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Resumo

O presente trabalho tem por objetivo a comparação dos diferentes modelos de contratação
pública nos países de língua oficial portuguesa, tais como Portugal, Código dos Contratos
Públicos (CCP), Brasil, Lei nº 8666, Angola, Lei de Contratação Pública (LCP) e Moçambique,
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado (RCE).
Pretende-se focar nos aspectos mais relevantes da contratação pública destes países, os
quais são, por exemplo, a adjudicação, os trabalhos a mais e os erros e omissões. Desta forma,
tenciona-se compreender os regulamentos mencionados e aprofundar os conhecimentos
necessários para a sua análise, através de pesquisa e estudo bibliográfico dos conceitos gerais
e teóricos.
Nos casos de estudo referidos, analisando as adjudicações para três empreitadas e os
contratos adicionais em relação ao contrato inicial para três empreitadas diferentes, foca-se
nos trabalhos a mais e trabalhos de suprimento de erros e omissões. Além disso, é efectuada
uma análise da conformidade legal e discussões.
Por último, com a avaliação do mérito dos diferentes modelos de contratação e os estudos
pesquisados, pretende-se tirar conclusões e enumerar recomendações de boas práticas,
constituindo assim uma base de apoio à utilização dos modelos contratuais referidos, tendo
como fim facilitar a percepção das especificidades em deferentes países.
Palavras-chave: Contratação Pública, Adjudicação, Trabalhos a Mais, Erros e Omissões,
Países de Língua Oficial Portuguesa.
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Abstract

The purpose of this study is to compare the different models of public procurement in
portuguese-speaking countries, such as Portugal, Public Contracts Code (PCC), Brazil, Law nº
8666, Angola, Public Procurement Law (PPL) and Mozambique, Regulations for the
Contracting of Public Works, Supply of Goods and Services to the State (RCS).
It is intended to focus on the important aspects of public procurement in these countries, which
are, for example, adjudication, additional work, errors and omissions. In this way, it is intended
to understand the mentioned regulations and to deepen the knowledge necessary for their
analysis, through research and bibliographical study of general and theoretical concepts.
In the case of study, analyzing the adjudications for three projects and the additional contracts
in relation to the initial contract for three different projects, focuses on the additional work, errors
and omissions, is also carried out the analysis of legal conformity and discussions.
Finally, with the evaluation of the merit of the different contracting models and the researched
studies, it is intended to draw conclusions and give the recommendations of good practices,
thus constituting a basis to support for the use of the referred contractual models, in order to
facilitate the perception of specificities in different countries.
Keywords: Public Procurement, Adjudication, Additional Work, Errors and Omissions,
Portuguese Speaking Countries.
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Introdução

1.1 Âmbito do trabalho

A contratação pública é um instrumento de atuação das entidades públicas e de afetação de
recursos públicos. Esta desempenha um papel importante no desenvolvimento económico e é
uma área tão importante para o sector público e privado, nacional e internacional, pois
possibilita às administrações pública adquirirem bens e serviços para os seus cidadãos e
oferecer oportunidades às empresas, no sentido de promover o investimento privado e
contribuir para o crescimento do emprego e da economia.
Quanto à importância da contratação pública, segundo a Autoridade da Concorrência de
Portugal, esta representa cerca 30% da despesa pública total e 12% do Produto Interno Bruto
(PIB) em países membros de Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), 17% do PIB da União Europeia, 19,5% da despesa pública total e 10% do PIB em
Portugal.
O século 21 é um século de globalização, onde muitas empresas de construção foram
‘obrigadas a virarem-se’ para fora do seu país. No entanto, como empresas internacionais, a
competição é muito maior neste mercado, exigindo cada vez mais da capacidade da empresa
e do seu conhecimento sobre a contratação pública, dado que é essencial ganhar concursos
e resolver os conflitos emergentes entre o dono de obra e o empreiteiro durante o processo de
contratação.
Os direitos e as obrigações dos intervenientes num empreendimento a nível internacional
podem ser estipulados com base numa forma contratual escolhida pelas partes do contrato,
por exemplo, modelos de Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC) e New
Engineering Contract (NEC), ou com base na legislação do país em questão. O presente
trabalho foca-se na última forma, ou seja, nas leis de contratação pública dos países da língua
oficial portuguesa, principalmente, as de Portugal, Brasil, Angola e Moçambique.
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1.2 Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo a comparação dos diferentes modelos de contratação
pública nos países de língua oficial portuguesa, tais como Portugal, Código dos Contratos
Públicos (CCP), Brasil, Lei nº 8666, Angola, Lei de Contratação Pública (LCP) e Moçambique,
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado (RCE),
Pretende-se focar nos aspectos importantes da contratação pública, nomeadamente na
adjudicação, nos trabalhos a mais e nos trabalhos de suprimento de erros e omissões. Assim,
tenciona-se compreender os regulamentos mencionados e aprofundar os conhecimentos
necessários para a sua análise.
Neste trabalho, são ainda analisados os casos de estudo, tendo como objetivo relacionar a
aplicação prática com os estudos teóricos.
Pretende-se ainda avaliar o mérito destes modelos de contratação pública e facultar
recomendações de boas práticas.

1.3 Organização da dissertação

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos.
O capítulo 1 diz respeito à introdução deste trabalho, onde se inclui a identificação do âmbito
de trabalho, o objetivo e a organização da dissertação.
No capítulo 2 apresentam-se as terminologias e as definições associadas ao presente trabalho,
os principais intervenientes da empreitada de obra pública, o ciclo de contratação pública, as
leis ou regulamentos em estudo e a revisão de literatura.
No capítulo 3 caracteriza-se o regime de adjudicação dos países referidos, analisando a
apresentação de propostas, os critérios de adjudicação, as causas de exclusão de propostas,
a notificação e as causas de não adjudicação.
No capítulo 4 apresentam-se as regras sobre trabalhos adicionais nos países em análise,
avaliando o regime de trabalhos a mais e de trabalhos de suprimento de erros e omissões em
Portugal, Brasil, Angola e Moçambique, em particular, no que concerne à obrigação e recusa
da sua execução, preço, prazo e responsabilidade associados, trabalhos a menos, inutilização
de trabalhos executados e a respetiva indemnização.
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O capítulo 5 diz respeito aos casos de estudo e é dividido em duas partes. A primeira parte
inclui 3 casos de estudo, em que é efetuada uma análise das adjudicações nestes casos
práticos. A segunda parte inclui também 3 casos de estudo, mas, neste caso, analisando
trabalhos adicionais e focando-se nos trabalhos a mais e trabalhos de suprimento de erros e
omissões.
No capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho e são enumeradas algumas
recomendações de boas práticas.

1.4 Metodologia de investigação

A metodologia de investigação realizada foi a seguinte:
- Pesquisa bibliografia;
- Definição de conceitos;
- Análise de regulamentos e leis de contratação pública dos países;
- Seleção de informações para explicação da fase de adjudicação e do regime de trabalhos
adicionais no contrato de empreitada de obras públicas;
- Seleção de casos de estudo para verificação de conformidade legal.
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2 Enquadramento geral e teórico
2.1 Introdução

Antes de fazer comparação de modelos de contratação pública dos países de língua oficial
portuguesa é necessário, em primeiro lugar, fazer um enquadramento geral e teórico do tema
em estudo. Este capítulo encontra-se dividido em seis partes, designadamente introdução,
terminologia e definições, principais intervenientes envolvidos, ciclo da contratação pública,
regulamentos de estudo e revisão de literatura.

2.2 Terminologias e definições

Nesta fase, torna-se essencial apresentar os principais termos e definições associados aos
modelos de contratação pública, como, por exemplo, obra, obra pública, empreitada e
empreitada de obra pública.

Obra
O conceito de obra inclui “quaisquer trabalhos de construção, reconstrução, ampliação,
alteração ou adaptação, conservação, restauro, reparação, beneficiação e demolição de bens
imóveis, destinadas a preencher por si mesmas, uma função económica ou técnica, executada
por conta de um dono de obra” [1].

Obra pública
Uma obra pública é aquela que “desenvolve o Estado e que tem um fim social. Essas obras
são financiadas pelas entidades públicas e não têm fins lucrativos, ou seja, o seu objetivo não
consiste em gerar lucros, mas sim em prestar um serviço de utilidade à comunidade” [2].
As obras públicas são formadas por uma ampla variedade de trabalhos de construção, podese agrupar nos seguintes tipos:
- Infraestruturas de transporte (vias rodoviárias, vias ferroviárias, aeroportos, etc.);
- Hidráulicas e de saneamento (barragem, estação de tratamento da água residual, etc.);
- Urbanas (iluminação pública, parques, etc.);
- Edifícios de interesse social (hospitais, escolas, etc.).
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Empreitada
A noção da empreitada consta do artigo 1207.º do Código Civil português [3], segundo o qual,
este “é o contrato pelo qual uma das partes se obriga em relação à outra, a realizar certa obra,
mediante um preço”.
Para que haja contrato da empreitada, em primeiro lugar, é essencial que o mesmo tenha por
objeto a realização de uma obra e não um serviço pessoal, porque se tiver por último objeto,
trata-se dum contrato típico de prestação de serviços, previsto no art.º 1152º e com remissão
do art.º 1153º do código civil para a legislação especial. No entanto, o contrato de empreitada
continua a ser um contrato de prestação de serviços, mas com a especificidade do objeto [4].

Empreitada da obra pública
Segundo a lei da contratação pública da Angola, entende-se por empreitada de obras públicas
“o contrato que tenha por objeto quaisquer obras de construção ou de conceção e de
construção, de reconstrução, de ampliação, de alteração, de reparação, de conservação, de
limpeza, de restauração, de adaptação, de melhoria e de demolição de bens imóveis, a realizar
por conta de uma entidade pública contratante, mediante o pagamento de um preço”.
As terminologias e definições neste trabalho foram adotadas de vários países, mas as mesmas
podem ser um representante dos outros, pois estes países têm terminologias e definições
idênticas ou parecidas.

2.3 Os principais intervenientes envolvidos

Os principais intervenientes envolvidos num contrato de empreitada de obra pública são o
dono de obra, o empreiteiro, o projetista e a fiscalização, tal como ilustra a figura seguinte.
Empreiteiro

Dono de obra

Empreitadas de
obras públicas
Projectista

Fiscalização

Figura 1: Os principais intervenientes na empreitada de obra pública
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Dono de obra
O dono de obra, segundo o art. 3º, alínea f) do DL nº 273/2003 [5], é “a pessoa singular ou
coletivo por conta de quem a obra é realizada, ou o concessionário relativamente a obra
executada”. A nível jurídico, o termo “dono de obra” é designado por “entidade adjudicante” na
fase de formação dos contratos e, uma vez celebrado o contrato, passa a designar-se por
“contraente público”.
Por exemplo, o CCP considera-se dois grupos de entidades adjudicantes. O primeiro grupo é
o seguinte:
- Estado;
- Regiões Autónomas (Açores e Madeira);
- Autarquias Locais;
- Institutos públicos;
- Fundações Públicas;
- Associações Públicas;
- Associações de que façam parte uma ou mais das entidades anteriores e sejam
maioritariamente financiadas por estas, entre outras condições;
- O Banco de Portugal;
- As entidades administrativas independentes.
Já o segundo grupo é o seguinte:
- Pessoas coletivas (públicas ou privadas) criadas para satisfazer necessidades de interesse
geral e sejam maioritariamente financiadas pelas entidades referidas no primeiro grupo, entre
outras condições.
Ao dono de obra compete elaborar os projetos, fornecer as informações necessárias para os
adjudicatários relativa a objetivos, condicionantes e levantamentos, nomear alguns
responsáveis na obra, por exemplo, o diretor da fiscalização da obra.

Empreiteiro
O empreiteiro é a entidade que realiza a obra sobre o regime de empreitada e também o
responsável pela sua perfeita execução, atendendo à sua concretização e ao preço
previamente definido.
A nível jurídico, o termo “empreiteiro” é designado pelo “adjudicatário” na fase de execução
do contrato, mas na fase anterior pode designar-se por:
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- Entidade interessada (se, sob alguma forma, manifestar interesse no processo);
- Candidato (se participa em qualquer processo de apresentação de candidatura);
- Concorrente (se participa em qualquer procedimento de celebração de contrato mediante
apresentação de uma proposta);
- Convidado (se recebe convite por parte do adjudicante).
Ao empreiteiro compete dirigir a obra em todos os aspectos administrativos, técnicos e
financeiros, sendo responsável pelo cumprimento de todas as cláusulas do contrato, caderno
de encargos e restantes peças do projeto, normas e disposições legais em vigor [6].

Projetista
O projetista, segundo a alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 40/2015 [7], “o técnico ou técnicos que
elaboram e subscrevem, com autonomia, o projeto de arquitetura, cada um dos projetos de
engenharia ou o projeto de arquitetura paisagista, os quais integram o projeto, subscrevendo
as declarações e os termos de responsabilidade respetivos”.
Este interveniente, que, em geral, exerce as funções de assistência técnica à obra que projeta,
nomeadamente o esclarecimento de dúvidas de interpretação do projeto e das suas peças
associadas, prestação de informações a concorrentes e empreiteiro e ainda apoio na
apreciação e comparação de soluções, documentos técnicos e propostas ao dono de obra.

Fiscalização da obra
Por norma, os principais intervenientes no contrato delegam parte das suas competências
durante a execução do contrato. Nestes casos, o dono de obra é representado pelo diretor de
fiscalização da obra.
O diretor de fiscalização da obra, segundo a Lei n.º 40/2015 [7], “é um técnico habilitado, a
quem incumbe assegurar a verificação da execução da obra em conformidade com o projeto
de execução e, quando aplicável, o cumprimento das condições da licença ou da comunicação
prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, e ainda o
desempenho das competências previstas no código dos contratos públicos, em sede de obra
pública”.
No âmbito da execução do contrato, o representante do dono de obra tem competência para
exercer todos os poderes do dono de obra, com exceção da alteração unilateral do contrato,
resolução ou revogação do mesmo [6].
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2.4 Ciclo da contratação pública

A figura seguinte [8] ilustra o ciclo da contratação pública, onde através do qual se pretende
compreender o desenvolvimento do processo de contratação pública, quer na fase de
formação, quer na fase de execução do contrato.
Análise das

Caracterização

Caderno de

Gestão e

necessidades a

e especificação

encargos e

cabimentação

satisfazer

do objecto a

modelo de

orçamental

contratar

avaliação

Execução do

Decisão de

Escolha do

procedimento

contratar

procedimento

Adjudicação

de formação

Contratação

Execução

Avaliação dos

do contrato

resultados

Figura 2: Ciclo de contratação pública
O ciclo de contratação pública começa sempre pela identificação das necessidades de
satisfação do interesse público, pois, os quais é uma das tarefas principais de entidades
públicas e contribuem para uma sociedade melhor.
Para satisfazer as necessidades identificadas, é necessário, posteriormente, analisar a sua
situação passada e atual, as condições restringentes e a viabilidade de soluções possíveis,
com objetivo de definir o objeto a contratar.
Assim que o orçamento é aprovado, para a decisão de contratar, será escolhido pela entidade
adjudicante o procedimento pré-contratual, e, posteriormente, selecionado o concorrente com
a proposta mais vantajosa, nomeadamente, a adjudicação.
A fase seguinte diz respeito à contratação e à sua execução, que impõe uma boa comunicação
entre os intervenientes, dado que os problemas mais complexos surgem neste fase, por
exemplo, os erros e omissões.
A última fase, avaliação dos resultados, serve para avaliar o efeito atingido em relação ao que
era esperado.
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2.5 Regulamentos de estudo
2.5.1 CCP de Portugal
Em Portugal, a contratação pública encontra-se prevista e regulada em diplomas comunitários
e nacionais, designadamente, no código dos contratos públicos (CCP), publicado em anexo
ao Decreto-lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. No dia 31 de Agosto de 2017, foi publicado o DL
nº 111-B/2017, que procedeu à nona alteração ao CCP, com introdução das diretivas europeias,
e entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2018.
Este DL, segundo o governo português, tem por fim simplificar, desburocratizar e flexibilizar os
procedimentos de formação de contratos públicos, aumentar a eficiência da despesa pública
e facilitar o acesso aos contratos públicos.
O CCP estabelece as regras para os contratos de empreitada de obras públicas, de locação
ou aquisição de bens móveis, de aquisição de serviços, de concessão de obra pública e de
concessão de serviços públicos e sociedade. No Anexo I do presente trabalho é listada a
legislação nacional e comunitária relevante em matéria de contratação pública em Portugal.
Em relação à estrutura do CCP, este encontra-se dividido em cinco partes, tal como ilustra na
tabela seguinte.
Tabela 1: Estrutura do CCP
Estabelece a disciplina aplicável à contratação
Parte I - Âmbito de aplicação

pública e ao regime dos contratos públicos
- art.º1.ºa 15.º

Desde o lançamento do processo do concurso e a
Parte II - Contratação pública

sua realização, até à selecção do adjudicatário
- art.º16.ºa 277.º

Parte III - Regime substantivo
dos contratos administrativos

Trata-se da realização e acompanhamento dos
respectivos contratos
- art.º278.ºa 454.º

Parte IV - Regime contra-

Não aplicável às prestações típicas do contrato de

ordenacional

empreitada de obras públicas
- art.º455.ºa 464.º

Parte V - Disposições finais

Considerações finais e anexos
- art.º465.ºa 473.º
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O CCP contempla vários tipos de procedimentos para a formação de contrato por parte das
entidades adjudicantes, nomeadamente:
- Ajuste direto;
- Consulta prévia;
- Concurso público;
- Concurso limitado por prévia qualificação;
- Procedimento de negociação;
- Diálogo concorrencial;
- Parceria para a inovação.
Estes tipos de procedimentos pré-contratuais, independentemente do objeto do contrato a
celebrar, iniciam-se com uma decisão de contratar. Esta decisão é tomada na sequência da
verificação, por parte da entidade adjudicante, da existência de uma necessidade.
O ajuste direto, segundo o art.º 112.º do CCP, é definido como “o procedimento em que a
entidade adjudicante convida diretamente uma entidade à sua escolha a apresentar proposta”.
Existem dois regimes de ajuste direto, a saber o geral e o simplificado. Para o regime geral,
são apresentados no seguinte as condições obrigatórias:
- Valor inferior a 30.000,00 €, no caso de contratos de empreitada de obras públicas (art.º 19.º);
- Valor inferior a 20.000,00 €, no caso de contratos de aquisição ou locação de bens móveis e
aquisição de serviços (art.º 20.º);
- Valor inferior a 50.000,00 €, no caso de contratos não referidos anteriormente, que não
configurem contratos de concessão de obras públicas ou de concessão de serviços públicos,
ou contratos de sociedade (art.º 21.º);
Em relação às condições obrigatórias do regime simplificado do ajuste direto, destacam-se as
seguintes:
- Contrato de aquisição ou locação de bens móveis, aquisição de serviços ou pequenas
empreitadas de obras públicas cujo preço contratual não seja superior a 5.000,00 €, ou no
caso de empreitadas, a 10.000,00 € (art.º 128º);
- Adjudicação direta sobre fatura ou documento equivalente;
- Prazo de vigência até 1 ano, inclusive, a contar da decisão de adjudicação, não podendo ser
prorrogado;
- O preço contratual não é passível de ser revisto.
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A consulta prévia é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente, pelo
menos, três entidades à sua escolha a apresentar proposta, podendo negociar alguns
aspectos da execução do contrato a celebrar, conforme o art.º 112º.
As condições obrigatórias de consulta prévia são as seguintes:
- Valor inferior a 150.000,00 €, no caso de contratos de empreitada de obras públicas (art.º
19.º);
- Valor inferior a 75.000,00 €, no caso de contratos de aquisição ou locação de bens móveis e
aquisição de serviços (art.º 20.º);
- Valor inferior a 100.000,00 €, no caso de contratos não referidos anteriormente, que não
configurem contratos de concessão de obras públicas ou de concessão de serviços públicos,
ou contratos de sociedade (art.º 21.º).
O concurso público é um procedimento ‘mais aberto’ por aplicar-se a qualquer valor estimado
no contrato e permitir que qualquer interessado que reúna os requisitos exigidos apresente a
sua proposta, conforme se pode verificar nos artigos 130º a 161º.
Note-se que existem também dois regimes para o concurso público, nomeadamente o normal
e o urgente. Para o regime normal, as condições obrigatórias são as seguintes:
- Publicitação de anúncio no jornal oficial nacional – Diário da República;
- Publicitação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia no caso de contrato de valor
superior ao montante dos limiares europeus (Anexo II).
As condições obrigatórias do regime urgente do concurso público são seguintes:
- Publicitação de anúncio no jornal oficial nacional – Diário da República;
- Valor inferior ao montante dos limiares europeus no caso de locação ou de aquisição de bens
móveis ou de aquisição de serviços;
- Valor inferior a 300.000,00 € no caso de empreitada de obras públicas;
- Modalidade do critério de adjudicação: avaliação do preço.
O concurso limitado por prévia qualificação é o procedimento, em geral, seguido em obras de
grandes dimensões. Aplica-se para qualquer valor estimado do contrato e rege-se, com as
necessárias adaptações, pelas disposições que regulam o concurso público, conforme os
artigos 162º a 192º. Apenas os candidatos selecionados pela entidade adjudicante, na fase de
candidaturas, podem apresentar propostas.
As condições obrigatórias do concurso limitado por prévia qualificação são as seguintes:
- Publicitação de anúncio no jornal oficial nacional – Diário da República;
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- Publicitação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia no caso de contrato de valor
superior ao montante dos limiares europeus.
O procedimento de negociação caracteriza-se pela existência de uma fase de negociação do
conteúdo do contrato com uma ou várias empresas selecionadas. Este processo é idêntico ao
do concurso limitado por prévia qualificação. O modelo de avaliação pode não ser divulgado
de início, mas apenas os seus fatores e subfactores, podendo ser parametrizado após serem
recebidas as propostas, conforme os artigos 193º a 203º.
Este tipo de procedimento só é admissível nas obras públicas quando [9]:
- A obra é objeto de concurso público, limitado por prévia qualificação ou diálogo concorrencial,
e as propostas tenham sido todas excluídas;
- A obra se destine a fins de investigação;
- A obra, cuja natureza ou condicionalismos, não permite uma fixação prévia e global de um
preço base.
O diálogo concorrencial apenas pode ser adotado quando o contrato a celebrar seja
particularmente complexo, designadamente quando impossibilitado a adoção do concurso
público ou do concurso limitado por prévia qualificação, conforme os artigos 204º a 218º.
Consideram-se particularmente complexos os contratos relativamente aos quais o adjudicante
não se encontra em condições de [9]:
- Definir a solução técnica mais adequada à satisfação das necessidades;
- Definir os meios técnicos capazes de responder aos objetivos;
- Estabelecer de forma clara e precisa a estrutura jurídica e/ou financeira do contrato a celebrar.
A parceria para a inovação pode ser adotada pela entidade adjudicante quando pretenda a
realização de atividades de investigação e o desenvolvimento de bens, serviços ou obras
inovadoras, independentemente da sua natureza e das áreas de atividade, tendo em vista a
sua aquisição posterior, desde que estes correspondam aos níveis de desempenho e preços
máximos previamente acordados entre aquela e os participantes na parceria (art.º 30.º-A).
Entende-se o desenvolvimento de bens, serviços ou obras inovadoras como “a implementação
de um produto, serviço ou processo novo ou significativamente melhorado”. Para a entidade
adjudicante ter a possibilidade de escolher o procedimento de parceria para a inovação será
necessário que a mesma entidade demonstre que semelhantes bens, serviços ou obras não
podem ser obtidos mediante a aquisição de produtos, serviços ou obras já disponíveis no
mercado.
A entidade adjudicante pode decidir estabelecer a parceria para a inovação com um só
concorrente ou com vários concorrentes, em que cada um deles realiza atividades distintas.
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2.5.2 Lei nº 8666 do Brasil

