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RELATÓRIO FINAL 

 

Artigo 148º do Código dos Contratos Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E GUARDAS DE SEGURANÇA NA ESTRADA MD 514 – 

RIBAS E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA ESTRADA MD 1241 - CARVALHO 
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Em cumprimento do disposto no artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos, publicado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/1, alterado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua atual 

redação, o júri designado para o presente procedimento reuniu com o intuito de ponderar os 

resultados da audiência prévia e apresentar uma proposta ao órgão competente para a decisão de 

contratar. 

 
1. Referência do Procedimento: 

Procedimento por Concurso Público - Anúncio do procedimento nº 14920/2020, de 21/12 (art.º 130º e 

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

pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31/08, na sua atual redação) 

2. Objeto de Contratação: 

Empreitada de “Execução de sinalização horizontal e guardas de segurança na estrada MD 541 – Ribas e 

sinalização horizontal da estrada MD 1241 - Carvalho” 

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  
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5. Concorrentes: 

Entidades 
Valor Total da Proposta 

Apresentada 
Isidovias - Investimentos, Lda  38.198,06 € + IVA 
Trafiurbe – Sinalização, Construção e Engenharia, S.A. 46.000,00 € + IVA 
Masitrave – Comércio, Montagem, Reparação, Manutenção e 
Projectos de Sinais de tráfego, Lda 

34.878,50 € + IVA  

SinalNorte – Sinalização e Marcação de Estradas, Lda 39.719,70 € + IVA 
SNSV – Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda 39.011,06 € + IVA 
Plenavia – Construção e Conservação de Vias, Lda 37.894,29 € + IVA 
VIAMARCA – Pinturas de Vias Rodoviárias, S.A. 34.860,00 € + IVA 
Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamento Rodoviário, S.A. 39.969,88 € + IVA 
Miranvias – Pintura e Sinalização, Lda 39.111,06 € + IVA 
Versus – Construção Civil e Obras Públicas, S.A. 42.285,93 € + IVA 

 
6. Admissão e exclusão de propostas constante do relatório preliminar: 

Concorrentes Admitido Excluído 

Isidovias - Investimentos, Lda  X  
Trafiurbe – Sinalização, Construção e Engenharia, S.A. X  
Masitrave – Comércio, Montagem, Reparação, Manutenção e 
Projectos de Sinais de tráfego, Lda X  

SinalNorte – Sinalização e Marcação de Estradas, Lda  X 
SNSV – Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda  X 
Plenavia – Construção e Conservação de Vias, Lda X  
VIAMARCA – Pinturas de Vias Rodoviárias, S.A.  X 
Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamento Rodoviário, 
S.A.  X 

Miranvias – Pintura e Sinalização, Lda  X 
Versus – Construção Civil e Obras Públicas, S.A. X  

 
7. Audiência prévia: 

Nos termos do artigo 147.º do CCP, aprovado pelo DL n.º 18/2008, de 29/1, alterado pelo DL n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto, na sua atual redação, o júri procedeu à audiência prévia escrita dos concorrentes, 

tendo sido rececionadas três exposições. Na sequência da sua análise, são tomadas as decisões infra 

descritas, relativamente às quais se esclarece o seguinte: 

 

SNSV - Sociedade Nacional Sinalização Vertical, Lda (502613475), concorrente no concurso público 

supramencionado, tendo sido notificada do teor do respetivo relatório preliminar, veio, a 29/01/2021, nos 

termos do art.º. 147º do Código dos Contratos Públicos, na sequência da exclusão da sua proposta, pronunciar-se 

ao abrigo do direito de audiência prévia, conforme teor do documento constante da plataforma de contratação 

pública. Ponderado o exposto pelo concorrente, e sem prejuízo de o júri do procedimento ter como competência 
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, entre outras, a apreciação das propostas tendo como suporte única a exclusivamente as peças do procedimento 

aprovadas e publicitadas pelo dono da obra, considerando: 

- O facto que determinou a exclusão da sua proposta ter consistido na apresentação, pelo concorrente, de 

listagem das obras executadas em detrimento das declarações emitidas por entidades adjudicantes relativas a 

contratos celebrados com o concorrente com indicação do objeto e do valor do contrato,  

- Que as referidas declarações seriam utilizadas apenas para desempate entre propostas; 

- E não se verificando, no âmbito do procedimento, qualquer situação de empate; 

O júri do procedimento decidiu relevar tal situação, decidindo pela admissão da proposta do concorrente.  

Como resultado desta decisão, a ordenação das propostas sofrerá alterações que se refletem no quadro 8 do 

presente relatório. 

 

Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equipamentos Rodoviários, S.A.(502042044), concorrente no concurso 

público supramencionado, tendo sido notificada do teor do respetivo relatório preliminar, veio, a 02/02/2021, 

nos termos do art.º. 147º do Código dos Contratos Públicos, em sede de audiência prévia, informar e comprovar 

que, apesar da sua proposta ter sido submetida após o término do prazo estabelecido para o efeito (dia 

04/01/2021, pelas 17:29:39), se verificou a existência de justo impedimento, ou seja, de um evento não 

imputável ao concorrente nem aos seus representantes ou mandatários, que obstou à sua submissão atempada, A 

sua aceitação tardia pelo júri do procedimento é concretizada na certeza inequívoca de que o concorrente não 

teve acesso às propostas entretanto apresentadas e não pôde alterar a sua proposta, uma vez que a abertura das 

propostas foi formalizada apenas às 13:58:48 do dia 05/01/2021 e a publicação da lista dos concorrentes às 

14:07:13 do mesmo dia. 

