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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 7235/2020, de 7/7 (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 “Reabilitação do Mercado Municipal 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   

Isabel Maria dos Santos Miguel  X  X 

Fátima Isabel Baptista Videira   X X 

Ana Karla Ferreira   X  

 
5. Decisão de admissão e exclusão de propostas constante do Relatório Preliminar: 
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Concorrentes 
Lotes 

Admitido Excluído 

1 – Frisinde – Equipamentos Industriais, Lda 2  X 
 4  X 
 5  X 

2 – Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 1 X  
 2 X  
 3 X  
 4 X  
 5 X  
3 – Canas – Engenharia e Construção, S.A. 1 X  
 2 X  
 3 X  
 4 X  
 5 X  
4 – CIP – Construção, S.A. 1  X 
 2  X 
 3  X 
 4  X 
 5  X 
5 – Socértima - Sociedade de Construção do 
Cértima, Lda 

1 
 X 

 2 X  
 3 X  
 4 X  
 5  X 

 
6. 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 duas exposições, relativamente às quais se prestam os seguintes esclarecimentos. 

 

Socértima – Sociedade de Construção do Cértima, Lda, concorrente no concurso público supramencionado, 

tendo sido notificada do teor do respetivo relatório preliminar, veio, a 03/08/2020, nos termos do art.º. 147º do 

Código dos Contratos Públicos, em sede de audiência prévia, comunicar, na sequência da exclusão da sua 

proposta relativamente ao lote 1, ter perdido interesse no concurso no seu todo e em particular em cada um dos 

lotes, indicando desistir do concurso nesta fase. Como resultado desta decisão, a ordenação das propostas dos 

lotes 2, 3 e 4, relativamente aos quais as propostas deste concorrente foram admitidas, sofrerá alterações que se 

refletem no quadro 7. 

 

Frisinde – Equipamentos Industriais, Lda, concorrente no concurso público supramencionado, tendo sido 

notificada do teor do respetivo relatório preliminar, veio, a 07/08/2020, nos termos do art.º. 147º do Código dos 

Contratos Públicos, em sede de audiência prévia, expor o seguinte: 
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“A FRISINDE – Equipamentos Industriais, Lda., concorrente ao concurso público em referência, notificada nos 

termos do disposto no nº. 1 Do art.º 123º do Código dos Contratos Públicos (CCP), vem nos termos do referido 

artigo pronunciar-se por escrito sobre o relatório preliminar de apreciação das propostas:  

Relativamente à proposta da Frisinde, a mesma está em conformidade com o proposto, pois detém um alvará de 

classe 1, que perfaz o valor de 166.000€, superior aos 25% do montante total dos lotes a que concorre, as 

características técnicas cumprem com o solicitado, e os catálogos foram apensados a proposta para confirmação, 

quanto a questão do ponto 1.3, os documentos foram todos submetidos em conformidade aos lotes a que 

concorremos tendo em consideração que nos propomos a fornecer e instalar equipamento e não a executar uma 

empreitada de construção civil.  

Face ao exposto, deverão ser revistos os motivos de exclusão da proposta por nós apresentada.  

Nestes termos e naqueles que vierem a ser supridos por V/ Exas., depois de serem revistas e alteradas as 

insuficiências ora invocadas deverá ser prosseguido Relatório Final em conformidade pela Lei.” 

 

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

esclarece-se o seguinte: 

O procedimento para todos os lotes foi lançado como empreitadas e não como uma empreitada apenas para o lote 

1 e fornecimentos para os restantes, motivo pelo qual foram estabelecidas as caraterísticas de alvará exigidas 

para cada um dos lotes.  Apesar de nos lotes 2,3,4 e 5 estarem associados fornecimentos, de acordo com o 

estabelecido no projeto é requerida mão-de-obra para a montagem e aplicação dos diversos itens, constituindo, 

portanto, os trabalhos aí previstos, empreitadas, à semelhança do que acontece com o lote 1, embora de 

expressão muito mais reduzida do que este último. 