A lei nº 8666 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes
a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no Brasil (art.º 1º da
presente lei).
Os objetivos de licitação neste país prendem-se selecionar a proposta mais vantajosa, cumprir
o princípio constitucional da isonomia e promover o desenvolvimento sustentável do país.
Em relação à estrutura da lei nº 8666, esta encontra-se dividida em seis capítulos, tal como
ilustra na tabela seguinte.
Tabela 2: Estrutura da Lei nº 8666
Capítulo I das disposições

Disposições gerais sobre princípios, definições,

gerais

obras, serviços, compras e etc.
- art.º1 a 19

Capítulo II da licitação

Trata-se de modalidades, habilitação, registos
cadastrais, procedimento e julgamento
- art.º20 a 53

Capítulo III dos contratos

Todas as fases do contrato, incluindo a
formação, a alteração, a execução e a rescisão.
- art.º54 a 80

Capítulo IV das sanções

Trata-se de sanções, crimes e procedimento

administrativas e da tutela

judicial.

judicial

- art.º81 a 108

Capítulo V dos recursos

Esclarecimento sobre recurso, representação e

administrativos

pedido de reconsideração.
- art.º109

Capítulo VI das disposições

Disposições especiais.

finais e transitórias

-art.º110 a 126

Existem cinco modalidades de licitação no sector público brasileiro, sendo que cada uma delas
segue um processo diferente:
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- Concorrência;
- Tomada de preço;
- Convite;
- Concurso;
- Leilão.
As três primeiras modalidades são definidas de acordo com o preço do objeto licitado, sendo
os limites dos valores definidos por lei. Em relação às duas últimas modalidades, estas são
utilizadas conforme circunstâncias específicas previstas na legislação.
Seguidamente, apresentam-se as definições de modalidades de licitação no Brasil, conforme
o art.º 22.º da lei nº 8666.
A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial
de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos
no edital para execução de seu objeto.
Este tipo de modalidade, de acordo com o valor, é aplicável nos casos seguintes:
- Obras e serviços de engenharia acima de R$ 1,5 milhões (≅382.300,00 €);
- Compras e serviços que não de engenharia acima de R$ 650 mil (≅165.700,00 €).
Se fosse independente do valor, a mesma modalidade é aplicável:
- Compra e alienação de bens imóveis;
- Concessão de direito real de uso;
- Concessão de serviço público;
- Alienação de bens móveis acima de R$ 650 mil;
- Parcerias público-privadas;
- Licitações internacionais.
A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados
ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior
à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
A tomada de preços, em função do valor, é aplicável nos seguintes casos:
- Obras e serviços de engenharia até R$ 1,5 milhões;
- Compras e serviços que não de engenharia até R$ 650 mil;
- Licitações internacionais.
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O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu
interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas.
O convite, de acordo com o valor, é aplicável nos seguintes casos:
- Obras e serviços de engenharia até R$ 150 mil (≅38.250,00 €);
- Compras e demais serviços até R$ 80 mil (≅20.400,00 €);
- Licitações internacionais desde que não haja fornecedor do bem ou serviço no Brasil e a
contratação respeite os limites de valor para o convite.
O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prémios ou remuneração aos
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 dias.
O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou
para a alienação de bens imóveis prevista no art.º 19.º, a quem oferecer o maior lance, igual
ou superior ao valor da avaliação.

2.5.3 LCP de Angola

O atual regime da contratação pública angolana rege-se pela Lei n.º 9/16, de 16 de Junho,
nomeadamente,

pela

Lei

da

Contratação

Pública

(LCP),

significativamente

mais

pormenorizada que a sua antecessora (Lei n.º 20/10), e tendo como principal objetivo colmatar
lacunas e simplificar os procedimentos pré-contratuais angolanos.
Esta lei estabelece normas sobre a formação e execução dos contratos de empreitada de
obras públicas, locação e aquisição de bens móveis e serviços, contratos cuja concretização
seja por intermédio de parcerias público-privadas, alguns contratos nos sectores da defesa,
segurança e ordem interna, bem como os demais contratos não regidos por lei especial.
No Anexo II do presente trabalho é listada a legislação relevante em matéria de contratação
pública em Angola.
Em relação à estrutura da LCP, este encontra-se dividido em 7 títulos, tal como ilustra na tabela
seguinte.
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Tabela 3: Estrutura da LCP
Título I - Princípios gerais

Disposições gerais, ética no processo de
contratação e impugnação administrativa
art.º1.ºa 21.º

Título II -

Tipos e

Tipos de procedimentos, critérios de escolha de

escolha de

procedimentos

procedimentos

art.º22.ºa 30.º

Título III - Fase da

Comissão de avaliação do procedimento,

formação do contrato

processo de cada tipo de procedimento de
contratação
art.º31.ºa 171.º

Título IV - Centrais de

Constituição e gestão das centrais de compras

compras

art.º172.ºa 179.º

Título V - Empreitadas de

Tipos de empreitadas, trabalhos a mais, erros e

obras públicas

omissões
art.º180.ºa 347.º

Título VI - Transgressões

Remissão

administrativas

art.º348.º

Título VII -

Anexos

Disposições

finais

art.º349.ºa 364.º

A LCP prevê, como regra geral, 4 tipos de procedimentos de contratação pública:
- Concurso público;
- Concurso limitado por prévia qualificação;
- Concurso limitado por convite;
- Contratação simplificada.
A regra é que se devem escolher os procedimentos em função do valor estimado do contrato.
No entanto, em algumas situações, a LCP prevê a possibilidade de se adotar a contratação
simplificada, isto é, o menos concorrencial entre os procedimentos, quando em função de
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determinados motivos não é possível ou é desaconselhável escolher um procedimento mais
concorrencial. Esta escolha deve ser fundamentada nos termos previstos na LCP (artigos 26.º
a 30.º).
Segundo o Manual Prático da Contratação Pública Angolana [10], os procedimentos são
definidos a seguinte maneira:
- Concurso público é o procedimento de contratação pública, em que qualquer interessado
possa participar como concorrente;
- Concurso limitado por prévia qualificação é o procedimento de contratação pública, em que
qualquer interessado possa participar como candidato, sendo convidados para apresentar
proposta os candidatos selecionados na sequência da avaliação da sua capacidade técnica e
financeira;
- Concurso limitado por convite é o procedimento de contratação pública, em que se convida
três ou mais pessoas singulares ou coletivas a apresentar proposta, com base no
conhecimento da aptidão e da credibilidade que a entidade contratante reconhece para a
execução do contrato pretendido, ou com o recurso ao Portal da Contratação Pública, que
contém uma base de dados de fornecedores cadastrados e certificados;
- Contratação simplificada é o procedimento de contratação pública, em que se convida uma
pessoa singular ou coletiva para apresentar proposta.
Em relação ao valor estimado do contrato, a escolha do procedimento é ilustrada na tabela
seguinte.
Tabela 4: Procedimentos e os valores limiares de Angola
Limite de Valor
Procedimentos

Inferior a KZ

Inferior a KZ

Acima de KZ

5 000 000,00

182 000 000,00

182 000 000,00

(≅ 27000,00€)

(≅ 982000,00€)

(≅ 982000,00€)

Concurso público







Concurso limitado por



















prévia qualificação
Concurso limitado por
convite
Contratação simplificada
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2.5.4 RSE de Moçambique

O regime jurídico da contratação pública moçambicana encontra-se regulado pelo Decreto n.º
5/2016, de 8 de Março, que aprovou o designado “Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de serviços ao Estado” (RSE).
O presente regulamento estabelece o regime jurídico aplicável à contratação de empreitada
de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços, incluindo os de locação,
consultoria e concessões (art.º 1 do RSE).
Em relação à estrutura do RSE, este encontra-se dividido em 5 capítulos, tal como evidencia
na tabela seguinte.
Tabela 5: Estrutura do RSE
Capítulo I - Disposições

Regime jurídico, entidades contratantes, júri,

gerais

concorrentes, critérios de avaliação e decisão das
propostas
- art.º1.ºa 43.º

Capítulo II -

Processo de cada tipo de procedimento de contratação

Modalidades de

- art.º44.ºa 129.º

contratação

Capítulo III - Gestão de

Tipos de contratos de empreitadas, trabalhos a mais,

contratos de empreitada

erros e omissões, fase de execução de obra

de obras públicas

- art.º130.ºa 251.º

Capítulo IV -

Critérios de selecção

Contratação de serviços

- art.º252.ºa 274.º

de consultoria

Capítulo V -

Admissões, éticas e anexos

Reclamações e recursos

- art.º275.ºa 281.º

O RSE contempla 8 tipos de procedimentos para a formação de contrato por parte das
entidades adjudicantes, os quais são:
- Concurso público;
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- Concurso por prévia qualificação;
- Concurso limitado;
- Concurso em duas etapas;
- Concurso por lances;
- Concurso de pequena dimensão;
- Concurso por cotações;
- Ajuste direto.
Sendo o regime geral o concurso público, os restantes são do regime excecional, os quais são
aplicáveis sempre que se mostra conveniente ao interesse público e estejam presentes os
requisitos fixados no regulamento em estudo.
O concurso público é a modalidade de contratação na qual pode intervir todo e qualquer
participante interessado, desde que reúna os requisitos estabelecidos nos documentos do
concurso.
O concurso com prévia qualificação deve ser adotado quando a competitividade por meio de
concurso público possa ser restringida em virtude da complexidade dos requisitos de
qualificação e da onerosidade na elaboração das propostas. Só pode participar na fase de
apresentação de proposta, exame e classificação o concorrente que tenha sido pré-qualificado
(art.º65.º).
O concurso limitado é a modalidade de contratação destinada às pessoas singulares, micro,
pequenas e médias empresas, inscritos no Cadastro Único, até à data definida para entrega
de propostas e documentos de inscrição no Cadastro Único. Esta modalidade aplica-se,
subsidiariamente, o regime do concurso público, pode ser adotado quando o valor estimado
da contratação não for superior a (n.º1 do art.º69.º):
- 5.000.000,00 MT (≅70.900,00 €) para empreitada de obras públicas; e
- 3.500.000,00 MT (≅50.000,00 €) para fornecimento de bens e prestação de serviços.
O Concurso em duas etapas éa modalidade de contratação em que os concorrentes oferecem,
na primeira fase, a proposta técnica inicial e, na fase seguinte, a proposta técnica definitiva e
a proposta de preço. Este pode ser realizado quando:
- A natureza das obras, bens ou serviços não permita à entidade contratante definir
previamente e de forma precisa as especificações técnicas mais satisfatórias e adequadas ao
interesse público a contratar; e
- O interesse público possa ser satisfeito de diversas maneiras.
O concurso por lances não se aplica à contratação de empreitada de obras públicas,
contratação de serviços de consultoria e concessões, mas sim na aquisição de bens e serviços.
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Este é destinado às pessoas singulares e coletivas inscritas no Cadastro Único.
O concurso de pequena dimensão é adotado para contratação de obras, bens e serviços de
pequena dimensão e é aplicável quando o valor estimado de contratação for inferior a 15% do
limite estabelecido no n.º 1 do art.º 69.º. Este é restrito às pessoas singulares, micro e
pequenas empresas.
O concurso por cotações é a modalidade de contratação aplicável:
- Quando o valor estimado de contratação for igual ou inferior a 10% do limite estabelecido no
concurso limitado;
- Se em concurso anterior o mesmo ficou deserto, por desclassificação de todos os
concorrentes, e não possa ser repetido sem prejuízo do interesse público; e
- Nas contratações realizadas por Missões Diplomáticas e Consulares.
O ajuste direto é a modalidade de contratação aplicável sempre que se mostre inviável a
contratação em qualquer das outras modalidades definidas no presente regulamento, nas
seguintes circunstâncias (art.º94º):
a) Se o objeto da contratação sópuder ser obtido de um único empreiteiro de obras, fornecedor
de bens ou prestador de serviços ou se a entidade contratante játiver anteriormente contratado
a aquisição de bens ou prestação de serviços de uma entidade e se justifique a manutenção
da uniformidade de padrão;
b) Em situação de emergência, que possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação
ao Estado ou à sociedade e apenas para satisfazer o objeto da emergência e pelo prazo da
sua duração;
c) Em período de guerra ou grave perturbação da ordem pública;
d) Se em concurso anterior, o mesmo ficou deserto por falta de comparência de concorrentes,
e não possa ser repetido sem prejuízo do interesse público;
e) Se o objeto da contratação respeitar à defesa e segurança nacional, especialmente na
execução de obras militares sigilosas, fardamento e seus complementos, aquisição, reparação
e manutenção de equipamento militar e de uso exclusivo das Forças Armadas e Policiais;
f) Se o objeto da contratação se destinar ao abastecimento de navios, embarcações, unidades
aéreas militares ou tropas e seus meios de deslocação, quando em estadia eventual e de curta
duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes dos da sua nacionalidade e apenas
o objeto da emergência e pelo prazo da sua duração;
g) Se a entidade contratante for o Serviço de Informações e Segurança do Estado; e
h) Na contratação de arrendamento.
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2.6 Revisão de literatura

O poder da contratação pública do Estado é indiscutível. Só no Brasil, estima-se que esta
equivalha a 10% do PIB. Quanto às autoridades públicas da Europa, por exemplo, têm um
poder de compra de 2 trilhões de euros, o qual equivale a 17% do PIB de toda a União Europeia,
do qual 75% deste valor é utilizado na compra de materiais de consumo e na contratação de
serviços [11].
A crescente importância da contratação pública tem sido acompanhada de uma maior atenção
legislativa sobre as regras a aplicar nesta área, com o fim de garantir que a escolha do cocontraente se apresente transparente e respeite os princípios da igualdade e da concorrência,
permitir melhores decisões relativas à utilização de fundos públicos e melhorar a eficiência
económica.
Os regulamentos sobre a contratação pública deveriam ser de mais simples interpretação para
mais facilmente serem entendidos pelas entidades interessadas. A complexidade legislativa
dificulta por vezes a interpretação do regime de trabalhos a mais, erros e omissões. Note-se
que qualquer diploma necessita de algum tempo de aplicação para ser corretamente avaliado
e atingir os seus objetivos [12].
Durante o processo de desenvolvimento de sociedade, a legislação precisa de se mudar e
modernizar para se adaptar à mudança económica, ambiental e social, conforme a realidade
existente de cada país.
Em relação à adjudicação, ao longo do processo da contratação pública, é importante garantir
a sua transparência, para que a entidade não prejudique nenhum interessado, sobretudo, não
beneficiar alguém em prol de outro.
No entanto, existem diversas formas de beneficiar alguém, rompendo por completo o princípio
da concorrência e o princípio da igualdade. Tendo presente um procedimento no envio de
convites, pelo menos, a três entidades para apresentarem proposta, e querendo beneficiar A
ou B, basta que essa entidade tenha mais que uma empresa, convidando as duas empresas
dessa mesma empresa, seguindo de um convite a uma entidade que tem pouca capacidade
de competência para o procedimento em causa. Isto é uma forma de corromper a legitimidade
de todo o processo, mas fazendo-o de uma forma legal, dado que não há legislação que proíba
o convite de entidades com a mesma entidade patronal e cada entidade tem o seu NIF [13].
Há autores que criticam o procedimento pré-contratual por Ajuste Direto, pois convidar apenas
uma entidade não tem nada a ver com o princípio da igualdade e da concorrência.
As empreitadas de obras públicas são contratos administrativos, e, por isso, instrumentos ao
serviço do interesse público, de modo que o seu objeto tem sempre de ser idóneo a satisfazêlo, ainda que para tanto tenha de ser modificado o objeto do contrato.
É consensual que a Administração Pública não pode conformar-se com a execução do contrato
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que cause inconvenientes na perspetiva do interesse público, porque esse é o fim basilar do
contrato administrativo. Daíque o poder de modificação permita conciliar a prossecução do
interesse público, e a continuidade da obra sem ser necessário proceder a abertura de novo
procedimento.
O regime dos trabalhos a mais implica que as entidades adjudicantes ponham a concurso
obras com projetos rigorosos, e com um ajustamento do montante que irá ser gasto. A
admissão da figura dos trabalhos a mais implica um desvio ao princípio da concorrência, pois
sendo adjudicados os trabalhos ao mesmo empreiteiro o fim concorrencial de garantia do
acesso a vários interessados é posto em causa, assim como objetivo de encontrar a proposta
economicamente mais vantajosa [14].
Os trabalhos a mais surgem apenas na fase de execução do contrato, mas as razões da sua
existência pertencem também à fase de elaboração do contrato. As principais razões são [15]:
- Falta de rigor dos planos e programas apresentados pelo dono de obra;
- Prazos curtos e remunerações baixas para a conceção do projeto;
- Falta de competência de certos empreiteiros;
- Falta de comunicação da parte do empreiteiro de eventuais erros detetados nos dados
apresentados pelo dono de obra para mais tarde solicitar preços elevados;
- Falta de existência de um Gestor de Empreendimento;
- Não inclusão da Fase de Revisão do Projeto.
Conclui-se também, que na figura dos trabalhos a mais está subentendido o conceito de
imprevisibilidade, enquanto aos trabalhos de suprimento de erros e omissões são aqueles que
sejam suscetíveis de ser previstos e não tenham sido, ou que dificilmente e com enormes
custos, é que podem ser conhecidos.
Durante o processo de contratação de empreitada de obra pública podem existir vários tipos
de erros e omissões, a saber [16]:
- Erros e omissões do caderno de encargos;
- Erros e omissões de projeto;
- Erros e omissões identificados no procedimento mas não foram aceites pelo dono de obra;
- Erros e omissões cuja identificação era exigível na fase de formação do contrato;
- Erros e omissões cuja identificação não era exigível na fase de formação do contrato;
- Erros e omissões que só podem ser detetados na fase de execução da obra.
Deve-se criar um mecanismo mais rígido, dentro da própria organização, que controle todos
os gastos da entidade. Neste caso, pode ser criada uma equipa que, em primeiro lugar, faça
cumprir todos os requisitos a que diz respeito os regulamentos e toda a legislação
complementar e, em segundo lugar, tendo esta equipa um sentido de responsabilidade uns
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com os outros, de forma a que nenhum elemento dessa equipa se desvie dos objetivos
traçados inicialmente [13].
As várias etapas da aquisição de uma empreitada de obras públicas devem ser realizadas com
rigor, qualidade e no tempo previsto. Em relação aos contratos, entende-se que não devem
ser elaborados a partir de modelos standards, pois devem registar os termos jurídicos
específicos de cada empreitada de forma justa, clara e conter meios alternativos de resolução
de conflitos. A avaliação ex-post dos resultados do contrato e o seu relatório estatístico são
essenciais para evitar a repetição de erros, difundindo o conhecimento e experiência [12].
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3 Adjudicação
3.1 Introdução

Segundo ao CCP português, a adjudicação “é o ato pelo qual o órgão competente para a
decisão de contratar aceita a única proposta apresentada ou escolhe uma de entre as
propostas apresentadas.”
No presente capítulo pretende-se analisar o regime de adjudicação em Portugal, Brasil, Angola
e Moçambique, principalmente, no que se refere à apresentação de propostas, critérios de
adjudicação, causas de exclusão de propostas, notificação e causas de não adjudicação.

