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ESPAÇO DE APOIO AO VISITANTE  

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 de Janeiro, 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 (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: 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. Audiência prévia relativa ao relatório preliminar: 

Nos termos do artigo 147.º do CCP, aprovado pelo DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, o júri procedeu à audiência 

prévia escrita dos concorrentes, tendo sido rececionadas as seguintes reclamações, relativamente às quais se 

prestam os subsequentes esclarecimentos: 
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Reclamação 1 

“CONSTRUÇÕES CASTANHEIRA & JOAQUIM, LDA., concorrente no concurso público supra mencionado, tendo 

sido notificada do respetivo relatório preliminar, vem, nos termos do art.º. 123º do Código dos Contratos 

Públicos, expor o seguinte:  

1- A concorrente Construções Castanheira & Joaquim, Lda., foi alvo de deliberação de exclusão, constando no 

Ponto 7 do referido relatório que “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 (identificando 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 características de alvará exigidas” 

 2- Desde logo deverá realçar-se que, analisando o art.º. 57º do Código dos Contratos Públicos, o documento em 

causa acima referenciado, não é um documento legalmente exigível, nomeadamente, na fase de apresentação das 

propostas, podendo ser exigível na fase de habilitação, tal como estabelece o art.º. 81º nº3 daquele diploma legal. 

3- Por outro lado, a concorrente apresentou a declaração de vínculo, especificadamente, com a empresa 

subcontratada CE – Comércio e Montagens Elétricas, Lda., com sede no Largo da Cerca, em S. Pedro do Sul, titular 

do certificado de empreiteiro de obras públicas nº 49103, Pessoa Coletiva nº 501 951 695, contendo as 

autorizações referentes à 4ª subcategoria da 4ª categoria de classe 3., vinculo esse referente à execução da 

subempreitada relativa aos trabalhos do capítulo 13 do caderno de encargos (Infraestruturas Elétricas Públicas). 

4- Na verdade, tal declaração de vínculo foi devidamente apresentada, sendo que, cabe à concorrente, mediante a 

apresentação do respetivo Anexo I e demais documentação exigível, assumir perante o dono de obra / entidade 

adjudicante, o cabal cumprimento contratual, realçando-se que,  

5- Verificando o enunciado no art.º. 10º 1.3 do programa de concurso, não se encontra a estipulação da obrigação 

dessa declaração de vínculo em causa, ser subscrita pelo subempreiteiro, mas tão só a comunicação da existência 

desse mesmo vínculo, tendo a concorrente indicado detalhadamente a empresa subempreiteira em causa, 

nomeadamente, o correspondente numero do certificado de empreiteiro de obras públicas, com a respetiva 

classe, categoria e subcategoria, para além de,  

6- Como é dado a entender no Ponto 7 do citado relatório preliminar, nesta fase da apresentação da proposta, 

pretende-se apenas que seja dado a conhecer esse mesmo subempreiteiro e a verificação do vínculo com o 

mesmo que é atestado pela própria concorrente.  
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7- Diga-se igualmente que, entre o valor da proposta apresentada pela concorrente Construções Castanheira & 

Joaquim, Lda. e o valor da proposta apresentada pela concorrente Carlos Florido & Filhos, Lda., concorrente este 

que foi ordenado em primeiro lugar no relatório preliminar, verifica-se uma diferença de € 7 336,52, para mais, 

no que concerne à proposta da concorrente Carlos Flórido & Filhos, Lda., o que,  

8- Atendendo ao critério de adjudicação em causa, ou seja, o do preço mais baixo, trata-se de uma diferença 

considerável, a qual, desfavorece e penaliza o dono de obra, não acautelando assim o interesse público que se 

impõe, sendo que, efetivamente, no caso em concreto, não se vislumbra a verificação de qualquer das previsões 

patentes no nº2 do art.º. 70º do Código dos Contratos Públicos que possa conduzir à exclusão da concorrente 

Construções Castanheira & Joaquim, Lda.  

9- Pelo exposto, deverá ser reconsiderada a análise efetuada no relatório preliminar relativamente à concorrente 

Construções Castanheira & Joaquim, Lda., devendo esta ser admitida no presente concurso e ordenada no lugar 

que lhe compete. …“ 

 

Atendendo ao exposto e ponderados os argumentos do concorrente, esclarece-se que: 

Não se verificou, por parte de qualquer concorrente no âmbito deste procedimento, e mais concretamente por 

parte do reclamante, no decurso do prazo para a apresentação das propostas, a existência de qualquer pedido de 

esclarecimentos, ao abrigo do art.º 50º do CCP, relativamente ao documento em causa, pelo que todos os 

interessados, ao apresentarem-se como concorrentes, entenderiam não ser controversos os documentos da 

proposta exigidos no âmbito programa do concurso e estariam cientes da pretensão, o que ficou comprovado pela 

entrega do documento em apreço por parte dos restantes concorrentes que formalizaram a entrega dos 

documentos da proposta. 

