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ESPAÇO DE APOIO AO VISITANTE  

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

 

Artigo 146º do Código dos Contratos Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 

INTERVENÇÃO NA FRENTE RIBEIRINHA PARA ESPAÇO DE APOIO AO VISITANTE 
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2 
ESPAÇO DE APOIO AO VISITANTE  

 

1. Referência do Procedimento: 

Procedimento por Concurso Público (art.º 130º e seguintes do DL 18/2008, de 29/1, com a sua nova 
redação). 

2. Objeto de Contratação: 

Intervenção na frente ribeirinha para espaço de apoio ao visitante 

3. Designação do Júri: 

Entidade: Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

4. Membros do Júri: 

Designados 

 Função 

Participantes no 

Relatório Presidente 

Vogal Vogal 

Efetivo Suplente 

Mário Magalhães Maia X   X 

Ana Margarida Dias Santa  X  X 

Isabel Miguel  X  X 

Clara Isabel Ferrão Fernandes   X  

Paula Cristina Baptista   X  

 

5. Concorrentes: 

Entidades Proposta Apresentada 

Irmãos Almeida Cabral, Lda Valor total da proposta – ------------- 

Argoconstrutora – Construção Civil, Lda Valor total da proposta – 89.890,06 € + IVA  

Carlos Gil – Obras Públicas, Construção Civil e Montagens 

Eléctricas, Lda 
Valor total da proposta – 87.294,71 € + IVA  

Isidoro Correia da Silva, Lda Valor total da proposta – 90.143,97 € + IVA  

Obra Magna, Lda Valor total da proposta – 90.720,22 € + IVA  
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Cipriano Pereira de Carvalho e Filhos, Lda Valor total da proposta – 99.786,99 € + IVA  

Advanced Green Engenharia Natural e Urbana, Lda Valor total da proposta – 83.457,66 € + IVA 

Carlos Flórido & Filhos, Lda Valor total da proposta – 87.783,63 € + IVA 

Construções Castanheira & Joaquim, Lda Valor total da proposta – 80.447,11 € + IVA 

Civibérica – Obras Civis, S.A. Valor total da proposta – ------------- 

Construções A. Martins Rodrigues, Lda Valor total da proposta – 99.440,58 € + IVA 

 
 

6. Admissão e exclusão de propostas: 

Concorrentes Admitido Excluído 

Irmãos Almeida Cabral, Lda  X 

Argoconstrutora – Construção Civil, Lda X  

Carlos Gil – Obras Públicas, Construção Civil e Montagens Eléctricas, Lda  X 

Isidoro Correia da Silva, Lda X  

Obra Magna, Lda X  

Cipriano Pereira de Carvalho e Filhos, Lda X  

Advanced Green Engenharia Natural e Urbana, Lda  X 

Carlos Flórido & Filhos, Lda X  

Construções Castanheira & Joaquim, Lda  X 

Civibérica – Obras Civis, S.A.  X 

Construções A. Martins Rodrigues, Lda  X 

 

7. Motivos de exclusão:i 

Concorrentes 
Fundamentação  

De facto De direito (artigo 70.º CCP) 
Irmãos Almeida Cabral, Lda e 
Civibérica – Obras Civis, S.A. 

Os concorrentes manifestam 
vontade expressa de não 
apresentar proposta, não 
apresentando os documentos 
exigidos nos termos do n.º 1 do 
art.º 57º do CCP. 

Que não apresentam algum dos atributos, 
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 
1 do artigo 57.º; 

  Que apresentam atributos que violem os 
parâmetros base fixados no caderno de 
encargos ou que apresentem quaisquer 
termos ou condições que violem aspetos da 
execução do contrato a celebrar por aquele 
não submetidos à concorrência, sem 
prejuízo do disposto nos n.os 4 a 6 e 8 a 11 
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do artigo 49.º; 
  A impossibilidade de avaliação das mesmas 

em virtude da forma de apresentação de 
algum dos respetivos atributos; 

  Que o preço contratual seria superior ao 
preço base; 

  Um preço total anormalmente baixo, cujos 
esclarecimentos justificativos não tenham 
sido apresentados ou não tenham sido 
considerados nos termos do disposto no 
artigo seguinte; 

