em análise 

Pab– preço anormalmente baixo 

Pb – preço base (o preço base inclui erros e omissões) 

 

- Prazo, com o peso de 30% 

O prazo será classificado pela aplicação da seguinte fórmula: 

C Prazo= 5 - (PPA – Pmín) ÷ X,  

em que X=(Pmáx-Pmín) ÷ 4 = (365-300) ÷ 4 = 16,25 

Pmín = prazo mínimo admissível = 300 dias 

Pmáx = prazo máximo admissível = 365 dias 

PPA = prazo da proposta em análise 

 

Classificação Final = (C Preço x 0.70) + (C Prazo x 0.30) 

 

 

Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 
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A proposta reúne todos os elementos solicitados e não apresenta atributos que violem os parâmetros base 

fixados no caderno de encargos, não apresentando igualmente quaisquer termos ou condições que violem os 

aspetos de execução do contrato não submetidos à concorrência. 

Verifica-se a diferença de 0,01 € entre os documentos da proposta e o valor constante na plataforma de 

contratação pública resultado de arredondamentos com preços com mais de 2 casas decimais.  

O concorrente apresenta-se com subempreiteiro, pelo que se encontram asseguradas as autorizações de alvará 

exigidas, sendo detentor de subcategoria em classe que cobre o valor global da empreitada respeitante aos 

trabalhos mais expressivos da mesma, de acordo com o estabelecido no art.º 8º da Lei n.º 41/2015, de 3/6. 

O preço contratual, de 647.720,28 € + IVA, é inferior ao preço base, e não constitui um preço anormalmente 

baixo. 

 

Classificação da proposta: 

 

Valor da proposta: 647.720,28 € + IVA 

Prazo de execução: 300 dias 

 

Preço 

C Preço = 5 – [ ( |VPA – Pab| ) ÷ x ]  C Preço = 5 – [ ( |647.720,28 – 447.131,15 | ) ÷ 74.521,86] => C Preço = 

2,30832 

 

Prazo 

C Prazo = 5 - (PPA – Pmín) ÷ X   C Prazo = 5 – (300 – 300) => C Prazo = 5 

 

Classificação Final = (C Preço x 0.70) + (C Prazo x 0.30)  CF = 2,30832 x 0,70 + 5 x 0,30 => CF= 3,11582 

 

 

Wikibuild S.A. 

 

A proposta encontra-se instruída com todos os elementos solicitados e não apresenta atributos que violem os 

parâmetros base fixados no caderno de encargos, não apresentando igualmente quaisquer termos ou condições 

em desacordo com os aspetos de execução do contrato não submetidos à concorrência. 

O valor total da proposta, de 735.968,31 € + IVA, é inferior ao preço base e não constitui um preço anormalmente 

baixo. 

 

Classificação da proposta: 
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Valor da proposta: 735.968,31 € + IVA 

Prazo de execução: 300 dias 

 

Preço 

C Preço = 5 – [ ( |VPA – Pab| ) ÷ x ]  C Preço = 5 – [ ( |735.968,31 – 447.131,15 | ) ÷ 74.521,86] => C Preço = 

1,12413 

 

Prazo 

C Prazo = 5 - (PPA – Pmín) ÷ X   C Prazo = 5 – (300 – 300) => C Prazo = 5 

 

Classificação Final = (C Preço x 0.70) + (C Prazo x 0.30)  CF = 1,12413 x 0,70 + 5 x 0,30 => CF= 2,28689 
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