A declaração exigida, conforme o já referido no relatório preliminar, “não visava nem poderia antecipar as 

exigidas na fase de habilitação do adjudicatário, …, 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”. Daí o 

facto de ter sido estabelecida uma alternativa, no item 1.3 do art.º 10º do programa do concurso, que estabelece 

que, no mínimo, fosse apresentada uma declaração de conhecimento e de concordância, a qual, embora não se 

encontre diretamente referido, deverá ser do subempreiteiro, o que não se verifica na proposta do concorrente 

em apreço, que não junta à sua proposta qualquer tipo de documento por parte do eventual subempreiteiro com 

a finalidade de dar cumprimento ao estabelecido. 

A imposição da apresentação deste documento enquadra-se na alínea c) do n.º 1 do art.º 57º do CCP, na qual é 

estabelecido que o programa do procedimento pode determinar a entrega de um documento que contenha os 

termos ou condições, relativos a aspetos da execução do contrato não submetidos à concorrência pelo caderno de 

encargos, aos quais o dono da obra pretende que o concorrente se vincule.    
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Pelo acima descrito, o júri decide manter as conclusões do relatório preliminar, mantendo a exclusão do 

concorrente. 

 

 

Reclamação 2 

“ARGOCONSTRUTORA – Construção Civil, LDA., concorrente no concurso público supra mencionado, tendo 

sido notificada do respetivo relatório preliminar, vem, nos termos do art.º. 123º do Código dos Contratos 

Públicos, expor o seguinte:  

1- Verificando a proposta apresentada pela concorrente Carlos Flórido & Filhos, Lda., constata-se que, na 

respetiva lista de preços unitários é indicado o valor do preço de € 87 783,63, enquanto na declaração da 

proposta é indicado o preço de € 78 365,15, indicando no plano de pagamentos o preço de € 87 783,65, ou seja,  

2- A proposta da referida concorrente, apresenta três preços diferentes, o que se afigura que, tal facto, 

impossibilita a avaliação da proposta, uma vez que, ao apresentar na sua proposta três valores diferentes de 

preço, impede que se conheça o exato preço contratual a pagar pela entidade adjudicante, devendo assim a 

proposta apresentada pela identificada concorrente ser alvo de exclusão nos termos do art.º. 70º nº2 c) do Código 

dos Contratos Públicos,  

3- Para além de que, cada concorrente, no presente concurso, pode unicamente apresentar uma proposta, 

violando assim a dita proposta o estabelecido no art.º. 59º nº7 do Código dos Contratos Públicos, sendo 

igualmente causa de exclusão da proposta, nos termos do art.º. 146º nº3 do mesmo diploma legal.  

4- Por outro lado, a proposta apresentada pela referida concorrente Carlos Flórido & Filhos, Lda., encontra-se 

submetida unicamente com a assinatura de Carlos Nogueira Florido Simões, sem que a dita proposta seja 

acompanhada com qualquer documento eletrónico oficial que indique os poderes de representação e a assinatura 

do assinante, como impõe o art.º. 54º nº7 da Lei nº 96 / 2015 de 17 de Agosto, sendo que,  

4- Tal facto, implica claramente a exclusão da referenciada proposta, nos termos do art.º. 146º nº2 d) e e) do 

Código dos Contratos Públicos, pelo motivo de não se encontrar junto a essa mesma proposta o documento 

eletrónico oficial que confere poderes ao assinante para o ato em causa, obrigando e vinculando assim a 

concorrente à declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos previsto na alínea a) do nº1 do art.º. 