  Que o contrato a celebrar implicaria a 
violação de quaisquer vinculações legais ou 
regulamentares aplicáveis; 

Carlos Gil – Obras Públicas, 
Construção Civil e Montagens 
Elétricas, Lda 
 

Em termos de garantia da 
concorrência, a integridade de 
um procedimento deve ser 
exigida e mantida, não devendo 
os concorrentes aceder a dados 
relativos às outras propostas, 
com prejuízo da concorrência. A 
integridade de um 
procedimento deve impedir 
que a influência ou o 
conhecimento das propostas de 
outro concorrente se torne 
afinal numa aparente 
concorrência. Apresentando-se 
este concorrente 
simultaneamente como 
subempreiteiro de outro 
concorrente, entende-se 
existirem fortes indícios de 
práticas suscetíveis de falsear 
as regras da concorrência. 
 

A existência de fortes indícios de atos, 
acordos, práticas ou informações 
suscetíveis de falsear as regras de 
concorrência. 

 

Concorrentes 
Fundamentação  

De facto De direito (artigo 146.º 2 e 3 CCP) 
  Que tenham sido apresentadas depois do 

termo fixado para a sua apresentação; 
  Que sejam apresentadas por 

concorrentes em violação o disposto no 
n.º 2 do artigo 54.º; 

  Que sejam apresentadas por 
concorrentes relativamente os quais ou, 
no caso de agrupamentos concorrentes, 
relativamente a qualquer dos seus 
membros, a entidade adjudicante tenha 
conhecimento que se verifica alguma das 
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situações previstas no artigo 55.º; 
Irmãos Almeida Cabral, Lda e 
Civibérica – Obras Civis, S.A. 
Construções Castanheira & 
Joaquim, Lda 

Os concorrentes Irmãos 
Almeida Cabral, Lda e 
Civibérica – Obras Civis, S.A. 
manifestam vontade expressa 
de não apresentar proposta, 
não apresentando os 
documentos exigidos nos 
termos do n.º 1 do art.º 57º do 
CCP. 
O concorrente Construções 
Castanheira & Joaquim, Lda não 
apresenta, deliberadamente, 
um dos documentos exigidos na 
instrução da proposta que 
consiste na declaração de 
conhecimento e concordância 
do subempreiteiro proposto ou 
previsto (identificado apenas 
pelo número de alvará). Esta 
declaração não visava nem 
poderia antecipar as exigidas 
na fase de habilitação do 
adjudicatário, as quais, aí sim, 
devem constituir um 
compromisso incondicional da 
execução dos trabalhos 
relativos às habilitações detidas 
pelo mesmo, mas apenas 
indicar que o eventual 
subempreiteiro seria 
conhecedor do facto de ter sido 
considerado pelo concorrente 
para o efeito da apresentação 
da sua proposta, sem o qual o 
concorrente não estaria apto a 
concorrer por não deter todas 
as caraterísticas de alvará 
exigidas. 

Que não sejam constituídas por todos os 
documentos exigidos nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 57.º; 

  Que não cumpram o disposto nos n.os 4 e 
5 do artigo 57.º ou nos n.os 1 e 2 do artigo 
58.º; 

  Que sejam apresentadas como variantes 
quando estas não sejam admitidas pelo 
programa do concurso, ou em número 
superior ao número máximo por ele 
admitido; 

  Que sejam apresentadas como variantes 
quando, apesar de estas serem admitidas 
pelo programa do concurso, não seja 
apresentada a proposta base; 
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  Que sejam apresentadas como variantes 
quando seja proposta a exclusão da 
respetiva proposta base; 

  Que violem o disposto no n.º 7 do artigo 
59.º;  

  Que, identificando erros ou omissões das 
peças do procedimento, não cumpram o 
disposto no n.º 7 do artigo 61.º; 

Advanced Green Engenharia 
Natural e Urbana, Lda e 
Construções A. Martins 
Rodrigues, Lda 

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, as propostas dos 
concorrentes não contêm 
assinatura digital qualificada, 
motivo pelo qual se propõe a 
sua exclusão.  
 