3.2 Portugal

Apresentação da proposta
No anúncio de concurso deve indicar a data e o local de apresentação de propostas. Se um
concorrente solicitar uma prorrogação do prazo, esta deverá ser considerada e decidida pela
comissão de avaliação ou pela entidade adjudicante. Caso a resposta for sim, todos os
concorrentes devem ser informados imediatamente, por escrito, para terem conhecimento de
novo prazo. Aqueles concorrentes que já apresentaram propostas e, se o quiserem, podem
substituir a sua proposta dentro do novo prazo.
O prazo de entrega de proposta varia com as modalidades de contratação. Para concurso
público sem publicidade internacional, isto é não tenha anúncio de concurso publicado no
Jornal Oficial da União Europeia, o prazo não deve ser inferior a 6 dias ou, no caso de
procedimento de formação de um contrato de empreitada de obras públicas, não inferior a 14
dias, a contar da data do envio, para publicação, do anúncio. Em caso de manifestar os
trabalhos necessários à realização da obra, não inferior a 6 dias.
Para concurso público com publicidade internacional, o prazo não pode ser inferior a 30 dias
a contar da data do envio do anúncio ao Serviço de Publicações das Comunidades Europeias.
Passa a ser 15 dias se tiver publicado o anúncio de pré-informação ou o anúncio periódico
indicativo que contemple as prestações objeto do contrato a celebrar, isto é, segundo o art.º
136º, o anúncio de pré-informação tenha incluído todas as informações e tenha sido enviado
para publicação com uma antecedência mínima de 35 dias e máxima de 12 meses em relação
à data do envio do anúncio referido.
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O mesmo concurso, se tiver situação urgente que inviabilize o prazo mínimo de 30 dias e
devidamente justificada pela entidade adjudicante, este também pode ser reduzido para 15
dias.
No concurso público urgente, o prazo mínimo para a apresentação das propostas é de 24
horas, no caso de aquisição ou locação de bens móveis ou de aquisição de serviços, e de 72
horas, no caso de empreitada de obras públicas, desde que o prazo decorra integralmente em
dias úteis.
Para o concurso limitado por prévia qualificação sem publicidade internacional, os prazos são
iguais ao do concurso público sem publicidade internacional.
Para o concurso limitado por prévia qualificação com publicidade internacional, não pode ser
fixado um prazo inferior a 25 dias a contar da data do envio do convite. Passa a ser 10 dias se
tiver publicado o anúncio de pré-informação ou o anúncio periódico indicativo que contemple
as prestações objeto do contrato a celebrar. Também é 10 dias quando o contrato diga direta
e principalmente a atividades exercidas nos setores da água, da energia, dos transportes e
dos serviços postais.
O mesmo concurso, se tiver situação urgente que inviabilize o prazo mínimo de 25 dias e
devidamente justificada pela entidade adjudicante, este também pode ser reduzido para 10
dias.
Para o procedimento de diálogo concorrencial, não pode ser fixado um prazo pra a
apresentação das propostas inferior a 40 dias a contar da data do envio do convite.
Em relação aos documentos necessários de proposta, estão apresentados no Anexo IV,
quanto às habilitações exigidas no procedimento de formação de contrato, são definidas no
art.º 81.º do CCP, estão no Anexo V do presente trabalhos. Estes documentos são
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.

Exclusão de propostas
Após a análise das propostas, o júri deve propor fundamentalmente a exclusão das mesmas,
são aquelas que:
- Tenham sido apresentadas depois da data permitida;
- Não sejam constituídas por todos os documentos exigidos;
- Sejam apresentadas como propostas variantes quando estas não sejam admitidas pelo
programa do concurso;
- Sejam apresentadas como propostas variantes quando serem admitidas, mas não seja a
proposta base;
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- Não tenham respeitadas as formalidades do modo de apresentação;
- Sejam constituídas por documentos falsos ou os concorrentes prestem culposamente falsas
declarações;
- Sejam apresentadas duais ou mais propostas pelos membros de um agrupamento
concorrente, pois eles não podem ser concorrentes no mesmo procedimento.
O preço anormalmente baixo não é uma razão de exclusão de proposta. Atualmente é
considerado anormalmente baixo o valor de uma proposta que fique 40% ou mais abaixo do
preço base definido pela entidade adjudicante, com a nona alteração ao CCP, este passa a
ser classificado tendo por base a média dos preços das outras propostas a admitir, ou outros
critérios considerados adequados.
Quando tiver a proposta deste tipo, a entidade adjudicante deve começar por inquirir, junto do
concorrente, sobre o motivo da sua proposta ser tão baixa e se existem algumas circunstâncias
especiais que expliquem razoavelmente a proposta baixa, por exemplo, soluções técnicas
inovadoras ou circunstâncias que lhe permitam obter fornecimentos em condições favoráveis.
Com base na análise da justificação fornecida pelo concorrente, a entidade adjudicante decide
se a proposta deve ser rejeitada ou aceite.

Critérios de adjudicação
Em Portugal, a adjudicação é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais
vantajosa para a entidade adjudicante, segundo o art.º 74.º, este é determinada por uma das
seguintes modalidades:
a) Melhor relação qualidade-preço, na qual o critério de adjudicação é composto por um
conjunto de fatores, e eventuais subfatores, relacionados com diversos aspetos da execução
do contrato a celebrar;
b) Avaliação do preço ou custo enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar.
Para a primeira modalidade, a entidade adjudicante necessita de um modelo de avaliação
divulgado no programa do procedimento. Esta modalidade funciona com os fatores e os
eventuais subfactores que têm as respetivas pontuações definidas, a soma das pontuações
parciais obtidas em cada fator ou subfactor é a pontuação global, considerando-se vencedor
aquela que obtiver a pontuação global mais elevada. Esta modalidade obriga os concorrentes
a considerar todos os aspectos exigidos, especialmente, os fatores que têm pesos grandes,
pretende-se alterar o pensamento tradicional de preocupar só com o preço.
Os fatores e os eventuais subfatores podem ser, em função dos objetivos e das necessidades
da entidade adjudicante, designadamente os seguintes (art.º 75.º):
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- Qualidade;
- Organização, qualificações e experiência do pessoal encarregado da execução do contrato;
- Serviços e assistência técnica pós-venda e condições de entrega;
- Sustentabilidade ambiental e social.
A segunda modalidade só é aplicável quando todos os restantes aspectos da execução do
contrato a celebrar são definidos pelas peças do procedimento, ou seja, quem oferece o preço
mais baixo é que ganha.
O critério de desempate na avaliação das propostas deve ser definido no convite ou no
programa do procedimento. O novo CCP sugere um critério possível, designadamente, por
ordem decrescente de ponderação relativa de fatores e subfactores, ou a proposta que tiver
sido apresentada por empresas sociais ou por pequenas e médias empresas, por ordem
crescente da categoria das empresas.

Decisão e a notificação de adjudicação
A decisão de contratar deve ser tomada pela comissão de avaliação até ao prazo definido,
caso não foi, deve ser devidamente justificado pelo órgão competente. Neste último caso, se
houvesse concorrente que recuse a adjudicação, este tem direito de ser indemnizado pela
entidade adjudicante.
Em relação à notificação da decisão de adjudicação, este deve ser feita em simultâneo a todos
os concorrentes. Para o adjudicatário, deve notificar especialmente para apresentação dos
documentos de habilitação exigidos, prestação da caução, se esta for devida, confirmação dos
compromissos assumidos por terceiras entidades e confirmação da constituição da sociedade
comercial. As notificações referidas devem ser acompanhadas do relatório final de análise das
propostas.

Não Adjudicação
O CCP define várias causas de não adjudicação, segundo o art.º 79.º do CCP, os quais são:
- Não há candidato ou nenhuma proposta apresentada;
- Todas as candidaturas ou todas as propostas tenham sido excluídas;
- Alteração fundamental das peças do procedimento por circunstâncias imprevistas;
- Circunstâncias supervenientes relativas aos pressupostos da decisão de contratar o
justifiquem;
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- Todos os preços apresentados são inaceitáveis pela entidade adjudicante;
- No procedimento de diálogo concorrencial, nenhuma das soluções apresentadas satisfaça
as necessidades e as exigências da entidade adjudicante.
Igual à adjudicação, a não adjudicação deve ser notificada a todas as concorrentes, bem como
os respetivos fundamentos. No caso de não adjudicação, devido à terceira ou quarta causa
referida, nomeadamente, a responsabilidade é da entidade adjudicante, a mesma deve
indemnizar os concorrentes, cujas propostas não tenham sido excluídas, pelos encargos em
que comprovadamente incorreram com a elaboração das respetivas propostas.

3.3 Brasil

Fomento nacional
A lei nº 8666 estabelece que, nos procedimentos de contratação, devem ser preferencialmente
admitidas, qualificadas e selecionadas as entidades nacionais, priorizando a produção
nacional.
Concretamente, a norma estabelece margem de preferência para os produtos manufaturados
e para os serviços brasileiros, os quais, se fossem resultantes de desenvolvimento e inovação
tecnológico realizados em Brasil, poderá ainda ter margem de preferência adicional. Contudo,
as margens por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, definidas pelo Poder
Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25% sobre o dos
estrangeiros.
Nas concorrências de âmbito internacional, quando for permitido ao concorrente estrangeiro
cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o concorrente brasileiro, sendo
a taxa de câmbio, para o posterior pagamento pelo concorrente brasileiro, relativa à data
imediatamente anterior à data do pagamento efetivo. As garantias de pagamento serão
equivalentes para ambos.

Procedimento da licitação
O procedimento da licitação em Brasil é iniciado com a abertura de processo administrativo e
compreende várias etapas, tal como ilustra a figura seguinte [17].
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Figura 3: O procedimento da licitação em Brasil
A 1ª etapa consiste na abertura de envelopes dos documentos relativos à habilitação dos
concorrentes, sendo que os dos concorrentes inabilitados serão devolvidos com a sua
proposta e perdem, assim, a oportunidade de continuar nas etapas seguintes.
A 2ª etapa prende-se com a abertura dos envelopes das propostas dos concorrentes
habilitados, sendo, posteriormente, verificada a conformidade da cada proposta com os
requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes do mercado ou fixados pelo
órgão competente, ou ainda com as constantes do Sistema de Registro de Preços. Portanto,
nesta etapa, as propostas desconformes serão desclassificadas.
Na 3ª, e última, etapa, efetua-se o julgamento e classificação das propostas tendo por base os
critérios definidos no edital ou convite, os quais não podem contrariar as regras e princípios da
lei em análise, nomeadamente, a lei nº 8666.
Refira-se que a abertura dos envelopes mencionados anteriormente é sempre realizada em
ato público, previamente anunciado, e todos os documentos e propostas são rubricados pelos
concorrentes e pela comissão.

Apresentação de propostas
O prazo para a apresentação das propostas varia com o tipo de modalidade.
Para o concurso, o prazo é de 45 dias, o qual acontece igualmente para concorrência, quando
o contrato a celebrar contempla o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do
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tipo melhor técnica ou técnica e preço. Nos casos não especificados da concorrência, o prazo
passa a ser 30 dias.
O prazo é 30 dias para tomada de preço, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou
técnica e preço. Para os casos não especificados deste tipo da modalidade ou tipo leilão, são
15 dias de prazo.
Apenas 5 dias úteis para a modalidade de convite.
Os prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores contam a partir da última publicação do
edital resumida ou da expedição do convite, ou seja, qualquer modificação exige reiniciar o
prazo anteriormente estabelecido, exceto quando, a alteração não afeta a formulação das
propostas.

Desclassificação de propostas
A lei nº 8666 define propostas desclassificados como:
- As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação,
- As propostas cujo valor global ultrapassa o limite superior ou com preço manifestamente
inexequíveis (consideram-se preço manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de
menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores
a 70% da a) média aritmética dos valores das propostas que ultrapassam a metade do valor
orçado pela Administração, ou b) valor orçado pela Administração).
Depois da fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe
desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Critérios de adjudicação
Existem 4 critérios de adjudicação, nomeadamente o de menor preço, o de melhor técnica, o
de técnica e preço e o de maior lance ou oferta.
Para o critério de menor preço, a classificação é feita pela ordem crescente dos preços
propostos. O vencedor é aquele que apresenta a proposta de acordo com os requisitos do
edital ou convite e tem o preço mais baixo.
O critério de melhor técnica e o critério de técnica e preço são utilizados exclusivamente para
serviços de natureza intelectual, em especial na elaboração de projetos, fiscalização e serviços
consultivos.
No tipo de melhor técnica, a avaliação e classificação das propostas técnicas são
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desempenhadas de acordo com os critérios definidos previamente (e.g. a capacidade e a
experiência do concorrente, a qualidade técnica da proposta e a qualificação das equipas
técnicas a serem mobilizadas para a execução). Depois da classificação técnica, procede-se
à negociação com o concorrente melhor classificado, com base nos orçamentos detalhados e
tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço, ou seja, tenta-se
baixar o preço da proposta melhor classificada tecnicamente para o preço mais baixo possível.
No caso de impasse na negociação com o primeiro, o mesmo procedimento é adotado com o
concorrente seguinte, pela ordem de classificação.
Os critérios técnica e preço funcionam com a média ponderada de técnica e preço da proposta,
sendo os pesos são preestabelecidos no instrumento convocatório. Este critério parece mais
justo em relação ao critério de melhor técnica, especialmente para quem tem tecnologias mais
avançadas no mercado.
O de maior lance ou oferta apenas é aplicável nos casos de alienação de bens ou concessão
de direito real de uso.
A tabela seguinte mostra a relação entre a modalidade de licitação e os possíveis tipos de
adjudicação.
Tabela 6: Modalidades e critérios de adjudicação em Brasil
Modalidade
Concorrência

Critério
Menor preço (regra), Melhor técnica,
Técnica e preço, Maior lance ou
oferta (alienação de bens)

Tomada de preços

Menor preço (regra), Melhor técnica,

e

Técnica e preço, Maior lance ou

Convite

oferta (alienação de bens)

Concurso

Nenhum

Leilão

Maior lance ou oferta

A lei nº 8666 dispõe ainda sobre as situações de empate nas licitações. A solução é simples,
fazendo-se obrigatoriamente um sorteio em ato público, determinando desta maneira a
classificação final.

Não adjudicação
Existem situações em que não há lugar à adjudicação, nomeadamente:
- Não existe proposta apresentada ou todas as propostas foram desclassificadas,
- Todos os licitantes foram classificados como inabilitados.
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3.4 Angola

Fomento nacional
Em Angola, os concorrentes estrangeiros podem candidatar-se ou apresentar propostas em
procedimento de formação de contratos cujo valor estimado seja igual ou superior a KZ 500.
000.000,00, quando se tratam de empreitadas de obras públicas, e a KZ 73.000.000,00,
quando se trata de aquisição de bens ou serviços.
Para os procedimentos cujo valor estimado seja inferior aos anteriores, os concorrentes
estrangeiros só podem concorrer em duas situações: a primeira é quando no mercado
angolano não existem pessoas ou entidades nacionais que sejam capazes de satisfazer os
requisitos exigidos no contrato a celebrar e a segunda situação é por razões de conveniência,
caso a entidade contratante assim o decida.
Além da restrição mencionada, a LCP ainda define o fomento do empresariado angolano, isto
é, o critério de preferência quanto a bens produzidos, extraídos ou cultivados em Angola, ou
quanto aos serviços prestados por concorrentes de nacionalidade angolana ou com sede em
território angolano. Este critério funciona com a margem de preferência, ou seja, não pode ser
fixada em percentagem que exceda 10% do montante do preço proposto pelos concorrentes
angolanos, segundo o art.º 99.º da LCP.

Apresentação de propostas
Em relação ao prazo para a apresentação de propostas, para o concurso público e o concurso
limitado por prévia qualificação, o mínimo é de 20 dias e o máximo de 120 dias, tendo em conta
o tempo necessário para a sua elaboração, dado a complexidade, natureza e características
do objeto do contrato a celebrar.
Em relação ao concurso limitado por convite, o prazo mínimo passa a ser de 6 dias, a contar
da data de envio da carta convite. A fixação do prazo para o tipo de contratação simplificada
já é livre.
O prazo para a apresentação de propostas só pode ser prorrogado com justificações
devidamente fundamentadas, por decisão do órgão competente para a decisão de contratar,
salvo quando, os esclarecimentos ou as retificações ao caderno de encargos são comunicados
para além do prazo estabelecido para o efeito. Neste caso, o prazo para apresentação de
candidaturas ou proposta deve ser prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao do
atraso verificado (n.º 3 do art.º 67.º).
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Exclusão das propostas
Uma vez recebidas as propostas, a primeira etapa é a exclusão das mesmas. A LCP especifica
as causas de exclusão das propostas, tais como:
- Aquelas que apresentem variantes não admitidas pelo programa do concurso ou passam o
seu limite superior admitido,
- As que são constituídas por documentos falsos ou prestem falsas declarações,
- As que não contêm os elementos essenciais pedidos pelo programa do concurso ou contêm
alterações de cláusulas do caderno do encargo não admitidas,
- As que violem disposições legais ou regulamentos aplicáveis,
- As que sejam consideradas inaceitáveis,
- As que revelem a existência de forte indício de atos, acordos, práticas ou informações
suscetíveis de falsear as regras de concorrência.

Critérios da adjudicação
Para as propostas a serem classificadas, os critérios da adjudicação são o da proposta
economicamente mais vantajosa e o do preço mais baixo.
Para o primeiro critério, os fatores e os eventuais subfactores devem ser especificados
obrigatoriamente no anúncio e no programa do concurso. A preocupação do segundo critério
é a justificação do preço anormalmente baixo, caso necessário, pois é rejeitada a proposta
cujo preço não se encontre justificado.

Notificação de adjudicação
A decisão de adjudicação deve ser notificada ao adjudicatário, determinando que, no prazo
máximo de seis dias, preste a caução definitiva, cujo valor se indica, expressamente, nessa
notificação.
Uma vez comprovada a prestação de caução, a adjudicação é notificada aos restantes
concorrentes.

Não adjudicação
Existem várias causas de não adjudicação, segundo o art.º 100.º da LCP:
- Quando não há proposta apresentada;
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- Quando todas as propostas tenham sido excluídas;
- Quando houver forte presunção de conluio entre todos os concorrentes;
- Quando a entidade contratante adiar o concurso por prazo não inferior a um ano;
- Quando há alteração fundamental das peças do concurso após o termo do prazo de
apresentação das propostas e não prestação da caução;
- Quando, no programa do concurso, exista cláusula de não adjudicação.

3.5 Moçambique

Fomento nacional
Em Moçambique, face aos concorrentes estrangeiros, também existe margem de preferência
e a sua aplicação é obrigatória a concorrentes moçambicanos, isto é, para empreitada da obra
pública e prestação de serviços, 10% sem impostos. Para aquisição de bens, 15% sem
impostos.
Os concorrentes estrangeiros, além da apresentação dos documentos de concurso
equivalentes aos concorrentes moçambicanos, devem ainda ter procurador residente e
domiciliado ou representante do concorrente no Moçambique, com poderes para receber
notificação e responder pelos seus atos. Este deve também comprovar a sua qualificação
jurídica, económico-financeira, técnica, regularidade fiscal no país de origem e a inexistência
de pedidos de falência. Todos os documentos mencionados devem ser entregues em língua
português.
Nota-se que pessoa singular ou coletiva registada em Moçambique, há mais de cinco anos,
mesmo com capital social maioritariamente estrangeiro, pode ser considerado concorrente
nacional, motivando assim mais investigadores serem permanentes no país, isto é
fundamental para um desenvolvido da economia sustentável.

Apresentação de propostas
Em relação ao prazo de apresentação de propostas, os documentos de concurso devem fixar
um período não inferior a 21 dias para os concorrentes, a contar da data de publicação do
anúncio de concurso ou da data a partir da qual os documentos de concurso são colocados à
disposição, prevalecendo a data que ocorrer em último lugar.
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Desclassificação de propostas
Em relação à desclassificação de concorrentes, é excluído a proposta que:
- Não cumpre as exigências previstas nos documentos de concurso;
- Apresenta condições inexequíveis ou abusivas;
- Não apresenta garantia provisória.
Caso exijam a entrega de amostras, a reprovação em testes e análises das mesmas também
determina a desclassificação.
Critérios de adjudicação
Quando aos critérios de avaliação da proposta são definidos o critério do menor preço avaliado
e o critério conjugado.
O primeiro critério é o mais utilizado em Moçambique, quer em empreitada de obra pública,
quer em fornecimento de bens e prestação de serviços. A proposta que apresenta o menor
preço e que garante os níveis de qualidade e de qualificações estabelecidas nos documentos
de concurso será a vencedora.
O critério conjugado é baseado na conjugação das propostas técnica, preço e outros fatores,
de acordo com os critérios de ponderação estabelecidos. Outros fatores são, por exemplo,
condição de pagamento, prazo de entrega, condições de garantia, segurança, benefícios
ambientais, ser titular de certificado válido do selo “Orgulho Moçambique. Made In
Mozambique” etc. A proposta com ponderação de conjugação mais elevada será a vencedora.
No caso de empate das propostas, quando for adotado o primeiro critério, a final deve ser
apurada por sorteio em sessão pública. Esta situação não ocorre para o critério conjugada,
pois a classificação é atribuída ao concorrente que possuir a melhor classificação técnica, e
persistindo o empate, a final passa a ser por sorteio, também em sessão pública.
O regulamento define para cada tipo de modalidade de contratação o seu critério de
classificação das propostas, tal como se ilustra na tabela seguinte.

Tabela 7: Modalidades e critérios de adjudicação em Moçambique
Modalidade
Concurso público
Concurso por prévia qualificação
Concurso limitado
Concurso em duas etapas
Concurso por lances
Concurso de pequena dimensão
Concurso por cotações
Ajuste direto

Critério
o de menor preço avaliado ou de conjugada
o de menor preço avaliado ou de conjugada
o do menor preço avaliado
aplica-se os critérios nos documentos de concurso
o do menor preço avaliado
o do menor preço avaliado
o do menor preço avaliado
observar as melhores condições de contratação
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4 Trabalhos a mais, erros e omissões
4.1 Introdução

No presente capítulo pretende-se analisar o regime de trabalhos a mais e de trabalhos de
suprimento de erros e omissões em Portugal, Brasil, Angola e Moçambique, principalmente,
no que concerne à obrigação e recusa de execução, preço, prazo e responsabilidade
associada, trabalhos a menos, inutilização de trabalhos executados e a respectiva
indemnização.
No novo CCP, as noções de "trabalhos a mais" e "trabalhos de suprimento de erros e
omissões" são substituídas pelos trabalhos complementares, os quais, segundo o art.º 370.º,
“são aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato”.
O CCP não define erros e omissões, mas segundo o J. M. Oliveira Antunes, erro é “incorrecta
quantificação no projeto ou no mapa de medições de um trabalho indispensável à execução
da empreitada” e omissão é o “trabalho indispensável à execução da empreitada, mas que não
consta do projeto, ou que não consta para efeito de remuneração ao empreiteiro no mapa de
medições” [18].