Como resultado desta decisão, e mediante a análise dos documentos que constituem a proposta, a ordenação das 

propostas sofrerá alterações que se refletem no quadro 8 do presente relatório. 

 

VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A.(503397490), concorrente no concurso público 

supramencionado, tendo sido notificada do teor do respetivo relatório preliminar, veio, a 02/02/2021, nos 

termos do art.º. 147º do Código dos Contratos Públicos, em sede de audiência prévia, contestar a decisão que 

culminou na exclusão da sua proposta. 

Atendendo ao exposto na sua comunicação e ponderadas as observações do concorrente efetuadas ao abrigo da 

audiência prévia, esclarece-se o seguinte: 

- A Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, estabelece, entre outras, a qualificação profissional exigível aos técnicos 

responsáveis direção de obra pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 31/2009, de 3 de julho; 

- A Lei n.º 41/2015, de 3/6, estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção, e 

revoga o DL n.º 12/2004, de 9/1. 

- Considerando o teor da Lei n.º 25/2018, de 14/06, procede à segunda alteração da Lei 31/2009, de 3/7, e à 1ª 

alteração à lei n.º 41/2015, de 3/6, constata-se, no que se refere à Lei n.º 31/2009, de 3/7, não se ter verificado, 
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no teor do quadro n.º 2 do anexo II, referente à qualificação mínima exigida para direção de obra desta tipologia - 

o objeto do contrato é a sinalização horizontal e segurança de estradas -, uma modificação que permita que esta 

seja feita por agentes técnicos de arquitetura e de engenharia. Apesar de se verificar a inclusão, no anexo I, à Lei 

n.º 41/2015, da qualificação de agente técnico de arquitetura e engenharia para as categoria e subcategoria 

exigidas no âmbito do procedimento, este quadro é referente, de acordo com o disposto no art.º.10º do referido 

diploma legal, à qualificação dos técnicos que conferem a capacidade técnica da empresa de construção, sem 

prejuízo do cumprimento do disposto, obra a obra, da Lei n.º 31/2009, de 3/6, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 

3/7 e pela Lei n.º 25/2015, de 14/6.  

Em suma: 

A Lei n.º 41/2015 de 3/6, não é aqui determinante para a decisão porque regula apenas as qualificações de 

técnicos para a obtenção de título de alvará ou equivalente. Nada obriga a que se não possa, em obra, exigir 

técnico com melhor habilitação relativamente à qualificação mínima exigida. 

Na Lei n.º 31/2009 alterada pela Lei 40/2015 de 1/6, já se estabelece uma classificação profissional para 

diversos trabalhos muito discriminadamente exposta no quadro 2 do Anexo II, onde não consta tal qualificação 

para o caso presente desta obra. Não constando, cabe ao dono da obra estabelecer, ele próprio, a qualificação 

mínima que entende adequada ao caso. 

Acresce que o concorrente tem conhecimento deste requisito desde o início do procedimento e não o contestou. 

 Embora o concorrente tenha comprovado, mediante a apresentação dos documentos necessários, a qualificação 

do técnico que propôs como diretor técnico da obra, pelo exposto e atendendo às qualificações mínimas exigidas 

pelo caderno de encargo, o júri entende manter as conclusões constantes do relatório preliminar, mantendo a 

decisão de exclusão da proposta do concorrente. 

 
8. 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 Masitrave – Comércio, Montagem, Reparação, Manutenção e 
Projectos de Sinais de tráfego, Lda 

34.878,50 € 

2 Plenavia – Construção e Conservação de Vias, Lda 37.894,29 € 
3 Isidovias - Investimentos, Lda 38.198,06 € 
4 SNSV – Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda 39.011,06 € 
5 Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamento Rodoviário, S.A. 39.969,88 € 
6 Versus – Construção Civil e Obras Públicas, S.A. 42.285,93 € 
7 Trafiurbe – Sinalização, Construção e Engenharia, S.A. 

 
46.000,00 € 

 
9. Considerações finais e Audiência Prévia: 

Considerando o exposto, alterando-se as considerações constantes do relatório preliminar e em face da 

subsequente reordenação das propostas, nos termos do n.º 2 do art.º 147º do CCP, aprovado pelo DL n.º 
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 18/2008, de 29/1, na sua atual redação, o júri vai proceder à audiência prévia escrita dos concorrentes, 

estabelecendo, para o efeito, o prazo de 5 (cinco) dias. 

 
10. Resultado para adjudicação sujeito a audiência prévia: 

Entidade Valor s/IVA Deliberação 

Masitrave – Comércio, Montagem, Reparação, Manutenção e 
Projectos de Sinais de tráfego, Lda 

34.878,50 € Unanimidade 

 
11. Deliberações tomadas por: 

Unanimidade Maioria 

Todas ----- 

 
 

O Júri, 
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