Que não observem as formalidades do 
modo de apresentação das propostas 
fixadas nos termos do disposto no artigo 
62.º; 

  Que sejam constituídas por documentos 
falsos ou nas quais os concorrentes 
prestem culposamente falsas declarações; 

  Que sejam apresentadas por concorrentes 
em violação do disposto nas regras 
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referidas no n.º 4 do artigo 132.º, desde 
que o programa do concurso assim o 
preveja expressamente; 

  Cuja análise revele alguma das situações 
previstas no n.º 2 do artigo 70.º. 

 

8. Análise das propostas admitidas:  

Concorrentes Atributos da Proposta Apreciação 
Valor S/IVA 

Argoconstrutora – Construção Civil, Lda Valor total da proposta – 
89.890,06 € + IVA 

Em anexo 

Isidoro Correia da Silva, Lda Valor total da proposta – 
90.143,97 € + IVA 

Em anexo 

Obra Magna, Lda Valor total da proposta – 
90.720,22 € + IVA 

Em anexo 

Cipriano Pereira de Carvalho e Filhos, Lda Valor total da proposta – 
99.786,99 € + IVA 

Em anexo 

Carlos Flórido & Filhos, Lda Valor total da proposta – 
87.783,63 € + IVA 

Em anexo 

 

9. Observações: 

Constatou-se, na análise das propostas, a existência de situações incomuns no que se refere a 

subempreiteiros, tendo o júri do procedimento optado por solicitar, ao abrigo do art.º 72º do CCP, os 

esclarecimentos que se transcrevem: 

 

Carlos Gil – Obras Públicas, Construção Civil e Montagens Elétricas, Lda 

“Na sequência da análise das propostas no âmbito do procedimento acima identificado, constatou-se que essa 

sociedade se apresenta como concorrente, apresentando-se ainda como subempreiteiro de outro concorrente, que 

se apresentou, igualmente, no mesmo procedimento. 

O regime geral da contratação pública estabelece que à contratação pública são aplicáveis os princípios da 

transparência, da igualdade e da concorrência, conforme o determinado no n.º 4 do art.º 1º, sendo estes atualmente 

os três grandes princípios que moldam o referido regime, em todas as suas dimensões.  

Assim, só um processo contratual vinculado a uma dimensão concorrencial efetiva, em todas as suas etapas, de 

modo a salvaguardar o princípio da igualdade e da transparência, permite a materialização do interesse público 

subjacente à contratação pública, sendo este interesse público, nas suas várias dimensões, que consubstancia a 

finalidade de um procedimento concursal. 

 



                  MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 
                       CÂMARA MUNICIPAL   

                        
                        
                       Largo da República / 3350-156 Vila Nova de Poiares 
                      Tel: 239420850   Fax: 239421800   Email: cmvnp@mail.telepac.pt   

   

                                                                                                            

 

 

8 
ESPAÇO DE APOIO AO VISITANTE  

Conforme o disposto nos termos do art.º 70.º, n.º 2 al. g) do Código dos Contratos Públicos (CCP), as propostas 

devem ser excluídas sempre que se verifiquem fortes indícios de atos, acordos, práticas ou informações 

suscetíveis de falsear as regras da concorrência. 

Em termos de garantia da concorrência no domínio da contratação pública, é imperioso manter e exigir a 

integridade de um procedimento, não devendo os concorrentes aceder a dados relativos às outras propostas, com 

prejuízo da concorrência. A integridade de um procedimento deve impedir que a influência ou o conhecimento 

das propostas de outro concorrente se torne afinal numa aparente concorrência. 

Verificando-se que essa empresa concorrente teve conhecimento (ainda que, eventualmente, parcial) da proposta 

de outro concorrente, pela afirmação de que participaria, em parte, na proposta da outra empresa concorrente, 

como subempreiteiro, poder-se-á, eventualmente, concluir pela existência de práticas suscetíveis de falsear a 

concorrência. 

Em face do exposto, solicita-se que informem o que tiverem por conveniente.“ 

 

Isidoro Correia da Silva, Lda 

“Na sequência da análise das propostas no âmbito do procedimento acima identificado, constatou-se que essa 

sociedade se apresenta como concorrente, apresentando igualmente como subempreiteiro outro concorrente que 

se apresentou no mesmo procedimento. O regime geral da contratação pública estabelece que à contratação 

pública são aplicáveis os princípios da transparência, da igualdade e da concorrência, conforme o determinado no 

n.º 4 do art.º 1º, sendo estes atualmente os três grandes princípios que moldam o referido regime, em todas as 

suas dimensões.  