4.2 Portugal

Trabalhos complementares
Os trabalhos complementares, segundo o novo CCP, podem resultar de 2 circunstâncias
distintas, a saber circunstâncias não previstas e circunstâncias imprevisíveis ou que uma
entidade adjudicante diligente não pudesse ter previsto.
Quando os trabalhos complementares resultem das primeiras circunstâncias, ou seja, não
previstas, o dono de obra ordenar a sua execução ao empreiteiro desde que, de forma
cumulativa:
- Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento considerável de custos para o dono de obra;
- O preço desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstâncias não previstas, não exceda 10 % do preço contratual;
- Valor não excede 30.000,00 €, no caso de adotar o procedimento de ajuste direto;
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- Valor não excede 150.000,00 €, no caso de adotar o procedimento de consulta prévia;
- Valor não excede 5.225.000,00 €, no caso de adotar o procedimento de concurso público ou
o concurso limitado por prévia qualificação sem publicação do anúncio no Jornal Oficial da
União Europeia.
Quando os trabalhos complementares resultem de circunstâncias imprevisíveis, ou que uma
entidade adjudicante diligente não pudesse ter previsto, o dono de obra pode ordenar a sua
execução desde que, de forma cumulativa:
- Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento considerável de custos para o dono de obra;
- O preço desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstâncias imprevisíveis, não exceda 40 % do preço contratual.
Os trabalhos complementares que excedam os limites referidos devem ser adjudicados na
sequência de novo procedimento.

Obrigação de execução de trabalhos complementares
O empreiteiro tem a obrigação de executar os trabalhos complementares ordenados pelo dono
de obra, desde que recebe a ordem por escrito e lhe sejam entregues as alterações aos
elementos da solução da obra necessárias à sua execução.
De qualquer modo, existem excepções que este não vincula a sua obrigação, designadamente:
- O empreiteiro opta por exercer o direito de resolução do contrato; ou
- Não disponha dos meios humanos ou técnicos indispensáveis para a execução dos trabalhos
complementares, sendo trabalhos de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma
espécie, mas a executar em condições diferentes.

Preço e prazo de execução dos trabalhos complementares
O preço e o prazo destes trabalhos dependem de espécies e de condições de execução dos
trabalhos, no caso da falta de definição contratual, deve proceder-se da seguinte maneira.
Para trabalhos de mesma espécie e a executar em condições semelhantes são aplicáveis os
preços contratuais e os prazos parciais de execução previstos no plano de trabalhos para essa
espécie de trabalhos.
Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie, mas a executar em condições
diferentes, o empreiteiro deve apresentar uma proposta de preço e de prazo de execução, no
prazo de 10 dias a contar da data da recepção da ordem de execução dos mesmos. O dono
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de obra tem também 10 dias para responder a esta proposta. Caso não apresente nenhuma
comunicação ao empreiteiro dentro deste prazo, considere-se que é aceite a proposta. No
caso de não aceitação pelo dono de obra, este deve apresentar uma contra-proposta.
Assim, se não houver acordo entre os dois sobre todos ou alguns preços ou sobre o prazo de
execução, os trabalhos respectivos são executados e pagos com base na contra-proposta do
dono de obra, efectuando-se a correcção dos preços e a adição dos juros de mora devidos,
assim que haja acordo ou determinação judicial ou arbitral.
O prazo de execução da obra é proporcionalmente prorrogado à execução dos trabalhos
complementares, o qual não é aplicável quando a sua execução não afecta o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos.

Recusa da execução de trabalhos complementares
Para os trabalhos adicionais que não verificam as condições cumulativas referidas
anteriormente, quer de circunstâncias não previstas quer de circunstâncias imprevisíveis ou
que a entidade adjudicante diligente não pudesse ter previsto, o empreiteiro pode reclamar da
ordem do dono de obra relativa à sua execução, no prazo máximo de 10 dias a contar da sua
receção. O dono de obra, após receber a reclamação, tem também 10 dias para responder, a
contar da data da sua receção.
No caso da injustificação da não execução dos trabalhos complementares, o dono de obra
pode:
- Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedência, para execução dos tais
trabalhos; ou
- Optar pela execução dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma peremptória a intenção de não os
executar.
Após a notificação referida, caso o empreiteiro não dê inicio à execução dos trabalhos, o dono
de obra pode, sem prejuízo do poder de resolução do contrato:
- Aplicar ao empreiteiro uma sanção pecuniária compulsória, por cada dia de atraso, em valor
corresponde a 1‰ do preço contratual; ou
- Optar pela sua execução, directamente ou por intermédio de terceiro.

Responsabilidade pelos trabalhos complementares
A determinação de responsabilidade pelos referidos trabalhos, segundo o CCP, deverá seguir
o seguinte modo.
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Ao dono de obra, este é o responsável quando erros e omissões resultaram de elementos que
tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro. Este é ainda o responsável
pelos erros e omissões detetados na fase da elaboração do contrato, mas que não tenham
sido aceites pelo dono de obra.
O empreiteiro, caso tenha a obrigação da elaboração do projeto de execução, fica com a
responsabilidade sobre os trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento
dos respetivos erros e omissões, salvo quando há elementos elaborados ou disponibilizados
pelo dono de obra. Para os erros ou omissões do caderno de encargos, o empreiteiro deve
reclamar no prazo de 60 dias, a contar da data da consignação total ou da primeira
consignação parcial, salvo os que só sejam detetáveis durante a execução da obra. A
responsabilidade do empreiteiro corresponde a metade do preço destes trabalhos
complementares.
Para efeitos do CCP, consideram-se erros e omissões das peças do procedimento os que
dizem respeito a:
- Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;
- Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto
do contrato a celebrar;
- Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado não
considere exequíveis;
- Erros e omissões do projeto de execução que não se incluam nas alíneas anteriores.
Seguidamente, evidenciam-se alguns exemplos de erros e omissões do caderno de encargos:
- Especificações técnicas erradas;
- Falta de documentos obrigatórios;
- Cálculos errados;
- Divergência de quantidades de trabalhos;
- Espécies incorrectas de trabalhos.
O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos complementares que se destinam ao
suprimento de erros e omissões que, não podendo objetivamente ser detetados na fase de
formação do contrato, também não tenham sido identificados no prazo de 30 dias, a contar da
data em que lhe é exigido a sua identificação.
Aos terceiros, caso os erros e omissões resultam de conceção, a sua responsabilidade deve
ser assumida. Nesta situação, o dono de obra deve exercer obrigatoriamente o direito de pedir
uma indemnização, enquanto ao empreiteiro fica sub-rogado no mesmo direito que assista ao
dono de obra perante esses terceiros. A responsabilidade de terceiros corresponde, no máximo,
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ao triplo dos honorários a que tenham direito ao abrigo do respectivo contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligência grosseira no cumprimento
das suas obrigações.

Trabalhos a menos e inutilização de trabalhos já executados
Os trabalhos a menos concerna aqueles que são claramente especificados pela ordem do
dono de obra, excepto a impossibilidade de cumprimento. O empreiteiro só pode deixar de
executar quaisquer trabalhos desde que tenha recebido a ordem com os trabalhos
devidamente especificados.
Assim, o preço correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preço contratual. Se os
trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20% ao preço
contratual, este tem direito a uma indemnização correspondente a 10% do valor da diferença
verificada, o qual será liquidada nas contas finais da empreitada.
O valor não é deduzido ao preço contratual, se da execução de trabalhos complementares ou
de trabalhos a menos resultar a inutilização dos trabalhos. O empreiteiro tem direito de ser
remunerado pelos trabalhos já realizados e pelos trabalhos necessários à reposição da
situação anterior.

4.3 Brasil

Acréscimos e supressões
A Lei nº 8666 não especifica os acréscimos e supressões. Entende-se os acréscimos como a
soma dos trabalhos adicionais, quer resultem de trabalhos a mais quer resultem de trabalhos
de suprimento de erros e omissões. O raciocínio é idêntico para as supressões.
No Brasil, uma vez assinado o contrato, o disposto no contrato é obrigado a ser cumprido. Nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se verificarem nas obras,
serviços ou compras têm um limite de 25%, em relação ao valor inicial (atualizado) do contrato.
No caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, o limite é de 50% para os seus
acréscimos, mas para as supressões o limite permanece nos 25%.
Quanto aos limites percentuais estabelecidos, nenhum acréscimo poderá exceder tais limites.
Para as supressões, desde que haja acordo entre as partes, a lei admite a extrapolação do
seu limite. Note-se que o conjunto de acréscimos e o conjunto de reduções deve ser sempre
calculado sobre o valor inicial (atualizado) do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles [19].
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Em relação ao valor inicial atualizado do contrato, este gera, por norma, discussão e dúvidas
para a sua determinação, pois, a Lei nº 8666 não define, de forma clara, o modo de cálculo do
valor de referência no caso de alterações sucessivas. Numa simples interpretação do
dispositivo legal, o valor atualizado do contrato corresponde sempre ao valor da última
alteração contratual, permitindo, dessa forma, que esse valor fosse alterado eternamente. O
problema não é evidente para uma ou duas simples alterações, mas sim para situações mais
complexas, principalmente no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviço de
natureza continuada, o qual podem ser firmados, inicialmente, pelo período mínimo de 12
meses, com possibilidades de prorrogações, por iguais períodos, até o limite de 60 meses [20].

Preço de trabalhos de acréscimos ou de supressões e rescisão do contrato
Quanto aos preços de trabalhos de acréscimos ou de supressões, se não houver preços
unitários definidos no contrato, os mesmos serão fixados mediante acordo entre as partes.
No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já tinha adquirido os
materiais e colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos
custos de aquisição, impondo-se a devida comprovação e a correspondete correção monetaria.
Existem, no entanto, motivos que podem justificar a rescisão do contrato, como, por exemplo:
- O não cumprimento de cláusulas contratuais;
- O cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
- A lentidão do seu cumprimento, se for comprovado pela Administração a impossibilidade de
conclusão dentro do prazo estabelecido;
- A suspensão por um prazo superior a 120 dias, ordenada pela ordem escrito da Administração.

4.4 Angola

Obrigação de execução de trabalhos a mais
Os trabalhos a mais devem ser ordenados por escrito pelo dono de obra e o fiscal de obra
deve fornecer ao empreiteiro os elementos indispensáveis para a sua execução e para a
realização das medições, tais como desenhos, perfis, planos, mapa da natureza, volumes dos
trabalhos etc. Com isso, o empreiteiro é obrigado a executar os referidos trabalhos a mais.
Essa obrigação cessa quando:
- O empreiteiro opte por exercer o direito de rescisão do contrato; ou
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- Dentro de 10 dias após a recepção da ordem, a fiscalização verifica que o empreiteiro não
possui nem o equipamento nem os meios humanos indispensáveis para a sua execução.
A LCP define o limite de 20% para os trabalhos a mais, em relação ao valor dos trabalhos
contratados. Caso este valor seja excedido, torna-se obrigatório a negociação entre as partes
com vista à celebração de uma adenda ao contrato.
No caso de empreitada por percentagem, de acordo com a LCP, isto é, “o contrato pelo qual o
empreiteiro assume a obrigação de executar a obra por preço correspondente ao seu custo,
acrescido de uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administração e a
remuneração normal da empresa”, o empreiteiro não é obrigado a executar todos os trabalhos
a mais, sujeito apenas a 1/4 do valor dos trabalhos do contrato.

Preço e prazo de trabalhos a mais
Para trabalhos da mesma espécie e a executar nas mesmas condições, deve manter o preço
dos contratuais ou dos anteriormente acordados. Quando não existe ou não se faz o projeto
de alteração, devido ao reduzido valor de alteração ou outro motivo justificado, a ordem de
execução pelo dono de obra deve conter a espécie e a quantidade dos trabalhos a executar e
os respectivos preços unitários, para os quais não existam ainda preços contratuais ou
acordados por escrito.
O empreiteiro pode reclamar contra os novos preços constantes no projeto de alteração ou
dos indicados na ordem de execução, no prazo de 20 dias, a contar da data da receção do
projeto ou da data da ordem. Caso se trate de um projeto de alteração complexo, o empreiteiro
pode pedir a prorrogação do prazo, não ultrapassando mais de 20 dias.
A resposta desta reclamação deve ser dada pelo diretor da fiscalização da obra, no prazo de
30 dias. A falta de decisão no prazo referido equivale à aceitação dos preços propostos pelo
empreiteiro, salvo se, dentro do referido prazo, o diretor comunicar ao empreiteiro que carece
de um período de tempo, superior ao legalmente fixado, para proferir a sua decisão.
Caso não haja acordo sobre todos ou alguns preços, pode qualquer das partes recorrer à
arbitragem por três peritos, sendo um designado pelo dono de obra, outro pelo empreiteiro e
o terceiro por acordo entre as partes. Nesta fase, os trabalhos respetivos liquidam-se, logo que
medidos, com base nos preços unitários constantes do projeto de alteração ou da ordem de
execução. Caso não constem os referidos preços unitários, estes são liquidados com base na
proposta do empreiteiro. Assim que haja acordo, por arbitragem ou judicialmente, ficam
determinados os preços definitivos, sendo, posteriormente, pago ao empreiteiro as devidas
diferenças.
Das alterações impostas, se resultar inutilização de trabalhos já executados, o seu valor
correspondente não é deduzido do montante da empreitada e o empreiteiro tem ainda direito
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à importância com as demolições, caso existam.
Em relação ao prazo contratual para a conclusão da obra, este é prorrogado quando tiver
trabalhos a mais e é calculado do seguinte modo:
- Trata-se de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente aos
prazos parciais do plano de trabalho aprovado na empreitada;
- Trata-se de trabalhos de espécie diversa, mediante o acordo entre o dono de obra e o
empreiteiro, sendo considerando as particularidades técnicas da execução.

Trabalhos a menos
Em relação aos trabalhos a menos, o empreiteiro só pode deixar de executar trabalhos
incluídos no contrato se o fiscal da obra dê ordem por escrito, e nela constem especificamente
os trabalhos suprimidos.
Caso todos os trabalhos executados correspondem um valor inferior em mais de 20% aos que
foram objeto do contrato, o empreiteiro tem direito à indemnização da 10% do valor da
diferença verificada, se outra mais elevada não for estabelecida no caderno de encargos ou
no contrato. Essa indemnização é liquidada na conta final.

Erros e omissões nas peças do concurso
Quando os interessados tiverem problemas de compreensão e interpretação das peças do
concurso, devem solicitar por escrito até ao termo do primeiro terço do prazo fixado para a
apresentação das propostas. Os esclarecimentos devem ser prestados por escrito, até ao
termo do segundo terço do mesmo prazo. Dentro do mesmo prazo, o órgão competente pode
proceder à rectificação de erros e omissões.
Os esclarecimentos e as rectificações referidas devem ser de imediato incluídos no
procedimento, através de aviso ou de publicação na plataforma electrónica da entidade pública
contratante.

Erros e omissões do projeto
O empreiteiro pode reclamar, no prazo não inferior a 15 dias e não superior a 90 dias, contado
a partir da data da consignação, contra erros e omissões do projeto, relativo à natureza ou
volume dos trabalhos, por se verificarem diferenças entre as condições reais e as previstas ou
sobre os dados em que o projeto se baseia e a realidade. Este pode reclamar contra os erros
de cálculo, isto é, erros materiais e erros do mapa de medições.

44

Após o prazo referido no paragrafo anterior, admita-se ainda as reclamações do projeto, desde
que, cumulativamente:
- Sejam arguidos nos 10 dias subsequentes ao da verificação;
- O empreiteiro demonstra que lhe era impossível descobri-los mais cedo.
Deve ser junto nesta reclamação, o valor atribuído aos tais trabalhos pelo empreiteiro. A
resposta sobre as reclamações, por parte do dono de obra, deve ser prestada no prazo máximo
de 60 dias, a partir da data da respectiva apresentação.
Caso sejam detetados os erros e omissões, pelo dono de obra, na fase de execução do
contrato, e que não fosse possível de descobrir mais cedo, o dono de obra deve notificar o
empreiteiro e indicar o valor que lhes atribui.
Em relação ao preço final do contrato, o valor resultante do erro e omissão e de trabalhos a
mais ou a menos é acrescido ou deduzido ao valor da adjudicação. Se o projeto for elaborado
pelo empreiteiro, o dono de obra fica livre da alteração do preço do contrato, pois, neste caso,
o empreiteiro assume toda a responsabilidade, excepto quando existirem dados do projeto
fornecidos pelo dono de obra.

Rescisão do contrato
Não é incomum haver desrespeito às normas contidas nas leis e nos instrumentos de contratos
celebrados entre a entidade adjudicante e o empreiteiro. Assim, o seu incumprimento das
obrigações contratuais e legais pode levar à rescisão do contrato. O empreiteiro tem direito de
rescisão do contrato, nos seguintes casos:
- Os trabalhos a mais ou a menos resultantes de ordens dadas pelo dono de obra, de
supressão parcial de trabalhos, de erros e de omissões do projeto ou de projeto de alteração,
provocam uma redução superior a 1/5 do valor da adjudicação inicial;
- Substituição de trabalhos incluídos no contrato por espécies diferentes, embora destinados
ao mesmo fim, desde que o valor destes trabalhos substituídos atinge 1/4 do valor total da
empreitada;
- A suspensão for determinada ou se mantiver por período superior a 1/5 do prazo estabelecido
para a execução da empreitada, quando resulte de força maior ou por um período superior a
1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto não imputável ao empreiteiro e que não
constitua caso de força maior.
O dono de obra, uma vez recebido o tal requerimento do empreiteiro, procede à imediata
medição dos trabalhos executados e toma posse da obra.
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4.5 Moçambique

Obrigação de execução de trabalhos a mais
Tal como em outros países, em Moçambique, a contratada também é obrigada a executar
todos os trabalhos a mais de uma empreitada, salvo quando estes trabalhos por tipo ou por
preço global ultrapassam 25% do trabalho inicial do contrato ou quando a contratada prova
que não possui meios para executar os trabalhos a mais, cujo tipo, originalmente, não fazia
parte do contrato.
Para a entidade contratante, esta é obrigada a fornecer os desenhos completos e detalhados
e especificações necessárias para a sua boa execução, bem como as respetivas quantidades.
Quando os trabalhos resultam de alteração do projeto, a entidade contratante é ainda obrigada
a apresentar os pormenores do projeto.
A entidade contratante deve instruir, por escrito, a execução de trabalhos a mais à contratada,
indicando, com clareza, o seu tipo, e se trata de trabalhos novos ou novas quantidades de
trabalhos existentes, bem como os preços unitários aplicáveis.

Preço de trabalhos a mais
A partir da data em que a contratada recebe ordem para a execução dos trabalhos a mais ou
da data em que notificar a entidade contrantante da sua identificação, a contratada tem um
prazo de 15 dias para apresentar os preços unitários dos tais trabalhos. Após esse prazo, esta
pode ainda pedir uma prorrogação do prazo por um período não superior a 15 dias, desde que
a entidade contratante aceite a devida justificação.
O prazo para a decisão pela entidade contratante, perante a proposta da contratada, também
é de 15 dias. Caso não concorde com os preços propostos, ou, no caso de não apresentação
da proposta de preços unitários pela contratada, a entidade contratante apresenta a sua
proposta.
Caso não haja acordo entre as partes sobre os preços unitários, a questão é submetida, em
primeiro lugar, à arbitragem e os trabalhos a mais que forem executados serão pagos pelos
preços propostos pela entidade contratante. Assim que haja decisão final da arbitragem,
procede-se às correcções emergentes na facturação seguinte ou num prazo não superior a 30
dias.
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Trabalhos a menos
O empreiteiro só pode deixar de executar qualquer trabalho se tiver ordem por escrito da
fiscalização com a indicação clara do tipo de trabalho e da quantidade.
Independentemente dos motivos, causas e justificações, caso a supressão de trabalhos por
executar ultrapassar 25% das quantidades do contrato, a contratada tem direito a uma
indemnização que não pode ser inferior a 10% do valor dos trabalhos supridos. Quando os
trabalhos supridos tiverem sido executados, a entidade contratante deve pagar pela sua
execução e se requerer a sua demolição a contratada deve ser paga adicionalmente.
A indemnização será liquidada na conta final da obra e, caso ocorra, o valor de demolição será
acrescido do montante final do contrato.

Erros e omissões do projeto
No prazo a definir nos documentos de concurso, após a consignação da obra, a contratada
pode apresentar reclamações sobre erros e omissões do projeto. Findo este prazo, esta
poderá ainda apresentar reclamações sobre os mesmos, nos 10 dias subsequentes, desde
que prove que foi impossível de ser detectado antes.
A reclamação deve incluir os custos resultantes do erro ou omissão reclamada, podendo ser a
mais ou a menos.
Em relação à resposta da reclamação, a entidade contratante tem o prazo não superior a 30
dias, contado da data da apresentação da reclamação. Este prazo será definido com número
exacto de dias no contrato, de acordo com a complexidade e especificidade do projeto. Findo
este prazo, caso a entidade contratante não tenha notificado contratada, esta circunstâmncia
equivale à aceitação da reclamação.
No caso de desacordo sobre os preços propostos de trabalhos de suprimento de erros e
omissões, a questão é submetida à arbitragem.

Responsabilidade de erros e omissões
A contratada é responsável pelos erros de conceção, deficiências técnicas e omissões de
projeto ou da sua variante, quando o projeto ou sua variante tenha sido apresentado por esta.
No caso do projeto ser elaborado por terceiros, este deve indemnizar a empresa pelos danos
causados. No entanto, o regulamento também define que as partes é que vão assumir os
custos associados à adequada rectificação das respetivas consequências. Neste caso,
considera-se esta situação bastante injusta para o dono de obra e o empreiteiro.
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4.6 Quadro síntese da comparação de modelos

Após o estudo de modelos de contratação em países de língua oficial portuguesa, é ilustrado
na tabela seguinte a síntese da comparação destes modelos, o qual inclui procedimentos de
contratação, critérios de adjudicação, prazo para apresentação de proposta, situações de
desclassificação de propostas, fomento nacional (margem de preferência), limite de trabalhos
a mais e limite de trabalhos de suprimento de erros e omissões.
Tabela 8: Tabela síntese da comparação de modelos
Portugal

Brasil

Angola

Moçambique

Ajuste direto;

Concorrência;

Concurso público;

Concurso público;

Consulta prévia;

Tomada de preço;

Concurso limitado

Concurso por prévia

Concurso público;

Convite;

por prévia

qualificação;

Concurso limitado por

Concurso;

qualificação;

Concurso limitado;

prévia qualificação;

Leilão.