A exclusão das propostas apresentadas pelo concorrente, de acordo com o indicado no relatório preliminar, foi 

fundamentada com o exposto nos seguintes artigos: 

 

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. e 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; 

O concorrente não apresentou todos os documentos exigidos pelo programa do procedimento constantes do item 

1.3 do programa do procedimento para os lotes a que concorreu, como por exemplo o documento com grupos de 

trabalhos e custos globais a integrar em cada subcategoria, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do art.º 60º do 

CCP, declaração com caraterísticas de alvará que detém, programa de trabalhos, constituído pelo plano de 

trabalhos, plano de mão-de-obra e plano de equipamentos, nos termos do art.º n.º 361º do CCP, entre outros 

exigidos no referido documento do procedimento. 
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Art.º 70º, n.º 2 – f) Que o contrato a celebrar implicaria a violação de quaisquer vinculações legais ou 

regulamentares aplicáveis.  

O concorrente não detém qualquer uma das caraterísticas exigidas, em alternativa, no programa do 

procedimento, apresentando alvará de subempreiteiro com habilitação adequada, para os lotes a que concorreu. 

Deste modo, verifica-se o incumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 383º do Código dos Contratos Públicos, no 

qual se estabelece que o empreiteiro deve estar habilitado para a execução da obra em, pelo menos, 25% do 

preço contratual. Apesar de o concorrente deter um alvará de classe 1, que cobre o valor das propostas para 

qualquer um dos lotes a que concorreu, não detém qualquer uma das caraterísticas de alvará admitidas para os 

referidos lotes, pelo que, legalmente, não poderá executar os trabalhos objeto do concurso e, consequentemente, 

não poderá assumir a execução de, pelo menos, 25% do preço contratual.  

Outra situação seria se o concorrente se tivesse apresentado em consórcio com a empresa que indica como 

subempreiteiro, o que possibilitaria que a adjudicação fosse efetuada ao consórcio do qual este concorrente faria 

parte. 

 

Art.º 146º, n.º 2 – o) Cuja análise revele alguma das situações previstas no n.º 2 do artigo 70.º 

 

Pelo exposto, o júri entende manter as conclusões constantes do relatório preliminar, mantendo a decisão de 

exclusão das propostas do concorrente. 

 
7. Ordenação das Propostas: 

Critérios de adjudicação estipulados:  
Lote 1 - proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante, segundo a modalidade 
melhor relação qualidade-preço; 
Lotes 2, 3, 4 e 5 - proposta economicamente mais vantajosa, pela modalidade de avaliação do preço enquanto 
único aspeto do contrato a celebrar. 

N.º  Concorrentes 
Valor da 

Proposta s/IVA 
Prazo de 
execução 

IVA 

LOTE 1 
1 Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 747 420,40 €    243 dias 44.845,22 € 

2 Canas – Engenharia e Construção, S.A. 780.644,75 €    270 dias 46.838,69 € 

LOTE 2 
1 Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 1.370,00 € 10 dias 82,20 € 

2 Canas – Engenharia e Construção, S.A. 1.479,37 € 15 dias 88,76 € 

LOTE 3 
1 Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 9.000,00 € 10 dias 540,00 € 

2 Canas – Engenharia e Construção, S.A. 9.225,99 € 15 dias 553,56 € 

LOTE 4 
1 Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 1.100,00 € 10 dias 66,00 € 

2 Canas – Engenharia e Construção, S.A. 1.123,35 € 15 dias 67,80 € 

LOTE 5 
1 Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 718,00 € 10 dias 43,08 € 

2 Canas – Engenharia e Construção, S.A. 749,72 € 15 dias 44,98 € 
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8. Considerações finais e Audiência Prévia: 

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

desistência do concorrente Socértima – Sociedade de Construção do Cértima, Lda relativamente aos lotes nos 

quais havia sido admitido, e da subsequente reordenação das propostas, nos termos do n.º 2 do art.º 147º 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 (cinco) dias. 

 
9. Resultado para adjudicação sujeito a audiência prévia: 

Lotes Entidade Valor s/IVA Deliberação 

Lote 1 Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 747 420,40 €    Unanimidade 

Lote 2 Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 1.370,00 € Unanimidade 

Lote 3 Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 9.000,00 € Unanimidade 

Lote 4 Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 1.100,00 € Unanimidade 

Lote 5 Argoconstrutora – Construção Civil, Lda 718,00 € Unanimidade 

 
10. Deliberações tomadas por: 

Unanimidade Maioria 

Todas ----- 

 
 

O Júri, 
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