57º do mesmo diploma legal, não sendo dando cumprimento ao estabelecido no nº4 do mesmo preceito legal. 5- 

Na verdade, caso o certificado qualificado da assinatura eletrónica for emitido em nome duma pessoa coletiva, no 

caso a concorrente Carlos Flórido & Filhos, Lda., não haveria necessidade de junção do documento acima 

mencionado, mas, na concreta situação, tal não sucede, uma vez que a pessoa acima citada assina individualmente 

a declaração da concorrente, sem juntar o dito documento oficial eletrónico que confira e ateste os poderes para 

esse ato atribuídos pela concorrente.  
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6- A proposta é um elemento fundamental do procedimento concurso e a mesma só é válida se o seu conteúdo e 

formulação, observarem as prescrições legalmente exigidas, sendo a primeira dessas prescrições a assunção 

plena dos seus termos por parte da concorrente, assunção essa que somente pode ser válida quando a 

apresentação e assinatura dessa declaração cumpram as formas legalmente exigidas. 

7- Pelo exposto, deverá ser reconsiderada a análise efetuada no relatório preliminar relativamente à proposta 

apresentada pela concorrente Carlos Flórido & Filhos, Lda., devendo esta ser alvo de exclusão no presente 

concurso…” 

 

Atendendo ao exposto e ponderadas as observações do concorrente efetuadas ao abrigo da audiência prévia, 

esclarece-se que: 

Conforme o já referido no relatório preliminar e de acordo com o estabelecido no n.º 3 do art.º 60º do CCP, 

sempre que na proposta sejam indicados vários preços, em caso de qualquer divergência entre eles, prevalecem 

sempre, para todos os efeitos, os preços parciais, unitários ou não, mais decompostos. Sendo a lista de preços 

unitários o documento com os preços mais decompostos, o preço da proposta que prevalece é de 87.783,63 €. 

O concorrente em questão não apresentou propostas variantes, mas sim documentos que constituem a mesma 

proposta com preços divergentes, mas que não impossibilitam a análise da sua proposta. 

De acordo com o estabelecido no n.º 7 do art.º 54º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, “nos casos em que o 

certificado digital não possa relacionar o assinante com a sua função e poder de assinatura, deve a entidade 

interessada submeter à plataforma eletrónica um documento eletrónico oficial indicando o poder de 

representação e a assinatura do assinante”. De facto, não foi submetido, pelo concorrente, um documento 

eletrónico oficial para o efeito. No entanto, o júri entendeu ser dispensável a apresentação de um documento com 

a mesma finalidade, uma vez que, embora não fosse exigido no programa do procedimento a apresentação da 

certidão permanente do registo comercial da sociedade, no certificado digital utilizado para submissão dos 

documentos da proposta na plataforma de contratação pública é possível relacionar o assinante dos documentos 

com a sua função na empresa e poder de assinatura. 

Pelo exposto, o júri entende manter as conclusões constantes do relatório preliminar. 

 

Reclamação 3 

“ADVANCED GREEN – ENGENHARIA NATURAL E URBANA, LDA., sociedade comercial por quotas, com sede no 

Centro Tecnológico e Empresarial de Arganil, na R. Irmãos Duarte, na vila e concelho de Arganil, NIPC 

510901212, tendo sido notificada do conteúdo do Relatório Preliminar, do concurso público em epígrafe, através 

do qual se verifica a sua exclusão, com base nos fundamentos nele constantes e discordando das razões que 

determinaram tal exclusão, vem apresentar a sua RECLAMAÇÃO, nos termos e com os seguintes FUNDAMENTOS: 

1. A proposta da reclamante não foi admitida ao concurso, por alegadamente os documentos que a integram não 

estarem assinados com Recurso a assinatura eletrónica qualificada. 
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2. Ora, só um manifesto lapso, dos elementos que constituem o Júri, poderá explicar a exclusão da proposta, com o 

fundamento invocado. 

3. E isto, porque a proposta e todos os documentos que a constituem foram submetidos à plataforma de concurso, 

com recurso à assinatura eletrónica qualificada. 

4. Em todos os documentos da proposta existe uma barra azul – painel de assinaturas, certificando a assinatura 

de MARIA IVONE DE ALMEIDA SOUSA, como representante legal da empresa concorrente – ADVANCED GREEN – 

ENGENHARIA NATURAL E URBANA, LDA. 

5. Aliás, abrindo todos e cada um dos documentos, que compõem a PROPOSTA, constata-se a certificação da 

assinatura Digital qualificada, o que nos foi confirmado telefonicamente pela plataforma Acingov. A mesma 

informou que está disponível a prestar esclarecimentos caso o Município de Vila Nova de Poiares o entenda. 

6. Assinatura essa, cuja qualidade e poderes está confirmada na certidão permanente do registo e noutros 

documentos da proposta, designadamente, no registo do Anexo I. 