Concurso limitado

Concurso em duas

Procedimento

Procedimento de

por convite;

etapas;

de contratação

negociação;

Contratação

Concurso por

Diálogo concorrencial;

simplificada.

lances;

Parceria para a

Concurso de

inovação.

pequena dimensão;
Concurso por
cotações;
Ajuste direto.

economicamente mais

o de menor preço, o

o da proposta

Critérios de

vantajosa para a

de melhor técnica, o

economicamente

preço avaliado e o

o critério do menor

adjudicação

entidade adjudicante

de técnica e preço e

mais vantajosa e o

critério conjugado

o de maior lance ou

do preço mais baixo

oferta
Prazo para

varia com as

varia com as

varia com as

não inferior a 21

apresentação de

modalidades de

modalidades de

modalidades de

dias

proposta

contratação

contratação

contratação
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Portugal

Brasil

Angola

Moçambique

- Tenham sido

- As propostas que

- Aquelas que

- Não cumpre as

apresentadas depois

não atendam às

apresentem

exigências previstas

da data permitida;

exigências do ato

variantes não

nos documentos de

- Não sejam constituí

convocatório da

admitidas pelo

concurso;

das por todos os

licitação,

programa do

- Apresenta

documentos exigidos;

- As propostas cujo

concurso ou

condições inexequí

- Sejam apresentadas

valor global

passam o seu limite

veis ou abusivas;

como propostas

ultrapassa o limite

superior admitido,

- Não apresenta

variantes quando estas

superior ou com

- As que são

garantia provisória.

não sejam admitidas

preço

constituídas por

- caso exijam a

Situações de

pelo programa do

manifestamente

documentos falsos

entrega de

desclassificação

concurso;

inexequíveis

ou prestem falsas

amostras, a

de propostas

- Sejam apresentadas

declarações,

reprovação em

como propostas

- As que não contê

testes e análises

variantes quando

m os elementos

das mesmas també

serem admitidas, mas

essenciais pedidos

m determina a

não seja a proposta

pelo programa do

desclassificação.

base;

concurso ou contêm

- Não tenham

alterações de clá

respeitadas as

usulas do caderno

formalidades do modo

do encargo não

de apresentação, etc

admitidas, etc.

não há

há (25%)

há (10%)

há (10% para

Fomento

empreitada da obra

nacional

pública e prestação

(margem de

de serviços, 15%

preferência)

para aquisição de
bens)
não exceda 40 % do

25% em relação ao

20% para os

25% do trabalho

preço contratual

valor inicial

trabalhos a mais,

inicial do contrato

Limite de

atualizado do

em relação ao valor

trabalhos a mais

contrato;

dos trabalhos

No caso de reforma

contratados

de edifício ou de
equipamento, 50%
Limite de

não exceda 10 % do

25% em relação ao

trabalhos de

preço contratual

valor inicial

suprimento de

atualizado do

erros e

contrato

__

__

omissões
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5 Casos de estudo
5.1 Introdução

O estudo destes casos encontra-se dividida em duas partes. A primeira parte inclui 3 casos de
estudo, onde é efectuada a análise de adjudicações destes casos concretos. Já a segunda
parte inclui outros 3 casos de estudo, incidindo sobre os trabalhos adicionais.
Os 3 casos de estudo da primeira parte dizem respeito à “Empreitada de execução de
marcações rodoviárias em diversos locais do Concelho de Cascais”, à “Construção da Escola
Básica e Secundária Francisco Freitas Branco no Porto Santo” e à “Empreitada de construção
de um parque infantil e geriátrico no Complexo Desportivo de Vila Real Santo António”, tendo
sido escolhidos aleatoriamente no sítio de internet de contratos públicos online português,
denominado de “Base”.
Em relação à segunda parte, os 3 casos de estudo concernem à “Ampliação e Beneficiação
da ETAR da Quinta da Bomba”, ao “Arruamento envolvente ao Centro Escolar do Carregado”
e à “Terraplenagem, infraestruturas e pavimentação do Pólo 1 (Gonçalves) da Plataforma
Logística de Leixões”, sendo escolhidos também aleatoriamente no sítio de internet do Tribunal
de Contas de Portugal. Pretende-se com estes casos concretos analisar a conformidade legal
dos países em estudo e enaltecer algumas recomendações de boas práticas.

5.2 Parte I - Adjudicação
5.2.1 Caso “Empreitada de execução de marcações rodoviárias em
diversos locais do Concelho de Cascais”

A entidade adjudicante Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias,
E. M. - S. A., para o feito de concurso público, lançou no dia 2 de Junho de 2017 o anúncio
para publicação no Diário de República (Anexo VI).
Segundo as informações disponíveis, os concorrentes tiveram 20 dias, a contar da data de
envio do anúncio referido, para apresentar as propostas e o critério de adjudicação foi o preço
mais baixo.
Como a empresa FERNANDO L. GASPAR, LDA apresentou a proposta com preço mais baixo,
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esta foi declarada a vencedora, pelo preço contratual de 395.973,45 € e com prazo de
execução de 365 dias.
Em Portugal, o novo CCP estabelece como regra para adjudicação o critério de proposta
economicamente mais vantajosa, tendo por base a melhor relação qualidade/preço e o preço
ou custo, utilizando uma análise custo-eficácia, nomeadamente tendo por base os custos do
ciclo de vida do projeto. Portanto, o critério usado neste caso já não vai ser adequado no futuro.
Em relação ao seu prazo para apresentação de propostas, o novo CCP estabelece para
concurso público sem publicidade internacional, isto é, que não tenha anúncio de concurso
publicado no Jornal Oficial da União Europeia, um prazo não inferior a 14 dias, no caso de
procedimento de formação de um contrato de empreitada de obras públicas, a contar da data
do envio para publicação do anúncio. Neste caso, os 20 dias estabelecidos são legalmente
admitidos.
Já no Brasil, o critério equivalente de mais baixo preço é o de menor preço, ou seja, a proposta
com o preço mais baixo é a vencedora do concurso. Em relação ao prazo para apresentação
de propostas deste país, a Lei nº 8666 indica 15 dias para esta situação, ou seja, a combinação
de critério de adjudicação de menor preço com a modalidade de licitação tomada de preço,
que é modalidade equivalente ao concurso público português. Assim, o prazo de 20 dias
excedeu o limite estabelecido pela lei brasileira.
Em Angola, é também admitido o critério de preço mais baixo e o procedimento de concurso
público. Quanto ao seu prazo para apresentação de propostas, neste caso, o mínimo é de 20
dias e o máximo de 120 dias. Assim, o prazo estabelecido no anúncio é legalmente admitido
neste país.
Já em Moçambique, existe também o critério do menor preço, que é equivalente ao critério de
preço mais baixo (como em Portugal). Em relação ao prazo para apresentação de propostas,
este não pode ser inferior a 21 dias, logo, sob o ponto de vista legal, o prazo estabelecido teria
de aumentar 1 dia caso este concurso ocorresse neste país.

5.2.2 Caso “Construção da Escola Básica e Secundária Francisco
Freitas Branco no Porto Santo”

Este caso prático trata-se de um procedimento de concurso limitado por qualificação prévia. A
entidade adjudicante, a Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, para o
efeito de concurso, lançou no dia 20 de Março de 2017 o anúnio para publicação no Diário da
República (Anexo VII). Este foi também publicado no Jornal Oficial da União Europeia.
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Pelo que consta no anúncio, os concorrentes tiveram 35 dias, a contar da data de envio do
convite para apresentação das propostas, e o seu critério de adjudicação é também o preço
mais baixo.
Em Portugal, conforme referido, com a entrada de novo CCP, o critério de preço mais baixo já
não é adequado e, para o concurso limitado por prévia qualificação com publicidade
internacional, não pode ser fixado um prazo inferior a 25 dias, a contar da data do envio do
convite, portanto, os 35 dias estipulados são considerados legalmente admitidos.
No Brasil, o procedimento equiparado ao concurso limitado por prévia qualificação é designado
por concorrência, pois face à combinação do procedimento concorrência com o critério de
menor preço, segundo a Lei nº 8666, o prazo para apresentação de propostas é 30 dias. Neste
caso, o prazo do anúncio tem 5 dias a mais para ser legalmente admitido.
Já em Angola, o critério de adjudicação referido no anúncio não se altera. Em relação ao prazo
para apresentação de propostas, este é idêntico ao concurso público mencionado no caso 1,
ou seja, mínimo de 20 dias e máximo de 120 dias. Como o prazo de 35 dias está entre o
intervalo permitido, este é considerado legalmente admitido.
Em Moçambique, o critério de adjudicação referido no anúncio também não se altera, pois é
previsto um período idêntico. Quanto ao prazo para apresentação de propostas, este não é
inferior a 21 dias para os concorrentes. Assim, o prazo estabelecido no anúncio é considerado
legalmente admitido neste país.

5.2.3 Caso “Empreitada de construção de um parque infantil e
geriátrico no Complexo Desportivo de Vila Real Santo António”

Este contrato foi celebrado pelo procedimento de ajuste direto, com valor de 149.837,12 €, no
dia 24 de Agosto de 2017. A entidade adjudicante é a VRSA Sociedade de Gestão Urbana,
E.M., S.A., e a entidade adjudicatária é a COSTA & CARREIRA, LDA.
Em Portugal, o novo CCP estabeleceu um novo procedimento de contratação pública para
este tipo de empreitada, designadamente a consulta prévia, que serve para contratos de
empreitada de obras públicas com valor inferior a 150.000,00 €. Neste processo devem ser
convidados, diretamente, pelo menos, três entidades à escolha para apresentar proposta. O
ajuste direto serve para o mesmo tipo de contrato, mas com valor inferior a 30.000,00 €, por
conseguinte, de acordo com a nova legislação, este valor não é aplicável para este caso.
No Brasil, o procedimento equiparado é designado por convite, o qual é aplicável para obras
e serviços de engenharia com valor até R$ 150 mil. Este procedimento impõe também o
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convite a, pelo menos, três entidades para apresentar proposta.
Em Angola, neste caso, deve-se recorrer ao procedimento de concurso limitado por convite.
Este procedimento de contratação pública compreende o convite a três ou mais pessoas
singulares ou coletivas a apresentar proposta. O valor deste tipo de procedimento deve ser
inferior a 182.000.000,00 KZ. Note-se que existe também o procedimento de contratação
simplificada (procedimento que envolve o convite apenas a uma pessoa singular ou coletiva),
mas não poderia ser selecionado porque o seu valor máximo permitido é muito reduzido (face
ao valor da empreitada), que é de 5.000.000,00 KZ, o equivalente a 25.288.30 € (pelo câmbio
do dia 17 do Outubro de 2017).
Já em Moçambique, de acordo com a legislação em vigor, o ajuste direto é sempre a última
alternativa, pois só é aplicável quando se torna inviável a contratação em qualquer das outras
modalidades permitidas. Assim, para este caso em concreto, o procedimento recomendável é
o de concurso público ou concurso com prévia qualificação, dado que as outras modalidades
estabelecem valores máximos relativamente reduzidos e são destinadas a pessoas singulares,
micro, pequenas e médias empresas.

5.3 Parte II - Trabalhos adicionais
5.3.1 Caso “Ampliação e Beneficiação da ETAR da Quinta da
Bomba”
5.3.1.1 Descrição da empreitada e de contratos adicionais

O contrato de empreitada para “Ampliação e Beneficiação da ETAR da Quinta da Bomba” inclui
a elaboração de projeto de execução e estudos associados e foi celebrado a 4 de Agosto de
2011.
A adjudicação foi realizada por deliberação da Câmara Municipal de Almada (CMA) de Portugal,
através do concurso público com publicidade internacional. A empresa vencedora do concurso
foi a Alexandre Barbosa Borges (ABB), S.A., pelo valor de 9.184.354,67 €, e a data da
consignação da obra foi a 3 de Outubro de 2011, com prazo de execução de 885 dias.
A ETAR deverá contemplar a ampliação do tratamento primário e preliminar, tratamento
terciário por desinfecção por radiação ultravioleta e a ampliação e beneficiação do tratamento
de lamas. Neste caso, consideram-se incluídos os trabalhos de construção civil, fornecimento
e montagem de equipamento eletromecânico, instalações eléctricas, instrumentação e
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supervisão e arranjos exteriores.
Atendendo à complexidade técnica do processo construtivo da obra e o facto de as soluções
que se viessem a adotar terem de ser executadas com a ETAR em funcionamento, o dono de
obra optou, por um lado, por solicitar a uma entidade externa, a empresa HIDRA, Hidráulica e
Ambiente, a elaboração de um estudo prévio que sustentasse o caderno de encargos para a
empreitada. Esse estudo serviu de directriz para a conceção geral da obra, para a execução
do contrato a celebrar e para a elaboração do projeto de execução.
Assim, o dono de obra disponibilizou no procedimento:
- O programa base;
- O programa de concurso;
- O caderno de encargos.
Além disso, definiu-se como incumbência do contratante:
- A revisão do programa base;
- A elaboração dos projetos de execução das diversas especialidades:
- Fundações e Contenções;
- Estruturas;
- Processo de Equipamento Mecânico;
- Instalações de Águas e Esgotos;
- Ventilação e Desodorização;
- Instalações de Gás;
-Técnicas Especiais e Telecomunicações;
- Elétricas, Instrumentação e Automação;
- Segurança Integrada e Gestão Técnica Centralizada;
- Trabalhos auxiliares de levantamento topográfico do terreno, estudo geotécnico e
geológico;
- Implementação dos Sistemas de Gestão.
Depois de consignação de obra, foram remetidos para o Tribunal de Contas os 1.º, 2.º e 3.º
adicionais ao contrato, designadamente a 2 de Maio de 2012, 11 de Janeiro de 2013 e 18 de
setembro de 2014, respectivamente.
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1º Contrato adicional
Este contrato adicional teve como objetivo a resolução de trabalhos a mais, nomeadamente
condutas a desviar em PEAD DN 560, mais precisamente, os pavimentos, os movimentos de
terras, as tubagens, os acessórios e os trabalhos de construção civil, no montante de
90.425,15 €. Existiram também trabalhos a menos que resultaram desta alteração
(inicialmente em fibrocimento 300), no montante de 30.238,12 €. Assim, a compensação de
trabalhos totalizou 60.187,06 €.
Conforme consta da Comunicação de Serviço n.º CS_82/2012, de 7 de Fevereiro de 2012,
que suportou a autorização dos trabalhos em apreço concedida pelo Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada (SMAS) de
Almada, em 14 de março de 2012, é referido que [21]:
“(…) As obras de Ampliação e Beneficiação da ETAR da Qtª da Bomba prevêm a
construção de um conjunto de novos edifíios e órgãos.
Os edifíios previstos com a função de filtração e desinfeção coincidem com o traçado da
conduta adutora e caseta do furo existente no local.
No âmbito do contrato o empreiteiro vai efetuar o desvio da conduta e da caseta
existente.
(…)
No âmbito do projeto de “Conceção de Execução da Conduta adutora Corroios-Quinta da
Bomba, elaborado para os SMAS (…) pela empresa “Prospectiva” foi delineado um
traçdo (…) que passa pelo interior das instalações da ETAR.
Este projeto surge da necessidade dos SMAS de Almada em reforçarem o
abastecimento de água à população dependente da área de influência dos reservatórios
do Laranjeiro e Feijó.
(…)
O crescimento da população e o consequente aumento dos consumos não conseguem
ser atendidos através dos sistemas de adução existentes.
O projeto prevê a construção de uma conduta com o diâmetro de 500 mm.
O traçado proposto pelo projetista no interior das instalações da ETAR colide com o
futuro edifício onde se vai processar o tratamento de gorduras, assim como outras
infraestruturas enterradas (cabos elétricos, condutas de desodorização, etc.) pelo que
tem que ser alterado.
O projetista não vê inconveniente na adoção de um traçado, que passe pelo interior das
instalações da ETAR, mas que siga paralelo à conduta adutora existente, acompanhando
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a margem do rio Judeu, ligando ao troço de conduta que o empreiteiro ABB se propõe
desviar”.

2º Contrato adicional
Este contrato adicional teve como objectivo a inclusão de trabalhos a mais, a saber de
equipamentos electromecânicos e instalações eléctricas, e que dispensam alguns trabalhos
de contrução civil. Na conta final deste contrato adicional, tendo em conta o balanço entre
trabalhos a mais e trabalhos a menos, o resultado não implicou qualquer acréscimo do custo
da empreitada.
De acordo com a Comunicação de Serviço n.º CS_936/2012/DO, de 22 de novembro de 2012,
dos SMAS de Almada e que sustentou a autorização dos trabalhos adicionais (ratificada pela
CMA, em 19 de dezembro de 2012), é mencionado que [21]:
“O projeto base apresentado pelo empreiteiro, sofreu algumas alterações que têm como
objetivo melhorar o processo de tratamento.
As alterações apresentadas no projeto de execução estão relacionadas com:
- Alterações ao Tratamento de Gorduras, derivado das solicitações para emienterrado o
órgão e para que a receção das gorduras provenientes das ETARs do Portinho da Costa
e da Mutela fosse efetuada em órgão específico distinto da preconizado na Proposta de
Concurso (diretamente no tanque de hidrólise);
- Remoção integral do tanque de regularização;
- Consequente dimensionamento do sistema de filtração por areia e o sistema de
desinfeção para as condições de afluência máxima de tempo húmido, ou seja, para o
caudal de ponta de tempo húmido;
- Redução em cerca de 25% o volume dos digestores, justificada pela eficiência do
processo de espessamento, localizada a montante, satisfazendo o tempo de retenção
mínimo previsto de 18 dias;
Execução de todos os trabalhos de recuperação da drenagem dos reservatórios de água
de serviço e de água potável existente, suspendendo a colocação de novos
reservatórios;
Abandono da solução de reabilitação do Tanque de Homogeneização de lamas mistas e
consequente aumento de quantidades previstas para a ampliação do Depósito Tampão
de Lamas Digeridas; Colocação de atuadores elétricos, em vez de pneumáticos, em
diversas válvulas (…)”.
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3º Contrato adicional
Este contrato adicional teve como objetivo a resolução de trabalhos a mais, designadamente
a substituição dos distribuidores rotativos dos percoladores e respetivos braços, no montante
de 131.282,00 €. Por conseguinte, como trabalhos a menos de reabilitação dos braços dos
distribuidores rotativos dos percoladores identificou-se o montante de 9.280,00 €. Em relação
aos trabalhos de suprimento de erros e omissões, que resultaram do meio de suporte dos
leitos percoladores, o valor totalizou 517.843,16 €.
Quanto à necessidade de serem realizados os trabalhos adicionais do presente contrato, os
SMAS de Almada esclareceram que [21]:
“Os trabalhos dizem respeito à reabilitação dos leitos percoladores, que são órgãos
vitais da ETAR, onde se processa o tratamento biológico.
Sucedeu que, quando foi removido o meio de enchimento (material apropriado à
fixação

da biomassa), verificou-se que o suporte em que esse material assenta não

correspondia ao que, face aos elementos facultados aos concorrentes para efeitos de
elaboração das respetivas propostas, era suposto existir. E não era possível ao
adjudicatário ou a quem quer que fosse verificar a realidade existente, antes da
execução do trabalho.
Foi por isso necessário substituir o meio de suporte, numa área de 3.023,95 m,o que, ao
preço de 163,93€/m2, implicou uma despesa acrescida de 495.716,12 €.
Verificou-se também que a tubagem interna dos leitos percoladores não correspondia ao
indicado nos elementos patenteados no concurso e que os braços dos leitos
percoladores (peças através das quais a água em tratamento é criteriosamente
distribuída sobre o meio de enchimento) apresentavam um grau de corrosão interior
muito superior ao que se supunha, o que aconselhava vivamente a sua substituição, um
vez que, com a mera reabilitação que se pensava ser necessária, não seria garantido
nem um adequado funcionamento nem a sua durabilidade.
Tal como em relação ao meio de suporte, também não era possível, antes da realização
dos trabalhos, conhecer a realidade que foi encontrada nos braços dos leitos
percoladores e na tubagem que os alimenta.
Para que essa realidade pudesse ter sido descrita nas peças do concurso e considerada
na proposta do empreiteiro, teriam que ter sido esvaziadas os leitos percoladores e
desmontados os braços e condutas de distribuição, para depois remontar tudo isso,o que
seria manifestamente inviável e irracional, por razões de natureza ambiental e económica;
Por outras palavras, era impossível fazer um levantamento eficiente/fidedigno, quer para
efeitos de elaboração do projeto preliminar quer para efeitos de elaboração das
propostas.
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Por isso, consideramos que a responsabilidade pelos trabalhos indicados no número
anterior não deve ser imputada ao empreiteiro (art. 378.°, 2, 2.ª parte, do CCP).”