Assim, só um processo contratual vinculado a uma dimensão concorrencial efetiva, em todas as suas etapas, de 

modo a salvaguardar o princípio da igualdade e da transparência permite a materialização do interesse público 

subjacente à contratação pública, sendo este interesse público, nas suas várias dimensões, que consubstancia a 

finalidade de um procedimento concursal. 

Conforme o disposto nos termos do art.º 70.º, n.º 2 al. g) do Código dos Contratos Públicos (CCP), as propostas 

devem ser excluídas sempre que se verifiquem fortes indícios de atos, acordos, práticas ou informações 

suscetíveis de falsear as regras da concorrência.  

Em termos de garantia da concorrência no domínio da contratação pública, é imperioso manter e exigir a 

integridade de um procedimento, não devendo os concorrentes aceder a dados relativos às outras propostas, com 

prejuízo da concorrência. A integridade de um procedimento deve impedir que a influência ou o conhecimento 

das propostas de outro concorrente se torne afinal numa aparente concorrência.  

Havendo na vossa proposta claramente influência da proposta de outro concorrente, o qual é proposto como 

vosso subempreiteiro, solicita-se que informem o que tiverem por conveniente.“ 
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Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 

Obra Magna, Lda 

Advanced Green Engenharia Natural e Urbana, Lda 

“Na sequência da análise das propostas no âmbito do procedimento acima identificado, constatou-se que essa 

sociedade se apresenta como concorrente, apresentando igualmente como subempreiteiro um subempreiteiro 

comum a outros concorrentes que se apresentaram no mesmo procedimento. 

O regime geral da contratação pública estabelece que à contratação pública são aplicáveis os princípios da 

transparência, da igualdade e da concorrência, conforme o determinado no n.º 4 do art.º 1º, sendo estes atualmente 

os três grandes princípios que moldam o referido regime, em todas as suas dimensões.  

Assim, só um processo contratual vinculado a uma dimensão concorrencial efetiva, em todas as suas etapas, de 

modo a salvaguardar o princípio da igualdade e da transparência, permite a materialização do interesse público 

subjacente à contratação pública, sendo este interesse público, nas suas várias dimensões, que consubstancia a 

finalidade de um procedimento concursal. A aplicação dos princípios na contratação pública tem uma dimensão 

vasta, que vai além das relações entre o concorrente e o adjudicante, mas que abrange igualmente as relações 

horizontais entre os concorrentes ou os candidatos, impondo-lhes ou proibindo-lhes entre si certos 

comportamentos. 

Atendendo ao disposto nos termos do art.º 70.º, n.º 2 al. g) do Código dos Contratos Públicos (CCP), as propostas 

devem ser excluídas sempre que se verifiquem fortes indícios de atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis 

de falsear as regras da concorrência. Em termos de garantia da concorrência no domínio da contrata ção pública, é 

imperioso manter e exigir a integridade de um procedimento. A integridade de um procedimento deve impedir que 

a influência das propostas de outro concorrente (ou de parte das propostas, no presente caso, na parte a 

subempreitar) se torne, afinal, numa aparente concorrência. 

Em face do exposto, solicita-se que informem o que tiverem por conveniente.” 

 

Na sequência das respostas aos pedidos de esclarecimentos, e tendo em conta as considerações explanadas 

em cada um deles, foi decidido o seguinte: 

Carlos Gil – Obras Públicas, Construção Civil e Montagens Elétricas, Lda 

Embora o concorrente tenha referido não se ter apercebido estar a concorrer para a mesma obra para a qual foi 

convidado como subempreiteiro por outro concorrente, deduzindo tratar-se de empreitadas distintas, é certo que, 

nos documentos com que concorreu e na declaração facultada ao outro concorrente, na qualidade de 

subempreiteiro, a empreitada foi perfeitamente identificada, não nos parecendo, nesta fase, que pudessem restar 

dúvidas de que estaria a concorrer à mesma empreitada para a qual já teria sido consultado na qualidade de 

subempreiteiro, pelo que a situação por si criada deve entender-se como deliberada. 
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Pelo exposto, constata-se que a sua conduta não foi íntegra, podendo-se igualmente concluir pela existência de 

fortes indícios da existência de práticas suscetíveis de falsear a concorrência. 