7. A reclamante obteve da plataforma utilizada no presente concurso acinGov, o recibo de submissão de sua 

proposta comprovando o nome de todos os ficheiros, com os respetivos tamanhos e com a confirmação de que 

todos eles foram assinados digitalmente,, no momento de submissão da proposta (doc. N.º 1).  

8. E mais se confirma, que a assinatura digital foi realizada no formato XAdes-X, podendo apenas ser consultada 

diretamente na plataforma eletrónica acinGov. 

9. Todos os documentos de cada ficheiro estão assinados. 

10. De resto, deve esclarecer-se que a concorrente ora reclamante, sempre adotou, nas dezenas e dezenas de 

concursos públicos a que submeteu o mesmo procedimento e nunca foi excluída. 

11. Já lhe foram adjudicadas diversas obras e serviços públicos, sem que a questão ora colocada tivesse sido 

suscitada pelos donos de obra ou por qualquer interessado. 

12. Não existe, pois, qualquer violação da Lei, 96/2015 de 17/8 e, designadamente do preceituado no n.º 1 do 

art.º 54º e n.º 4 do artigo 68º e do disposto no n.º 4 do art.º 62º e na alínea l) do n.º 2 do artigo 146º, ambos do 

C.C.P., porquanto, contrariamente ao invocado na justificação de exclusão da proposta os documentos estão 

assinados, com recurso a assinatura eletrónica, qualificada e os ficheiros da proposta, quando foi feito o seu 

carregamento na plataforma eletrónica, estavam encriptados e assinados com recurso à assinatura eletrónica 

qualificada, como de resto, se pode confirmar através do recibo de submissão da proposta, que se junta. 

PELO EXPOSTO, e considerando, que a exclusão da proposta da reclamante, só pode ter acontecido por mero 

lapso, atendas as razões invocadas, deve a presente reclamação ser atendida, admitindo-se a proposta 

apresentada, por forma a integrar-se e ser graduada na Ordenação das propostas dos concorrentes admitidos….” 

 

Em face dos argumentos apresentados e das dúvidas de interpretação das situações em que se geram casos de 

indefinição sobre se determinado documento está ou não devidamente assinado eletronicamente, é fundamental 

considerar e ponderar bem sobre os seguintes conceitos constantes da lei, designadamente do art.º 2º do DL 290-  
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D/99, de 2/8, republicado pelo DL 88/2009, de 9/4, ainda que pareça puramente académico. Essa ponderação, 

para ser útil, é aqui acompanhada de uma interpretação adicional tal que se possa tomar decisão.  

 “Assinatura eletrónica: resultado de um processamento eletrónico de dados suscetível de constituir objeto de 

direito individual e exclusivo e de ser utilizado para dar a conhecer a autoria de um documento eletrónico;” 

 Atente-se, desde já, que a assinatura é definida como um resultado de um processamento e não como um 

elemento explicitado e configurado com exibição adicional de qualquer tipo de simbologia. 

“Assinatura eletrónica avançada: assinatura eletrónica que preenche os seguintes requisitos: i) Identifica de 

forma unívoca o titular como autor do documento; ii) A sua aposição ao documento depende apenas da vontade 

do titular; iii) É criada com meios que o titular pode manter sob seu controlo exclusivo; iv) A sua conexão com o 

documento permite detetar toda e qualquer alteração superveniente do conteúdo deste;” 

 Mantém-se o conceito da assinatura eletrónica, que não deixou, por isso, de ser um resultado, só que com 

mais garantias de processamento.  

“Assinatura digital: modalidade de assinatura eletrónica avançada baseada em sistema criptográfico assimétrico 

composto de um algoritmo ou série de algoritmos, mediante o qual é gerado um par de chaves assimétricas 

exclusivas e interdependentes, uma das quais privada e outra, e que permite ao titular usar a chave privada para 

declarar a autoria do documento eletrónico ao qual a assinatura é aposta e concordância com o seu conteúdo e ao 

destinatário usar a chave pública para verificar se a assinatura foi criada mediante o uso da correspondente 

chave privada e se o documento eletrónico foi alterado depois de aposta a assinatura;”  

 Este tipo de assinatura, para além dos requisitos das anteriores, tem uma segurança acrescida, por 

adoção de requisitos que implica. É validada pela conjugação da abertura de duas chaves de funcionamento, uma 

privada para declarar a autoria do documento e a outra pública para verificar se a assinatura foi criada mediante 

o uso da chave privada e se o documento não foi alterado depois de assinado.  