5.3.1.2 Causas e consequências de contratos adicionais

Após a análise de justificações dos SMAS de Almada para os 3 contratos adicionais, concluise que os trabalhos a mais deste 1º contrato adicional resultam da alteração do traçado e do
diâmetro das condutas. Esta foi a solução encontrada para compatibilizar os trabalhos
referentes às diversas empreitadas, pois, o novo reservatório que se pretende construir na
Quinta da Bomba e a conduta adutora que ligará esse reservatório às instalações de Corroios,
com um diâmetro previsto de 500 mm, o traçado colidiria com o edifício onde se vai processar
o tratamento de gorduras (a ser construído), bem como com outras infraestruturas, como cabos
eléctricos e condutas de desodorização.
De qualquer modo o problema essencial prende-se com a falta de articulação e planeamento
das diferentes fases de empreitada, designadamente quanto ao conteúdo dos projetos de
execução e à harmonização dos trabalhos contratuais.
No 2º contrato adicional, verifica-se que ocorreram alterações ao projeto base, elaborado pela
empresa HIDRA (empresa contratada pelo dono de obra), e o projeto de execução (autoria do
empreiteiro). Na prática, dispensaram o tanque de regularização e reforçaram os sistemas de
filtragem e desinfecção, de modo a puder ser filtrada e desinfetada a totalidade das águas
residuais, pois, os sistemas previstos nos projectos anteriores não permitiam tratar caudais de
ponta máximos.
Assim, a falta de capacidade dos sistemas previstos para o tratamento dos caudais de ponta
máximo, devido aos dados fornecidos pelo projeto base, não foi refletido no projeto de
execução inicial, razão essa que levou à alteração posterior. Entre trabalhos a mais e trabalhos
a menos, o resultado não implicou acréscimo do custo da empreitada.
No 3º contrato adicional, existem trabalhos de suprimento de erros e omissões e trabalhos a
mais. O primeiro tipo, no valor de 517.843,16 €, foi devido às características reais dos meios
de suporte dos leitos percoladores que não coincidiam com as de telas finais, pois os erros
introduzidos pelos SMAS levou a que o dono de obra elaborasse um programa base com erros
e deficiências (trabalhos que não estavem conformes com a realidade).
Os trabalhos a mais, no montante de 131.282,00 €, reportam-se à substituição dos braços dos
distribuidores, para os quais, em projeto, apenas se previa a sua reabilitação. No entanto, na
fase de execução é que foi identificado que a espessura do aço não é garantida após
reabilitação, dadas as condições de funcionamento em meio agressivo. Além disso, foi referido
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que a vida útil deste tipo de equipamento é de 20 anos (idade atual do mesmo).
Quanto às consequências dos trabalhos complementares, como o prazo inicial da execução
da obra era de 885 dias, contados da data da consignação (03/08/2011), a conclusão da obra
deveria ter ocorrido em Março de 2014. Todavia, de acordo com a informação prestada pelo
dono de obra, o mesmo aceitou que a data de conclusão fosse alterada para 30/11/2014, sem
acréscimo de custos e sem aplicação de sanções contratuais, por entender que não lhe restava
outra alternativa que evitasse a paragem dos trabalhos e a perda do financiamento comunitário.
Na realidade, a data de conclusão da empreitada foi 31/05/2015.
Em relação ao valor final do contrato, este correspondeu a 9.884.386,89 euros. Como o valor
de adjudicação foi de 9.184.354,67, este sofreu um aumento de 700.032,22 euros.

5.3.1.3 Análise da conformidade legal

Na tabela seguinte representam-se os 3 contratos adicionais referidos, incluindo os trabalhos
a mais, trabalhos a menos e trabalhos de suprimentos de erros e omissões.
Tabela 9: Cálculos de percentagens dos 3 contratos adicionais para Portugal
Trabalhos de

% de TM

% E&O

suprimento de

acumulados em

acumulados em

erros e

relação ao preço

relação ao

omissões (€)

contratual

preço contratual

30.238,12

0,00

0,66%

0,00%

1.600.881,70

1.600.882,46

0,00

0,66%

0,00%

131.282,00

9.280,00

517.843,16

1,98%

5,64%

Trabalhos a

Trabalhos a

mais

menos

(€)

(€)

1

90.425,15

2
3

Contratos
(nº)

Com base no antigo e no novo CCP, entende-se os trabalhos complementares de
circunstâncias imprevisíveis como os trabalhos a mais e os trabalhos complementares de
circunstâncias não previstas como os trabalhos de suprimento de erros e omissões.
Para os trabalhos complementares de circunstâncias imprevisíveis, o valor atribuído a estes
trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares nas mesmas circunstâncias,
não pode ultrapassar 40% do preço contratual, para o procedimento de concurso público
internacional. Neste caso, a percentagem máxima foi de 1,98%.
Para os trabalhos complementares de circunstâncias não previstas, o limite percentual é de
10%, para o procedimento de concurso público internacional. Assim, o valor de 5,64% é
legalmente aceitável.
Assim, segundo os limites estabelecidos no CCP, quer para os trabalhos complementares de
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circunstâncias imprevisíveis quer os trabalhos complementares de circunstâncias não
previstas, os valores em causa são legalmente admissíveis.
No Brasil, como não se pode recompensar os trabalhos adicionais com os trabalhos de
supressões, desenvolveu-se a tabela seguinte para análise da conformidade legal neste país.
Tabela 10: Cálculos de percentagens dos 3 contratos adicionais para o Brasil

Contratos
(nº)

Acréscimos

Supressões

acumulados

acumuladas

(€)

(€)

1

90.425,15

30.238,12

2

1.691.306,85

1.631.120,58

3

2.340.432,01

1.640.400,58

Valor
actualizado
do contrato
(€)

% de acréscimos

% de supressões

acumulados em

acumuladas em

relação ao valor

relação ao valor

actualizado do

actualizado do

contrato

contrato

0,98%

0,33%

18,30%

17,64%

25,32%

17,74%

9.244.541,73
9.884.386,89

A Lei nº 8666 define o limite de 25% para os acréscimos ou supressões nas obras em causa,
em relação ao valor inicial atualizado do contrato (o valor da última alteração contratual).
Portanto, neste caso, a percentagem de acréscimos acumulados totalizou 25,32%, o que
excede o limite permitido, ou seja, parte destes trabalhos não poderiam ter ocorrido. Quanto à
percentagem de supressões acumuladas, o valor foi de 16.60% (inferior a 25%), logo os
trabalhos a menos seriam legalmente admissíveis, caso esta obra se fosse no Brasil.
Recorde-se que, em Angola, o LCP define o limite de 20% para os trabalhos a mais, em relação
ao valor de trabalhos contratados. A tabela seguinte ilustra os cálculos efetuados, tendo em
conta a compensação dos trabalhos a mais com os trabalhos a menos e os trabalhos de
suprimento de erros e omissões como parte de trabalhos a mais (pois, a lei de Angola não
obriga à sua sepração).
Tabela 11: Cálculos de percentagens dos 3 contratos adicionais para Angola
% de trabalhos

Contratos
(nº)

Trabalhos a

Trabalhos a

Erros e

Total

mais

menos

omissões

acumulado

(€)

(€)

(€)

(€)

adicionais
acumulados em
relação ao valor
de trabalhos
contratados

1

90.425,15

30.238,12

0,00

2

1.600.881,70

1.600.882,46

0,00

3

131.282,00

9.280,00

517.843,16

9.244.541,73
9.884.386,89

0,66%
0,66%
7,57%

Assim, caso esta obra se localizasse em Angola, os trabalhos em questão seriam legalmente
admitidos, pois, o valor de 7,57% é inferior ao limite de 20%.
Já em Moçambique, os trabalhos a mais por tipo ou por preço global não podem ultrapassar
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25% do trabalho inicial do contrato. Assim, os cálculos são ilustrados na tabela seguinte, com
as mesmas considerações no caso de Angola.
Tabela 12: Cálculos de percentagens dos 3 contratos adicionais para Moçambique
Trabalhos de
Contratos

Trabalhos a mais

Trabalhos a

suprimento de

(nº)

(€)

menos (€)

erros e
omissões (€)

% de trabalhos adicionais
acumulados em relação ao
preço contratual

1

90.425,15

30.238,12

0,00

0,66%

2

1.600.881,70

1.600.882,46

0,00

0,66%

3

131.282,00

9.280,00

517.843,16

7,62%

Como 7.62% é inferior ao 25%, os trabalhos a mais também são legalmente admissíveis
neste país.

5.3.1.4 Discussão e recomendações

Neste caso de estudo, surgiram 3 contratos adicionais ao longo da execução da obra, o que
implicou um aumento de valor final do contrato e um atraso significativo na sua conclusão.
Analisando as causas dos contratos adicionais, exceptando as questões imprevisíveis, por
exemplo, as características de meio de suporte dos leitos percolares, todas as restantes
causas poderiam ser identificadas na fase de contratação, ou seja, destacam-se os problemas
ao nível do planeamento da contratação pública e da elaboração dos projetos.
Pretende-se, com base neste caso, elencar algumas sugestões para evitar estes trabalhos
(não desejados) no futuro:
- Aumentar a eficiência na compatibilização dos projetos e na revisão de projetos, pois, os
principais trabalhos adicionais sugeriram, na verdade, nesta fase;
- O dono de obra deveria, aquando da elaboração do programa base, ter procedido ao
levantamento exaustivo de todo o trabalho a executar;
- Disponibilizar documentos e informação relativa a todos os dados relevantes, quer para a
elaboração do projeto base quer do projeto de execução.
Em suma, deve ser conduzida uma contratação pública mais rigorosa, pois, esta implicará
menos despesa.
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5.3.2 Caso “Arruamento envolvente ao Centro Escolar do
Carregado”
5.3.2.1 Descrição da empreitada e de contrato adicional

O contrato de empreitada do “Arruamento envolvente ao Centro Escolar do Carregado” foi
celebrado a 1 de Junho de 2011, com o valor de 368.656,13 €, pelo procedimento de concurso
público, cujo anúncio foi publicado no Diário da República, nº 30, II Série, de 11.02.2011. As
partes são Câmara Municipal de Alenquer e a sociedade PROTECNIL - Sociedade Técnica de
Construções, S.A., sendo a primeira o dono de obra e a segunda o empreiteiro.
A 20 de Janeiro de 2012 foi remetido ao Tribunal de Contas um contrato adicional, no montante
de 70.024,50 €, outorgado a 6 de Janeiro de 2012, com a mesma sociedade. Posteriormente,
não foram autorizados quaisquer outros trabalhos a mais, a menos ou de suprimento de erros
e omissões.
A identificação detalhada do objeto do contrato adicional é ilustrada na figura seguinte [22],
que corresponde aos trabalhos de arruamentos e muros de suporte, transporte a vazadouro,
pavimentação na faixa de rodagem e estacionamento.

Figura 4: Identificação do objeto do contrato adicional
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Estes trabalhos adicionais resultaram da reclamação apresentada pelo empreiteiro, aquando
da realização dos trabalhos relativos à movimentação de terras, relacionada com a
inconsistência dos terrenos encontrados sob o antigo pavimento em betão e betuminoso
existente no local onde seria executado o impasse de acesso ao Centro Escolar do Carregado.
Refira-se que em reunião de obra realizada a 15 de Setembro de 2011 [22]:
O projetista, Engº João Bastos, tinha confirmado a natureza dos solos, mencionando
que se tratava de uma situação inesperada motivada por:
- a referida camada estar implantada por baixo dos pavimentos existentes à data da
execução do projeto e à
- inexistência de sondagens geotécnicas efetuadas naquele exato local.
A solução apresentada pelo projetista tinha sido no sentido de ser removido todo o
material impróprio até ser encontrado o sub-estrato com características de fundação,
procedendo-se ao seu aterro com terras selecionadas de acordo com o artigo 0104 das
medições dos arruamentos ou tout-venant ou outro material de características
superiores.
Foi, então, mencionada a necessidade de serem executados vários pontos de sondagem
no interior da mancha para se verificar se o saneamento seria geral.
Ficou estabelecido que a aferição da profundidade de saneamento seria apurada pela
fiscalização da empreitada após a análise das sondagens que iriam ser efetuadas.
Os trabalhos que constituem o objeto do contrato adicional foram autorizados na reunião
ordinária da Câmara Municipal de Alenquer, a 3 de Outubro de 2011.

5.3.2.2 Causas e consequências

O projeto de execução da empreitada foi acompanhado por um estudo geológico/geotécnico.
No entanto, no local onde apareceram as condições deficientes de fundação não ocorreu
nenhuma sondagem, pois tratava-se de uma zona já pavimentada em betão e pavimento
betuminoso, de serventia ao antigo pavilhão industrial que ali operava, com tráfego pesado.
Por esta razão surgiram os trabalhos adicionais.
A consequência foi a celebração de um contrato adicional, no montante de 70.024,50 €, o que
corresponde a um aumento de 19% do valor contratual inicial.
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5.3.2.3 Análise da conformidade legal

Como o limite percentual estabelecido para esta circunstância em Portugal é 40%, o do Brasil
é 25%, o da Angola é 20% e o do Moçambique é 25%, o aumento de 19% do valor contratual,
neste caso prático, seria legalmente admissível em todos estes países.

5.3.2.4 Discussão e recomendações

Neste caso de estudo, a imprevisibilidade que resultou da não realização de sondagens nesse
ponto específico do terreno fez com que o valor contratual aumentasse 19%, mesmo tendo o
dono de obra realizado um estudo geológico/geotécnico.
Por norma, o custo de um estudo geológico/geotécnico é pouco relevante face ao valor total
de empreitada, mesmo para a construção duma moradia. Em sentido contrário, a sua não
realização (pelo menos da forma correta), por vezes, pode trazer riscos ou perdas económicas
significativas.
Assim, recomenda-se a elaboração de estudo prévio mais rigoroso, dado que a maioria dos
problemas são detetados e resolvidos na fase de elaboração do contrato, contribuindo, assim,
para o sucesso da empreitada e redução do risco de aumento do valor contratual.

5.3.3 Caso “Terraplenagem, infraestruturas e pavimentação do Pólo
um (Gonçalves) da Plataforma Logística de Leixões”
5.3.3.1 Descrição da empreitada e de contratos adicionais

O contrato de empreitada de “Terraplenagem, infraestruturas e pavimentação do Pólo um
(Gonçalves) da Plataforma Logística de Leixões”, celebrado a 26/04/2012, com o valor de
10.560.000,01 €, entre a Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL), S.A., e a
empresa Construções Gabriel A. S. Couto, S.A., sendo a primeira o dono de obra e a segunda
o empreiteiro.
A empreitada tinha por objeto principal a execução das infraestruturas de um conjunto de lotes
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a edificar, integrando, nomeadamente, as componentes de movimentação geral de terras,
construção do edifício da portaria, construção da rede de acessos viários, pedonais e clicáveis,
infraestruturação geral do Pólo (incluindo as redes de rega, de abastecimento de água, de
drenagem de águas residuais domésticas e de águas pluviais exteriores aos limites dos lotes,
de redes de distribuição de energia elétrica e de gás, da rede de telecomunicações e da rede
de segurança) e o tratamento dos espaços exteriores.
A data de consignação da obra foi no dia 15 de Outubro de 2012, com prazo de execução de
12 meses.
Até à conclusão de obra, foram submetidos ao Tribunal de Contas 9 contratos adicionais, que
se apresentam de seguida.

1º Contrato adicional
Este contrato adicional teve por objetivo a resolução de trabalhos a mais de tratamento da
fundação dos aterros do patamar 5, no montante de 61.391,08 €.
De acordo com a Informação de serviço n.º APDL_333/2013, de 22.03.2013, estes trabalhos
“não previstos” na empreitada são resultado de [23]:
“(…) situação não identificada no projeto e que somente foi de possível deteção por parte
do empreiteiro com o desenvolvimento dos trabalhos.
Entende-se que a necessidade de execução deste trabalho a mais se insere no que pode
ser identificado como surpresa geológica/geotécnica, ou seja, apesar de estar patente no
projeto de execução que foi a concurso um estudo geológico e geotécnico com
identificação do nível freático em determinadas zonas, e de estar previsto nesse projeto
trabalhos com vista a mitigar essa situação, constatou-se, com o desenvolvimento dos
trabalhos de movimento de terras, que a quantidade de água existente no solo é bastante
superior ao que foi possível prever com as sondagens efetuadas.
Trata-se (…) de uma situação que se enquadra no conceito de circunstância imprevista,
cujo trabalho a mais daí resultante é imprescindível e indissociável dos da restante
empreitada, não podendo ser técnica ou economicamente separado do objeto do
contrato sem inconvenientes graves para o dono de obra.”
Da execução destes trabalhos resultou também trabalhos a menos, relacionados com a
escavação, transporte, espalhamento e compactação, no montante de 8.371,28 €.
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2º Contrato adicional
Este contrato adicional teve por objetivo a resolução de trabalhos a mais, relativos ao
tratamento da fundação dos aterros dos patamares 1 e 2 e execução de drenagem interna, no
montante de 281.911,50 €.
Nos termos da Informação de serviço n.º APDL_597/2013, de 03.06.2013, os trabalhos em
apreço, resultaram, tal como os do 1.º adicional [23]:
“(…) de situação não identificada no projeto e que somente foi de possível deteção, por
parte do empreiteiro, com o desenvolvimento dos trabalhos.
Entende-se que a necessidade de execução deste trabalho não previsto se insere no que
pode ser identificado como surpresa geológica/geotécnica, ou seja, apesar de estar
patente no projeto de execução que foi a concurso um estudo geológico e geotécnico
com identificação do nível freático em determinadas zonas, e de estarem previstos nesse
projeto

trabalhos

com

vista

a

mitigar

essa

situação,

constatou-se,

com

o

desenvolvimento dos trabalhos de movimento de terras, que a quantidade de água
existente no solo é bastante superior ao que foi possível prever com as sondagens
efetuadas.
Trata-se (…) de uma situação que se enquadra no conceito de circunstâcia imprevista,
cujo trabalho a mais daí resultante é imprescindível e indissociável dos da restante
empreitada, não podendo ser técnica ou economicamente separado do objeto do
contrato sem inconvenientes graves para o dono de obra.”

3º Contrato adicional
Este contrato adicional inclui trabalhos a mais relacionados com as quantidades que
excederam as previstas no projeto, dispostas no capítulo de “Terraplenagem”, no montante de
153.104,29 €.
De acordo com a Informação de serviço n.º APDL_671/2013, de 25.06.2013, trata-se de [23]:
“(…) trabalhos contratuais relacionados com a especialidade de geologia/geotecnia,
cujas quantidades excederam as previstas no projeto.
Entende-se, então, que a necessidade de execução destes trabalhos a mais se insere no
que pode ser identificado como surpresa geológica/geotécnica, enquadrando-se no
conceito de circunstância imprevista, cujo trabalho a mais daí resultante é imprescindível
e

indissociável

dos

da

restante

empreitada,

não

podendo

ser

técnica

ou

economicamente separado do objeto do contrato sem inconvenientes graves para o
dono de obra.
Com a continuidade da atividade de movimentação de terras será de admitir novos
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aumentos das quantidades dos trabalhos em apreço (…)”.

4º Contrato adicional
Este contrato adicional reportou-se a trabalhos a mais, respeitantes a quantidades que
excederam as previstas no projeto II, no montante de 673.775,63 €. Estes trabalhos estiveram
relacionados com a escavação com recurso a explosivos e escavação de solos a rejeitar por
falta de características para aplicação em aterros, incluindo carga, transporte, espalhamento
em vazadouro e eventual indemnização por depósito.
Nos termos da Informação de serviço n.º APDL_850/2013, de 09.09.2013, os trabalhos “a mais”
[23]:
“(…) resultam de aumento de quantidades de trabalhos contratuais cujas quantidades
excederam as previstas no projeto (…)”, à semelhança do que foi proposto “(…) para o
3.ºadicional. Na informação então prestada já tinha sido admitida a possibilidade de que
as quantidades desses trabalhos contratuais viessem a sofrer novos aumentos, visto que
a atividade de movimentação de terras ainda não tinha terminado. Foi precisamente essa
previsão que se veio a confirmar, com um aumento da quantidade de rocha a desmontar
(art.º 1.II.1.2.2.– Escavação com recurso a explosivos). (…).
Acresce que uma das zonas do Pólo onde está previsto executar grande volume de
movimentação de terras por escavação e onde agora foram detetadas significativas
quantidades de rocha e de solos a rejeitar por falta de características para aplicação em
aterros, são terrenos das parcelas nºs 55 e 56 do plano de expropriações, que eram
propriedade de Domingos Soares Lopes, às quais só foi possível aceder no final do ano
de 2012, já com a obra em curso.
Por

esse

motivo,

também

não

foi

possível

efetuar

qualquer

prospeção

geológica/geotécnica nessa zona, que caracterizasse os solos existentes.”
Da execução destes trabalhos resultou também trabalhos a menos (com a escavação com
meios mecânicos), que totalizaram 35.911,05 €.

5º Contrato adicional
Este adicional reportou-se a trabalhos de suprimento de erros do projeto, designado por “Muro
de Contenção M6”, no montante de 83.411,44 €.
Nos termos da Informação de serviço n.º APDL_189/2014, de 17.03.2014 estes trabalhos de
suprimento de erros do projeto resultaram de [23]:
“ (…) solução preconizada pelo projetista ATKINS para a resolução de uma
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incompatibilidade constatada no projeto entre os limites da implantação do Pólo 1 e da
respetiva expropriação.
Com a implantação dos limites da obra efetuada pelo empreiteiro, foi verificado que na
zona adjacente ao Lote 7 do Pólo, a área de intervenção prevista ultrapassava os limites
dos terrenos expropriados e na posse da APDL. (…).
Trata-se de zona em escavação, na qual a crista do respetivo talude, tal como projetado
inicialmente, se encontrava implantada em terrenos edificados não pertencentes à APDL.
Se existiam zonas (extremo Sul) em que era possível “ripar” o talude para o interior do
Pólo à custa de diminuição de áreas verdes, outras (extremo Norte), já obrigavam à
construção de obras de contenção em substituição do talude previsto, por forma a evitar
sobreposição com zonas de lotes e de arruamentos.
Houve também que ter em consideração afastamentos mínimos às edificações
confrontantes, devido, não só a questões de segurança e integridade dessas edificações,
mas também para criação de zonas de circulação para futuras manutenções de áreas
verdes do Pólo (localizadas para além da vedação) e de fachadas de edificações
confrontantes existentes.
De referir, ainda, que a saia/inclinação dos taludes, bem como o projeto do muro de
contenção foram sendo alterados pelo projetista, tendo em consideração as condições
reais de implantação das construções existentes (não conhecidas inicialmente pela
ATKINS) e também pelo progressivo conhecimento das características geológicas dos
solos, à medida que se efetuavam as escavações.
Na zona em causa, veio a verificar-se a elevada presença de solos com características
rochosas, o que permitiu aumentar a inclinação dos taludes, diminuindo assim a área de
ocupação em terrenos no interior do Pólo, mas também otimizar o projeto e métodos de
execução do muro de contenção, diminuindo em cerca de 45% o custo inicialmente
estimado.”
Da execução destes trabalhos de suprimento de erro do projeto, com preços contratuais e
preços novos, resultou a não execução de alguns trabalhos, relativos à diminuição de
quantidades inicialmente previstas, no montante de 11.981,31 €.