Conforme o disposto nos termos do art.º 70.º, n.º 2 al. g) do Código dos Contratos Públicos (CCP), as propostas 

devem ser excluídas sempre que se verifiquem fortes indícios de atos, acordos, práticas ou informações 

suscetíveis de falsear as regras da concorrência, deliberando-se pela sua exclusão. 

 

Isidoro Correia da Silva, Lda 

Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 

Obra Magna, Lda 

Advanced Green Engenharia Natural e Urbana, Lda 

Em face dos esclarecimentos prestados e mediante a análise das respetivas propostas, o júri entende não 

existirem indícios suficientemente fortes para concluir existirem práticas suscetíveis de falsear as regras da 

concorrência, decidindo não excluir qualquer um dos concorrentes referidos ao abrigo do disposto na alínea g) do 

n.º 2 do art.º 70º do CCP. 

 

 

 
 

10. Ordenação das Propostas: 

Critérios de adjudicação estipulados:  
Mais baixo preço 

N.º  Concorrentes 
Valor da Proposta 

s/IVA 
IVA 

1 Carlos Flórido & Filhos, Lda 87.783,63 € 5.267,02 € 

2 Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 89.890,06 € 5.393,40 € 

3 Isidoro Correia da Silva, Lda 90.143,97 €  5.408,64 € 

4 Obra Magna, Lda 90.720,22 € 5.443,21 € 

5 Cipriano Pereira de Carvalho e Filhos, Lda 99.786,99 € 5.987,22 € 

 
 
11. Audiência Prévia 

Nos termos do artigo 123º, n.º1 do CCP, aprovado pelo DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, o júri vai proceder à 
audiência prévia escrita dos concorrentes. 
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12. Resultado para adjudicação sujeito a audiência prévia: 

Entidade Valor s/IVA Deliberação 

Carlos Flórido & Filhos, Lda 87.783,63 € Unanimidade 

 
13. Deliberações tomadas por: 

Unanimidade Maioria 

Todas ----- 

 
14. Justificação do voto contra (se aplicável):ii 

Membro do Júri Justificação 

-----  

 
15. Data: 21 de março de 2017 

 

 

O Júri, 

 

____________________________ 

 

      Mário de Magalhães Maia                 

 

     

____________________________            ____________________________ 

Ana Margarida Dias Santa                                       Isabel Miguel                     
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A N E X O 
 

 
ANÁLISE DAS PROPOSTAS ADMITIDAS 

 
 

Critério de Adjudicação: Mais Baixo Preço 
 
 

Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 

 

A proposta contempla 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. 

O preço contratual é inferior ao preço base, de 100.100,00 €, excluindo o IVA à taxa legal em vigor, e não constitui 

um preço anormalmente baixo. 

 

Isidoro Correia da Silva, Lda 

 

O concorrente apresenta, na sua proposta, todos os elementos solicitados e não apresenta atributos que violem os 

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

os aspetos de execução do contrato não submetidos à concorrência. 

O preço contratual é inferior ao preço base, e não constitui um preço anormalmente baixo. 

 

Obra Magna, Lda 

 

A proposta encontra-se constituída por todos os elementos solicitados, não apresentando 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. 

O preço contratual é inferior ao preço base, não constituindo um preço anormalmente baixo. 

 

Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda  
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A proposta contém todos os elementos solicitados e não apresenta atributos que violem os parâmetros base 

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

de execução do contrato não submetidos à concorrência. 

O preço contratual é inferior ao preço base e não constitui um preço anormalmente baixo. 

 

Carlos Flórido & Filhos, Lda 

 

O concorrente apresenta a sua proposta 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 que violem os aspetos de execução do contrato não submetidos à concorrência. 

Embora no documento da proposta o preço contratual seja divergente do valor indicado nos restantes 

documentos que constituem a proposta, de acordo com o estabelecido no n.º 3 do art.º 60º do CCP, em caso de 

divergência entre os preços da proposta, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os preços parciais, unitários 

ou não, mais decompostos, considerando-se, atendendo ao exposto, que o preço contratual é de 87.783,63 €. 

O preço contratual é inferior ao preço base e não constitui um preço anormalmente baixo. 
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