“Assinatura eletrónica qualificada: assinatura digital ou outra modalidade de assinatura eletrónica avançada que 

satisfaça exigências de segurança idênticas às da assinatura digital baseadas num certificado qualificado e criadas 

através de um dispositivo seguro de criação de assinatura;”  

 Neste tipo de assinatura, que resulta da evolução da assinatura digital e em tudo continua a ser o 

resultado de um processamento, a segurança da mesma é garantida por um certificado qualificado, e criada 

através de um dispositivo seguro de criação de assinatura. 

“Certificado qualificado: certificado que contém os elementos referidos no artigo 29.º e é emitido por entidade 

certificadora que reúne os requisitos definidos no artigo 24.º ;”  

Os certificados digitais são ficheiros eletrónicos autenticados com assinatura digital, que garantem a 

identificação de pessoas, bem como a realização das transações eletrónicas com segurança. Um certificado digital 

qualificado é um certificado digital ao qual é aposta uma assinatura eletrónica qualificada, ou seja uma assinatura 

eletrónica emitida por uma entidade certificadora credenciada. 
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“Titular: pessoa singular ou coletiva identificada num certificado como detentora de um dispositivo de criação de 

assinatura”. 

Daqui resulta que um documento está assinado com assinatura eletrónica qualificada quando associado ao 

documento em questão existe um certificado qualificado que pode ser aberto com a leitura dos requisitos 

fundamentais constantes nestas definições. Essa associação é a que corresponde à assinatura digital qualificada, 

porque nos permite verificar qual é a entidade certificadora, quem é o titular do certificado, a validade do 

certificado, etc. 

Como se pode ver tal indício? Não é igual com todas as entidades certificadoras, pois que informaticamente usam 

imagens ou meios diferentes, sejam tipos de marcas como quando se usa o cartão de cidadão ou apenas a 

visualização da informação necessária, com vedações que o certificado permita. Que saibamos, a lei não regula 

nesse particularismo, essa apresentação iconográfica obrigatória específica e vedações de imagem opcionais. 

Para o presente caso, que se apresenta nestas condições, é, pois, consequente o entendimento de que os 

documentos estão devidamente assinados. 

Pelo exposto, o júri considera, mediante a existência de certificado digital em todos os documentos da proposta, 

emitido por entidade certificadora registada na autoridade credenciadora, cujo uso constituído, entre outros, é 

para assinar documentos, no qual é possível identificar o titular, sendo possível relacioná-lo, mediante outros 

documentos da constituintes da proposta com a sua função na empresa e poder de assinatura, revogar a decisão 

anteriormente tomada, decidindo pela admissão do concorrente. 

 

 

6. Lista das propostas admitidas:  

Concorrentes 
Valor da 

proposta s/ IVA 
Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 89.890,06 €  

Isidoro Correia da Silva, Lda 90.143,97 €  

Obra Magna, Lda 90.720,22 €  

Cipriano Pereira de Carvalho e Filhos, Lda 99.786,99 €  

Advanced Green Engenharia Natural e Urbana, Lda 83.457,66 € 

Carlos Flórido & Filhos, Lda 87.783,63 €  

 

7. Ordenação das Propostas: 

Critérios de adjudicação estipulados:  
Mais baixo preço 

N.º  Concorrentes 
Valor da Proposta 

s/IVA 
IVA 
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                       Largo da República / 3350-156 Vila Nova de Poiares 
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ESPAÇO DE APOIO AO VISITANTE  

1 Advanced Green Engenharia Natural e Urbana, Lda 83.457,66 € 5.007,47 € 

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

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

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

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

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

 
 
8. Considerações finais e audiência prévia: 

Considerando o exposto, alterando-se as considerações constantes do relatório preliminar, decorrentes da 

proposta de admissão e de reordenação das propostas, nos termos do n.º 2 do art.º 124º do CCP, aprovado pelo 

DL 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 dias. 

 
9. Proposta de adjudicação: 

Entidade Valor s/IVA Deliberação 

Advanced Green Engenharia Natural e Urbana, Lda 83.457,66 € Unanimidade 

 
10. Deliberações tomadas por: 

Unanimidade Maioria 

Todas ----- 

 
11. Justificação do voto contra (se aplicável):Não aplicável 

Membro do Júri Justificação 

-----  

 
12. Data: 5 de abril de 2017 

 

O Júri, 

 

____________________________   ____________________________   ____________________________ 

Mário Magalhães Maia                Ana Margarida Dias Santa                                          Isabel Miguel     
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