6º Contrato adicional
Este contrato adicional teve por objeto trabalhos de suprimento de omissão do projeto,
designados por “adução de água aos reservatórios do Pólo 1”, no montante de 27.352,93 €.
Nos termos da Informação de serviço n.º APDL_834/2014, de 11.12.2014, no projeto de
execução patenteado no procedimento concursal [23]:
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“(…) não era feita referência à construção de caixa para o contador de água, nem ao
trabalho de ligação (adiante designado por “picagem”) da rede de água do Pólo 1 à rede
pública.
Com o início da obra a ATKINS remeteu uma revisão ao Projeto onde já estavam
considerados os trabalhos relativos à construção dessa caixa para instalação do
contador de água e respetivos acessórios, bem como foi definida pela Indaqua a
metodologia, materiais e equipamentos para a execução da picagem da conduta
existente, com vista à ligação da tubagem de abastecimento de água ao Pólo 1.
Foi também exigida pela Indaqua a introdução de mais um equipamento (válvula
hidrolimitadora) na caixa do contador, para além dos definidos no mapa de quantidades
fornecido pelo projetista.
Acresce que não foi possível respeitar a localização indicada no projeto revisto para a i
nstalação do contador e respetivo ramal, pelo que foi encontrada, conjuntamente com o
projetista e Indaqua, uma nova localização para a construção dessas infra-estruturas.
Tratam-se de trabalhos imprescindíveis ao funcionamento do Pólo 1, e que parece que
poderiam ter sido considerados no Projeto de Execução inicial (…).
Entende-se que não poderiam ter sido identificados pelo empreiteiro em fase de
concurso, pois a instalação de contador de água “à entrada” do Pólo, a montante dos
reservatórios, pode ser vista como solução de projeto e a picagem na conduta existente
poderia eventualmente ser executada pela própria Indaqua (…)”.

7º Contrato adicional
O 7.º contrato adicional referiu-se à execução dos trabalhos “a mais” de “ligação da rede de
águas residuais do Pólo 1 ao exterior”, no montante de 7.124,63 €.
Nos termos da Informação de serviço n.º APDL_819/2014, de 04.12.2014, a necessidade de
executar estes trabalhos adicionais surgiu [23]:
“ (…) na sequência do trabalho da ligação da rede de Águas Residuais do Pólo 1 à rede
pública, na Rua Gonçalves Zarco, foi verificado um conflito de cotas entre uma conduta
adutora de água existente e a tubagem de saneamento do Pólo, a instalar. Essa adutora
já tinha sido previamente identificada, no entanto não foi possível antecipar o

referido

conflito de cotas devido à Indaqua não possuir um cadastro suficientemente detalhado.”.

8º Contrato adicional
Este contrato adicional teve por objeto a execução dos trabalhos a mais e a menos. A figura
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seguinte [23] ilustra as designações dos trabalhos, valor de trabalhos a mais, trabalhos a
menos e as suas justificações.

Figura 5: Identificação dos trabalhos do 8º contrato adicional

9º Contrato adicional
O último contrato adicional nesta empreitada reportou-se a trabalhos de suprimento de erros
e omissões do projeto, que totalizaram 228.895,41 €.
Nos termos da Informação de serviço n.º APDL_611/2015, de 28.07.2015, os trabalhos de
suprimento de erros e omissões do projeto, os trabalhos a menos, bem como a respetiva
justificação, foram os seguintes [23]:
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Figura 6: Identificação dos trabalhos e a respectiva justificação do 9º contrato adicional
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5.3.3.2 Causas e consequências

No 1º contrato adicional, os trabalhos de tratamento da fundação dos aterros do patamar 5, no
montante de 61.391,08 €, resultaram de situações imprevisiveis, pois a quantidade de água
existente no solo era bastante superior ao que foi possível prever com as sondagens efetuadas.
Eventualmente, o número e locais de elaboração das sondagens não terão sido os suficientes
nem os mais adequados.
O 2.º contrato adicional dizia respeito a trabalhos a mais de tratamento da fundação dos aterros
dos patamares 1 e 2 e execução de drenagem interna, no montante de 281.911,50 €. A causa
destes trabalhos é idêntica ao 1º contrato adicional, nomeadamente, a deficiência do estudo
geológico/geotécnico.
Os trabalhos a mais dos 3º e 4º contrato adicional correspondem a quantidades que
excederam as previstas no projeto. Também aqui a causa se prende com deficiências do
estudo geológico/geotécnico, pois trata-se de uma das zonas do Pólo, onde está previsto
executar grande volume de movimentação de terras por escavação, e onde agora foram
detetadas significativas quantidades de rocha e de solos a rejeitar, por falta de características
para aplicação em aterros.
No 5º contrato adicional, os trabalhos de suprimento de erro do projeto - Muro de contenção
M6, no montante de 83.411,44 €, resultaram do facto de o plano de expropriações só ter sido
facultado ao empreiteiro, pela APDL, S.A., com a consignação da obra (o que seria
responsabilidade do dono de obra). Assim, os trabalhos a mais corresponderam à resolução
de uma incompatibilidade constatada no projeto entre os limites da implantação do Pólo 1 e
da respetiva expropriação.
No 6º contrato adicional, os trabalhos de suprimento de omissões do projeto - Adução de água
aos reservatórios do Pólo 1, no montante de 27.352,93 €, visaram a aplicação de novas opções
técnicas diferentes da patenteada a concurso e foram exigidas pela concessionária INDAQUA,
em fase de execução da obra. Assim, o dono de obra assumiu custo destes trabalhos.
O 7º contrato adicional dizia respeito a trabalhos a mais de ligação da rede de águas residuais
do Pólo 1 ao exterior, no montante de 7.124,63 €, dado que a INDAQUA não possuia um
cadastro suficientemente detalhado. Posteriormente, foi verificado um conflito de cotas entre
uma conduta adutora de água existente e a tubagem de saneamento do Pólo.
No 8º contrato adicional ocorreu a atualização do projeto da especialidade relativo às
infraestruturas de telecomunicações, a fim de dar cumprimento ao novo quadro legal (o Manual
ITUR (1.ª edição), aprovado pela ANACOM a 25 de Novembro de 2009 e entrou em vigor a 1
de Janeiro de 2010). No entanto, esta alteração ocorre antes da data em que o projeto da
especialidade foi colocado a concurso, a 03.06.2011, pelo que este já poderia e deveria ter
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contemplado as novas normas da ITUR, o que não sucedeu.
Os trabalhos relacionados com a existência de rocha no decurso dos trabalhos de
movimentação de terras e abertura de valas de infraestruturas resultaram também de
situações imprevisiveis. Neste caso, a quantidade de rocha encontrada no solo era bastante
superior à que tinha sido possível prever com as sondagens efetuadas, isto é 31% em vez dos
2% previstos no estudo geológico/geotécnico. Razão idêntica para os trabalhos adicionais
decorrentes do “Desvio das águas do estaleiro”, pois a quantidade de água existente no solo
era bastante superior à que foi possível antecipar com as sondagens efetuadas.
Relativamente aos trabalhos decorrentes da “supressão de cabines da portaria”, refere-se que
estas foram substituídas por um sistema que opera com caixas de diálogo, o que resulta de
uma melhoria ao projeto introduzida pelo dono de obra.
Os trabalhos de ensaios de descargas parciais dos cabos de MT foram o resultado de uma
“imposição superveniente” da EDP, pois não é obrigatório contemplar estes no projeto.
No 9º contrato adicional, os trabalhos de “Rebocos e Pinturas dos Reservatórios”, no montante
de 4.911,74 €, resultaram de alterações decididas em obra e aceites pela APDL, S.A., por se
ter entendido que as soluções técnicas construtivas, inicialmente previstas, não eram
adequadas à boa execução da obra. Tratou-se, assim, de melhorias do processo construtivo.
Os trabalhos de “Alteração do do Sistema de Segurança” e “GBICs de 10 Gb”, no montante
de 21.233,64 € e 12.932,92 €, respetivamente, respeitaram os trabalhos relacionados com a
atualização/melhoria do sistema de segurança inicialmente previsto, ou seja, resultaram de
uma alteração de conceção/solução técnica.
Quanto aos trabalhos de “Vedações e Portões” e “Passeio na Zona Contibérica”, no montante
de 23.950,91 € e 3.549,92 €, respetivamente, resultaram da solução preconizada pelo
projetista para a resolução de uma incompatibilidade constatada no decurso da obra, entre os
limites da implantação do Pólo 1 constantes do projeto e os limites dos terrenos para a sua
implantação.
As “Alterações dos Quadros da Portaria”, no montante de 4.964,52 €, resultantes de erros de
projeto, pois não tinha sido acautelado a existência de quadros elétricos independentes de
AVAC no projeto. Já os “Diversos Portaria”, no montante de 26.845,81 €, foram determinados
por erros de projeto, resultantes de divergências entre as peças desenhadas e o mapa de
trabalhos.
Os trabalhos de drenagem de “Águas Pluviais”, no montante de 113.549,21 €, reportam-se a
erros de medições constantes no mapa de quantidades patenteado a concurso.
As “Caleiras M6-CRL-BT-Postes”, no montante de 7.033,03 €, são trabalhos que foram
motivados por erro/omissões do projeto, dado que que não se previa a existência de caleira
para recolha e transporte das águas pluviais do tardoz do muro e a construção de caixa para
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o contador de água, nem a ligação da rede de água do Pólo 1 à rede pública que foi imposto
pela INDAQUA já na fase de execução da obra.
Em relação às consequências destes trabalhos adicionais, em primeiro lugar, resultaram num
acréscimo total de 1.365.558,64 €, face ao preço contratual. Além disso, provocaram duas
prorrogações de prazo, nomeadamente de 197 dias (até ao dia 30.04.2014) e, posteriormente,
de 55 dias (de 01.05.2014 a 06.06.2014). A data de conclusão da empreitada passou, assim,
para 06.06.2014. No entanto, de acordo com última informação prestada pela APDL (em
16.07.2015) a empreitada ainda não se encontrava concluída.

5.3.3.3 Análise da conformidade legal

A tabela seguinte apresenta as percentagens de trabalhos a mais e de trabalhos de suprimento
de erros e omissões em relação ao preço contratual deste caso de estudo.
Tabela 13: Cálculos de percentagens dos 9 contratos adicionais para Portugal
Trabalhos de

% de TM

% E&O

suprimento de

acumulados em

acumulados em

erros e

relação ao preço

relação ao preço

omissões (€)

contratual

contratual

8.371,28

0,00

0,50%

0,00%

281.911,50

0,00

0,00

3,17%

0,00%

3

153.104,29

2.738,61

0,00

4,60%

0,00%

4

673.775,63

35.911,05

0,00

10,64%

0,00%

5

0,00

11.981,31

83.411,44

10,52%

0,79%

6

0,00

1.225,06

27.352,93

10,51%

1,05%

7

7.124,63

0,00

0,00

10,58%

1,05%

8

728.336,82

579.733,50

0,00

11,99%

1,05%

9

0,00

239.784,28

228.895,41

9,71%

3,22%

Trabalhos a

Trabalhos a

mais

menos

(€)

(€)

1

61.391,08

2

Contratos
(nº)

Os trabalhos complementares de circunstâncias imprevisíveis, equivalente aos trabalhos a
mais da tabela anterior, incluindo o de anteriores trabalhos complementares nas mesmas
circunstâncias, não pode ultrapassar 40% do preço contratual, segundo o novo CCP. Neste
caso, a percentagem máxima foi de 11.99%, o que pode ser legalmente admissível.
Para os trabalhos complementares de circunstâncias não previstas, relativos aos trabalhos de
suprimento de erros e omissões, o limite estabelecido é de 10%. A percentagem máxima foi
de 3.22%, um valor menor do que o limite, logo, também são legalmente admissíveis.
No Brasil, as percentagens em questão têm a ver com os acréscimos acumulados, as
supressões acumuladas e os valores actualizados do contrato, por isso foi elaborada a tabela
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seguinte, que apresenta as percentagens para a análise da conformidade legal.
Tabela 14: Cálculos de percentagens dos 9 contratos adicionais para o Brasil

Contratos
(nº)

Acréscimos

Supressões

valor

acumulados

acumuladas

atualizado do

(€)

(€)

contrato

(€)

% de

% de

acréscimos

supressões

acumulados em

acumuladas em

relação ao valor

relação ao valor

actualizado do

actualizado do

contrato

contrato

1

61.391,08

8.371,28

10.613.019,81

0,58%

0,08%

2

343.302,58

8.371,28

10.894.931,31

3,23%

0,08%

3

496.406,87

11.109,89

11.045.296,99

4,56%

0,10%

4

1.170.182,50

47.020,94

11.683.161,57

10,59%

0,43%

5

1.253.593,94

59.002,25

11.754.591,7

10,73%

0,51%

6

1.280.946,87

60.227,31

11.780.719,57

10,90%

0,51%

7

1.288.071,50

60.227,31

11.787.844,2

10,93%

0,51%

8

2.016.408,32

639.960,81

11.936.447,52

17,11%

5,43%

9

2.245.303,73

879.745,09

11.925.558,65

18,81%

7,37%

Tal como ilustra a tabela acima, a percentagem de acréscimos acumulados, em relação ao
valor actualizado do contrato, é de 18.81% e a de supressões é de 7.37%. Refira-se que o
limite estabelecido na Lei nº 8666 é de 25% para obras, quer resultam de acréscimos quer
resultam de supressões.
Desta forma, confirma-se que os trabalhos mencionados são legalmente admissíveis, caso se
aplicasse a lei brasileira para esta empreitada.
Para Angola, o que interessa são apenas os trabalhos adicionais, isto é a soma de trabalhos
a mais, a menos e de suprimento de erros e omissões.
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Tabela 15: Cálculos de percentagens dos 9 contratos adicionais para Angola
% de
Trabalhos

Contratos
(nº)

Trabalhos

Trabalhos

a mais

a menos

(€)

(€)

Valor

de
suprimento
de erros e

trabalhos
adicionais

acumulado
de trabalhos
adicionais

omissões

Total

acumulados

acumulado (€)

em relação
ao valor de

(€)

(€)

trabalhos
contratados

1

61.391,08

8.371,28

0,00

53.019,80

10.613.019,81

0,50%

2

281.911,50

0,00

0,00

334.931,30

10.894.931,31

3,16%

3

153.104,29

2.738,61

0,00

485.296,98

11.045296,99

4,45%

4

673.775,63

35.911,05

0,00

1.123.161,56

11.683.161,57

10,17%

5

0,00

11.981,31

83.411,44

1.194.591,69

11.754.591,70

10,22%

6

0,00

1.225,06

27.352,93

1.220.719,56

11.780.719,57

10,39%

7

7.124,63

0,00

0,00

1.227.844,19

11.787.844,20

10,42%

8

728.336,82

579.733,50

0,00

1.376.447,51

11.936.447,52

11,68%

9

0,00

239.784,28

228.895,41

1.365.558,64

11.925.558,65

11,44%

Tal como apresentado na tabela anterior, a percentagem máxima, de 11.68%, ocorreu no 8º
contrato adicional, pois, os trabalhos adicionais acumulados até este contrato correspondem
ao valor máximo. Quanto ao seu limite admitido, este é de 20% conforme a LCP. Portanto, o
resultado esteve longe deste limite, ou seja, os trabalhos segundo a lei angolana, são também
legalmente admissíveis.
Este cálculo, em Moçambique, é muito similar ao de Angola. A diferença é que o regulamento
moçambicano define este como trabalhos adicionais em relação ao valor de trabalho inicial do
contrato, em vez de ser em relação ao valor dos trabalhos contratados.
Tabela 16: Cálculos de percentagens dos 9 contratos adicionais para Moçambique

Contratos
(nº)

Trabalhos a

Trabalhos a

mais

menos

(€)

(€)

Trabalhos de

Valor acumulado

suprimento de

de trabalhos

erros e

adicionais

omissões (€)

(€)

% de trabalhos
adicionais
acumulados em
relação ao preço
contratual

1

61.391,08

8.371,28

0,00

53.019,80

0,50%

2

281.911,50

0,00

0,00

334.931,30

3,17%

3

153.104,29

2.738,61

0,00

485.296,98

4,60%

4

673.775,63

35.911,05

0,00

1.123.161,56

10,64%

5

0,00

11.981,31

83.411,44

1.194.591,69

11,31%

6

0,00

1.225,06

27.352,93

1.220.719,56

11,56%

7

7.124,63

0,00

0,00

1.227.844,19

11,63%

8

728.336,82

579.733,50

0,00

1.376.447,51

13,03%

9

0,00

239.784,28

228.895,41

1.365.558,64

12,93%
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Neste caso, a percentagem máxima é de 13.03%, conforme se apresenta na tabela acima,
que ocorreu no 8º contrato adicional. O RSE estabelece o limite de 25% para este tipo de
trabalhos. Como o valor de 13.03% é menor que o limite estabelecido, está justificado que
estes trabalhos seriam legalmente admissíveis também em Moçambique.

5.3.3.4 Discussões e recomendações

O presente caso de estudo apresenta 9 contratos adicionais. Por se tratar de uma empreitada
de dimensão grande e mais complexa, este teve um acréscimo total de 1.365.558,64 € em
relação ao preço contratual, e provocou um atraso signifivativo na sua conclusão.
Analisando as causas deste caso, as principais são, obviamente, deficiências no estudo
geológico/geotécnico e alteração/melhoria do projeto. Nota-se que ambos poderiam ter sido
aperfeiçoados na fase de elaboração do contrato, mas não foram.
Pagar por um estudo prévio rigoroso e uma boa revisão de projetos, neste caso, seria, sem
dúvida, uma maneira de poupança para a fase posterior, pois, o custo associado não seria
comparável com um acréscimo de 1.365.558,64 € que ocorreu no projeto.
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6 Conclusões

Através do estudo e comparação de modelos de contratação em quatro países (a saber
Portugal, Brasil, Angola e Moçambique), concluiu-se que existem pontos comuns nas
legislações analisadas, por exemplo, ao nível das modalidades de procedimento pré-contratual.
Esta circunstância deve-se também ao facto de os países de língua oficial portuguesa se
influenciarem uns aos outros. De qualquer modo existem divergências, resultado da situação
real de cada país.
Nos critérios de adjudicação, por exemplo, em Portugal, conforme o novo CCP, deve utilizar o
de economicamente mais vantajoso, ou seja, a qualidade, a duração e outros factores são
aspectos importantes na contratação pública. Existe a consciência de custo de ciclo de vida,
que é cada vez mais importante na Europa, o que não acontece nos países em
desenvolvimento, pois, trabalham mais com o critério de menor preço.
O Brasil, Angola, Moçambique têm regulamentos focados no fomento nacional, o que cria
condições desiguais de competição entre o concorrente nacional e o concorrente estrangeiro.
Esta circunstância funciona como espécie de protecionismo em concurso internacional, o qual
não é considerado justo face à atual globalização, mas, sem dúvida, cria vantagem competitiva
para as empresas nacionais.
Neste âmbito, considera-se o procedimento de ajuste direto e o procedimento simplificado de
convite a três entidades não obedecem ao princípio de igualdade e de concorrência. Pois, são
convidadas poucas entidades para apresentação de propostas, mas existe no mercado um
número elevado de empresas de pequena e média dimensões, os quais necessitam
oportunidades para desenvolver e crescer. Portanto, estes procedimentos deveriam ser a
última alternativa para contratação pública.
Em relação aos trabalhos a mais e trabalhos de suprimento de erros e omissões, são
normalmente partes indispensáveis para a conclusão da obra, todas as leis definem a
obrigação de execução destes trabalhos ao empreiteiro. Quanto ao preço e prazo destes
trabalhos, em qualquer país referido, estão sujeitos ao acordo entre as partes, sendo
considerado o preço contratual e o prazo parcial de plano de trabalho. Caso não haja acordo,
a questão é submetida a arbitragem.
No regime de erros e omissões do projeto, o terceiro paga apenas a indemnização
correspondente, o que pode significar um valor muito reduzido relativamente à adequada
rectificação das consequências. Normalmente, é o dono é que paga a maior parte dos custos
associados. Este problema pode ser ultrapassado ao contratar uma empresa de seguros, ou
seja, adquirir uma apólice.
Seguidamente, são apresentadas algumas recomendações para uma contratação pública
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mais eficiente e eficaz:
- Incentivando um maior cuidado na preparação das soluções da obra, designadamente no
que respeita à elaboração dos projetos de execução, por exemplo, através de aplicação de
maior responsabilidade civil e bónus;
- Compatibilizando o projeto de arquitetura com os projetos de especialidades, através de
utilização de ferramento do tipo BIM, diminuindo assim o surgimento de trabalhos a mais e
trabalhos de suprimento de erros e omissões;
- Adotando mecanismos de controlo e ações de sensibilização para garantir que todos os
colaboradores intervenientes nos procedimentos de contratação pública estão cientes da sua
responsabilidade de agir com imparcialidade e integridade;
- Assegurando que os colaboradores envolvidos nos procedimentos de contratação pública
têm formação adequada para a elaboração e aplicação das peças procedimentais, em especial
do convite, do programa do concurso e do caderno de encargos;
- Motivando a livre concorrência nos procedimentos de contratação pública, evitando a
competição ilegal, nomeadamente, divulgação de informação confidencial e o favorecimento
de um determinado concorrente, prevenindo o fracionamento de despesa, procedimentos
injustificados e prorrogações irregulares de contratos;
- Garantindo que o procedimento de contratação pública promove um processo justo e
transparente de abertura das propostas;
- Adoptando custos unitários para as aquisições regulares e mecanismos que o permitam
confirmar, junto de fontes independentes;
- Adoptando mecanismos que permitam confirmar a conformidade dos trabalhos realizados ou
dos produtos/serviços adquiridos com as respetivas especificações contratuais;
- Mitigando as oportunidades de comunicação entre concorrentes;
- Garantindo a definição suficiente do objeto do contrato, a clareza dos requisitos de
procedimento e a eficiente revisão de projectos, reduzindo assim as alterações subsequentes.
Por fim, espera-se que o presente trabalho tenha fornecido aos interessados, na matéria dos
regimes de adjudicação, trabalhos a mais, erros e omissões dos países de língua oficial
portuguesa, um documento de apoio que lhes permita esclarecer algumas dúvidas
relacionadas com o tema.
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Anexos
Anexo I: Legislação nacional e comunitária relevante em Portugal

Legislação Nacional Portuguesa

Decreto-Lei n.º18/2008, de

Aprova o Código dos Contratos Públicos, que estabelece

29/01

a disciplina aplicável à contratação pública e o regime
substantivo dos contratos públicos que revistam a
natureza do contrato administrativo

Declaração de Retificação 18-

Alterações ao Decreto-lei n.º18/2008, de 29/01

A/2008, de 28/03
Alterações ao Decreto-lei n.º
18/2008, de 29/01
Lei n.º59/2008, de 11/09
Decreto-Lei n.º223/2009, de
11/09
Decreto-Lei n.º278/2009, de
02/10
Lei n.º3/2010, de 27/04
Decreto-lei n.º131/2010, de
14/12
Lei n.º64-B/2011, de 30/12
Decreto-Lei n.º149/2012, de
12/07
Decreto-Lei n.º143-A/2008, de

Estabelece os termos a que deve obedecer a

25/07

apresentação e receção de propostas, candidaturas e
soluções no âmbito do Código dos Contratos Públicos

Portaria n.º701-A/2008, de

Estabelece os modelos de anúncio de procedimentos

29/07

pré-contratuais previstos no Código dos Contratos
Públicos a publicitarem no Diário da República

Portaria n.º701-D/2008, de

Aprova o modelo de dados estatísticos

29/07
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Legislação Nacional Portuguesa

Portaria n.º701-F/2008, de

Regula a constituição, funcionamento e gestão do portal

29/07

único da Internet dedicado aos contratos públicos (Portal
dos Contratos Públicos)

Portaria n.º701-G/2008, de

Define os requisitos e condições a que deve obedecer a

29/07

utilização de plataformas eletrónicas pelas entidades
adjudicantes, na fase de formação dos contratos
públicos, e estabelece as regras de funcionamento
daquelas plataformas

Despacho Normativo n.º35-

Aprova o Regulamento depublicação de Atos no Diário

A/2008, de 29/07

da República. Revoga o Despacho Normativo 38/2006,
de 30 de junho

Decreto-Lei n.º200/2008, de

Estabelece o regime jurídico aplicável à constituição,

19/10 (alterado pelo Decreto-Lei

estrutura orgânica e funcionamento das centrais de

108/2011, de 17/11)

compras, nos termos do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Código dos Contratos Públicos

Regulamento n.º330/2009, de

Regulamento do Sistema Nacional de Compras Públicas

30/07
Decreto-Lei n.º37/2007, de

Cria o Sistema Nacional de Compras Públicas

19/02
Lei n.º3-B/2010, de 28/04

Alterações ao Decreto-Lei n.º37/2007, de 19/02

Decreto Alterações ao DecretoLei n.º37/2007, de 19/02 -lei n.º
117-A/2012, de 14/06 (Cria a
ESPAP)
Portaria n.º772/2008, de 6/08

Estabelece as categorias a centralizar pela ESPAP e
UMC e fixa a regra da sucessão de regimes

Portaria n.º103/2011 de 14/03

Atualiza as categorias a centralizar pela ESPAP e UMC.
Revoga a Portaria n.º420/2009, de 20/04
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Legislação Comunitária

Diretiva 2004/17/CE, de

Relativa à coordenação dos processos de adjudicação de

31.03.2004

contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos
serviços postais

Diretiva 2004/18/CE, de

Relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos

31.03.2004

contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos
de fornecimento e dos contratos públicos de serviços

Regulamento (CE)

Estabelece os formulários tipo parapublicação de anúncios no

1564/2005, da

âmbito dos processos de adjudicação de contratos públicos em

Comissão de

conformidade com as Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE do

07.09.2005

Parlamento Europeu e do Conselho

Diretiva 2005/51/CE, da

Altera o anexo XX da Diretiva 2004/17/CE e o anexo VIII da

Comissão, de

Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho sobre

07.09.2005

os contratos públicos

Diretiva 2005/75/CE, do

Retifica a Diretiva 2004/18/CE relativa à coordenação dos

Parlamento Europeu e

processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras

do Conselho de

públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos

16.11.2005

públicos de serviços

Comunicação

Sobre o direito comunitário aplicável à adjudicação de contratos

interpretativa da

não abrangidos, ou apenas parcialmente, pelas diretivas

Comissão n.º2006/C

comunitárias relativas aos contratos públicos

179/02
Regulamento (CE)

Altera o artigo 16°e o artigo 61°da Diretiva do Parlamento

1422/2007, da

Europeu e do Conselho CE n.º2004/17/CE, de 30-04, bem como

Comissão, de

o artigo 7º, o artigo 8º, o artigo 56º, o artigo 63ºe o artigo 67ºda

04.12.2007

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho CE n.º
2004/18/CE, de 30-04

Regulamento (CE)

Altera o Regulamento (CE) n.º2195/2002 do Parlamento Europeu

213/2008, da

e do Conselho, relativo ao Vocabulário Comum para os Contratos

Comissão, de

Públicos (CPV), e as Diretivas do Parlamento Europeu e do

28.11.2007

Conselho 2004/17/CE e 2004/18/CE, relativas aos processos de
adjudicação de contratos, no que respeita à revisão do CPV
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Legislação Comunitária

Regulamento (CE)

Altera a Diretiva 2004/17/CE e a Diretiva 2004/18/CE nos

1177/2009, da

domínios da defesa e da segurança

Comissão, de
30.11.2009
Regulamento (UE) Nº

Altera as Diretivas 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE, do

1336/2013 da

Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante aos limiares de

Comissão, de 13 de

aplicação no contexto dos processos de adjudicação de contratos.

dezembro de 2013
Regulamento (UE) nº.

Altera as Diretivas 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE do

1251/2011 da

Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante aos seus

Comissão, de 30 de

limiares de aplicação no contexto dos processos de adjudicação

novembro de 2011

de contratos.

Decisão da Comissão C

Relativa à definição e à aprovação das orientações para a

(2013) 9527, de 19-12-

determinação das correções financeiras a introduzir nas despesas

2013

financiadas pela União no âmbito da gestão partilhada, em caso
de incumprimento das regras em matéria de contratos públicos

Regulamento (UE)

Altera a Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do

2015/2342 da

Conselho no respeitante aos limiares de aplicação no contexto

Comissão, de

dos processos de adjudicação de contratos

15.12.2015
Regulamento Delegado

Altera a Diretiva 2014/24/EU do Parlamento Europeu e do

(UE) 2015/2170 da

Conselho no respeitante aos limiares de aplicação no contexto

Comissão, de

dos processos de adjudicação de contratos

24.11.2015
Regulamento Delegado

Altera a Diretiva 2014/23/EU do Parlamento Europeu e do

(UE) 2015/2172 da

Conselho no respeitante aos limiares de aplicação no contexto

Comissão, de

dos processos de adjudicação de contratos

24.11.2015
Regulamento de

Estabelece os formulários-tipo parapublicação de anúncios no

Execução (UE)

âmbito dos processos de adjudicação de contratos públicos e

2015/1986 da

revoga o Regulamento de Execução (UE) n.º842/2011.

Comissão, de
11.11.2015
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Anexo II: Montantes dos limiares europeus

Artigo 474.º do CCP
Montantes dos limiares europeus

1 — Os montantes dos limiares europeus, para efeitos de publicitação obrigatória de anúncio
no Jornal Oficial da União Europeia, previstos no artigo 8.º da Diretiva n.º 2014/23/UE, no artigo
4.º da Diretiva n.º 2014/24/UE e no artigo 15.º da Diretiva n.º 2014/25/UE, todas do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro, à data dapublicação do presente Código, são os
previstos nos números seguintes.
2 — O montante do limiar previsto para os contratos de concessão de serviços públicos e de
obras públicas é de € 5 225 000.
3 — Os montantes dos limiares previstos para os contratos públicos são os seguintes:
a) € 5 225 000, para os contratos de empreitada de obras públicas;
b) € 135 000, para os contratos públicos de fornecimentos de bens, de prestação de serviços
e de concursos de conceção, adjudicados pelo Estado;
c) € 209 000, para os contratos referidos na alínea anterior, adjudicados por outras entidades
adjudicantes;
d) € 750 000, para os contratos públicos relativos a serviços sociais e outros serviços
específicos enumerados no anexo IX ao presente Código.
4 — Os montantes dos limiares previstos para os contratos públicos celebrados pelas
entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços
postais são os seguintes:
a) € 5 225 000, para os contratos de empreitada de obras públicas;
b) € 418 000, para os contratos públicos de fornecimentos de bens, de prestação de serviços
e de concursos de conceção;
c) € 1 000 000, para os contratos públicos relativos a serviços sociais e outros serviços
específicos enumerados no anexo IX ao presente Código.

5 — Os montantes dos limiares referidos nos números anteriores são revistos de dois em dois
anos pela Comissão Europeia, constando de regulamento a públicar no Jornal Oficial da União
Europeia, sendo posteriormente divulgados no portal dos contratos públicos.
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Anexo III: Legislação Relevante em Angola

Legislação Relevante em Angola

D.P. n.º31/10, de 12/4

Regulamento do PIP

Lei n.º15/10, de 14/7

Lei do Orçamento Geral do Estado

Lei n.º20/10, de 7/9

Lei da Contratação Pública

Lei n.º30/11, 13/9

Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas

D.E. N.º1/13, de 4/1

Actualização e adequação dos procedimentos de
emissão da cabimentação

Lei n.º3/13, de 17/4

Lei da Alteração da LCP

D.P. 169/13, DE 28/10

Regime Jurídico da UTN

D.P. n.º193/13, de 28/10

Secretaria para os Assuntos da Contratação Pública do
Presidente da República

D.E. n.º155/14, de 27/5

Procedimentos e Critérios de Confirmação de
Contratos pelo Ministro das Finanças

Lei n.º157/14, de 27/5

Procedimentos de Implementação e Monitorização de
Apoios Institucionais às MPME

D.P. n.º299/14, de 4/11

Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças

D.P. n.º1/15, de 2/1

Regras Anuais de Execução do OGE

Lei n.º3/15, 9/4

OGE revisto para o exercício económico de 2015

D.P. n.º56/15, de 5/3

Medidas para fazer face à situação económica do país

D.E. n.º114/15, 13/3

Regras para melhoria da articulação entre as várias
direcções do MinFin

Lei nº11/15, 17/06

Simplificação do processo de constituição de
sociedades comerciais

D.E. n.º471/15, 20/07

Aprova o Manual de preparação e realização de visitas
aos PIP

D.P. n.º162/15, 19/08

Aprova o Estatuto Orgânico do Serviço Nacional da
Contratação Pública

D.P. n.º167/15, 25/08

Autoriza a inserção de novos projectos no PIP do OGE
2015

D.P. n.º167/15, 16/09

Aprova o perfil dos responsáveis pela execução do
OGE

Lei nº28/15, 30 /12

Aprova o OGE para o exercício de 2016

D.E. n.º62/16, de 15/2

Determina os bens e serviços do regime de preços
fixados e vigiados
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Legislação Relevante em Angola

D.E. n.º63/16, 15/2

Aprova o Regulamento de Funcionamento do
Conselho Nacional de Preços

D.E. n.º77/16, de 25/2

Define as regras e procedimentos para a fixação e
alteração dos preços

D.E. n.º111/16, de 1/3

Cria o Instituto Angolano de acreditação (IAAC)

- D.P. n.º61/16, de 22/3

Cria o Instituto Nacional de Inovação e Tecnologias
Industriais (INITI)

D.P. n.º62/16, de 22/3

Aprova os modelos de pactos sociais aplicáveis no
procedimento de constituição de sociedade comerciais

Lei n.º9/16, de 16/6

Lei dos Contratos Públicos

D.P. n.º132/16, 17/6

Aprova as Instruções para a Elaboração do OGE 2017

D.E. n.º259/16, de 17/6

Cria a Taxa de Mediação, Conciliação, Arbitragem e
Consulta Jurídica da CREL

D.P. n.º196/16, de 23/9

Cria a taxa a cobrar pela disponibilização das peças do
procedimentode contratação pública, definindo que tal
cobrança é opcional e fixando um tecto de 0,05 do
valor estimado do contrato, com o máximo de Kz
250.000

D.P. n.º198/16, de 26/9

Cadastro e a Certificação de Fornecedores do Estado
Angolano

D.P. n.º199/16, de 26/9

Disciplina a Formação e Execução de Acordos-Quadro

D.P. n.º201/16, de 27/9

Fixa os cadernos de encargos tipo para empreitadas
de obras públicas, aquisição de bens, e aquisição de
serviços

Lei nº. 20/16, de 29/12

Aprova o Regime Jurídico das Contrapartidas

Lei 22/16, de 30/12

Aprova o OGE para o exercício de 2017
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Anexo IV: Documentos de propostas

Artigo 57.º do CCP
Documentos da proposta

1 - A proposta é constituída pelos seguintes documentos:
a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos,
elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I ao presente Código, do
qual faz parte integrante;
b) Documentos que, em função do objeto do contrato a celebrar e dos aspectos da sua
execução submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, contenham os atributos
da p roposta, de acordo com os quais o concorrente se dispõe a contratar;
c) Documentos exigidos pelo programa do procedimento que contenham os termos ou
condições, relativos a aspectos da execução do contrato não submetidos à concorrência
pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente
se vincule;
d) (Revogada.)
2 - No caso de se tratar de procedimento de formação de contrato de empreitada ou de
concessão de obras públicas, a proposta deve ainda ser constituída por:
a) Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projeto
de execução;
b) Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º, quando o caderno de
encargos seja integrado por um projeto de execução;
c) Um estudo prévio, nos casos previstos no n.º 3 do artigo 43.º, competindo a
elaboração do projeto de execução ao adjudicatário.
3 - Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente
por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º1.
4 - A declaração referida na alínea a) do n.º 1 deve ser assinada pelo concorrente ou por
representante que tenha poderes para o obrigar.
5 - Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração
referida na alínea a) do n.º 1 deve ser assinada pelo representante comum dos membros que
o integram, caso em que devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos
por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada
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por todos os seus membros ou respetivos representantes.
6 - Nos procedimentos compublicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, é
apresentado, em substituição da declaração do anexo I do presente Código, o Documento
Europeu Único de Contratação Pública.
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Anexo V: Documentos de habilitação

Artigo 81.º do CCP
Documentos de habilitação

1 — Nos procedimentos de formação de quaisquer contratos, o adjudicatário deve apresentar
os seguintes documentos de habilitação:
a) Declaração do anexo II ao presente Código, do qual faz parte integrante;
b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b),
d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º
2 — A habilitação, designadamente a titularidade de alvará e certificado de empreiteiro de
obras públicas, bem como o modo de apresentação desses documentos, obedece às regras
e termos a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área das obras
públicas.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
6 — (Revogado.)
7 — (Revogado.)
8 — O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre solicitar ao adjudicatário,
ainda que tal não conste do programa do procedimento, a apresentação de quaisquer
documentos comprovativos da titularidade das habilitações legalmente exigidas para a
execução das prestações objeto do contrato a celebrar, fixando -lhe prazo para o efeito.
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Anexo VI: Anúncio da “Empreitada de execução de marcações rodoviárias em
diversos locais do Concelho de Cascais”

Diário da República, 2.ª série - N.º 108 - 05 de junho de 2017 - Anúncio de
procedimento n.º 4657/2017

CASCAIS PRÓXIMA - GESTÃO DE MOBILIDADE, ESPAÇOS URBANOS
E ENERGIAS, E. M. - S. A.

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
504853635 - Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E. M. S. A. Endereço: Complexo Municipal Multisserviços da Adroana, Estrada de Manique, 1830
Código postal: 2645 550
Localidade: Alcabideche
Endereço Eletrónico: geral@cascaisproxima.pt
2 - OBJETO DO CONTRATO
Designação do contrato: Empreitada de execução de marcações rodoviárias em diversos
locais do Concelho de Cascais
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas Valor do preço base do procedimento
599964.50 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos) Objeto principal
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Vocabulário principal: 45233221
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro:

Não

O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico:
utilizado um leilão eletrónico:

Não

Não

adotada uma fase de negociação:

Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES:

Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Concelho de Cascais
País: PORTUGAL
Distrito: Lisboa
Concelho: Cascais
Código NUTS: PT171
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 365 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 9.1 Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do
concurso para consulta dos interessados: Departamento de Logística e Aprovisionamento
Endereço desse serviço: Edifício Social do Complexo Municipal Multisserviços da Adroana,
Estrada de Manique, 1830
Código postal: 2645 550
Localidade: Alcabideche
Endereço Eletrónico: geral@cascaisproxima.pt
9.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante
Vortal (http://portugal.vortal.biz/)
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS
PROPOSTAS SEMPRE QUE SE
TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
Até às 18 : 00 do 20 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS
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RESPETIVAS PROPOSTAS 120 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das
propostas
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Mais baixo preço
13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:

Não

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Designação: Conselho de Administração da Cascais Próxima-Gestão de Mobilidade, Espaços
Urbanos e Energias, E.M.,S.A.
Endereço: Complexo Municipal Multisserviços da Adroana, Estrada de Manique, 1830
Código postal: 2645 550
Localidade: Alcabideche
Endereço Eletrónico: geral@cascaisproxima.pt
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2017/06/02
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO Nome: Fátima de Almeida
Cargo: Diretora dos Departamentos de Assuntos Jurídicos e de RH
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Anexo VII: Anúncio da “Construção da Escola Básica e Secundária Francisco
Freitas Branco do Porto Santo”

Diário da República, 2.ª série - N.º 56 - 20 de março de 2017 - Anúncio de
procedimento n.º 2227/2017

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
671001329

-

Secretaria

Regional

dos

Assuntos

Parlamentares

e

Europeus

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Gabinete de Contratação Pública Endereço: Rua Dr.
Pestana Júnior, 6
Código postal: 9064 506
Localidade: Funchal
Telefone: 00351 291207200
Fax: 00351 291207385
Endereço Eletrónico: gcp.drprgop@madeira.gov.pt
2 - OBJETO DO CONTRATO
Designação do contrato: Escola Básica e Secundária Francisco Freitas Branco - Porto Santo
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
Valor do preço base do procedimento 5000000.00 EUR Classificação CPV (Vocabulário
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Comum para os Contratos Públicos) Objeto principal
Vocabulário principal: 45214200
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro:
É utilizado um leilão eletrónico:

Não

Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES:

Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Porto Santo
País: PORTUGAL
Distrito: Região Autónoma da Madeira
Concelho: Porto Santo
Código NUTS: PT300
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 549 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os referidos no programa de concurso.
O adjudicatário deverá ser titular do Alvará de construção emitido pelo pelo IMPIC, IP, contendo
as seguintes habilitações: 1.ª subcategoria da 1.ª categoria na classe que cubra o valor global
da proposta, e as 5.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, a 1.ª subcategoria da 4.ª categoria
e a 1.ª e 5.ª subcategorias da 5.ª categoria, nas classes que cubram os valores dos
correspondentes trabalhos. Se for caso disso, declaração emitida pelo IMPIC, I.P., nos termos
previstos na alínea a) do n.º 5 do artigo 81.º do CCP.
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS E DAS
PROPOSTAS
9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do
concurso para consulta dos interessados: Gabinete de Contratação Pública
Endereço desse serviço: Rua Dr. Pestana Júnior, 6
Código postal: 9064 506
Localidade: Funchal
Telefone: 00351 291207200
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Fax: 00351 291207385
Endereço Eletrónico: gcp.drprgop@madeira.gov.pt
9.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante
Academia de Informática (http://www.acingov.pt/acingov/)
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: Preço: EUR 300,00 a acrescer de
IVA à taxa legal em vigor na Região Autónoma da Madeira (atualmente 22%).
O pagamento poderá ser feito por transferência bancária (NIB - 0781 0112 0000 0008 25056,
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0008 25056, CÓDIGO SWIFT:IGCPPTPL), numerário ou cheque
visado, passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional da Madeira
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Até às 17 : 00 do 30 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
11 - PRAZO PARA A DECISÃO DE QUALIFICAÇÃO
90 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das candidaturas
12 - REQUISITOS MÍNIMOS
- Requisitos mínimos de capacidade técnica: Os previstos no Programa de Concurso
- Requisitos mínimos de capacidade financeira: Os previstos no Programa de Concurso
13 - MODELO DE QUALIFICAÇÃO
Modelo simples
14 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
Até às 17 : 00 do 35 º dia a contar da data de envio do convite
15 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS
RESPETIVAS PROPOSTAS
90 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
16 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Mais baixo preço
17 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:

Não

18 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Designação: Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus
Endereço: Rua Dr. Pestana Júnior, 6
Código postal: 9064 506
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Localidade: Funchal
Telefone: 00351 291207200
Fax: 00351 291207385
Endereço Eletrónico: gcp.drprgop@madeira.gov.pt
19 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2017/03/20
20 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Sim
21 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Referência do Procedimento: 2CLM17_ES
O prazo para apresentação das candidaturas é até 19/04/2017.
Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29/1 e DLR nº 34/2008/M, de 14.08
Relativamente a este procedimento foi efetuada alguma publicação no âmbito do nº1 do art.º2
do DL 34/2009 de 6 de fevereiro: Não
22 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: João Ricardo Luís dos Reis
Cargo: Diretor Regional
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