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RESUMO  

A contratação pública rege-se desde Julho de 2008, pelo Código dos Contratos Públicos. Este diploma 
preconiza a utilização da contratação electrónica, promovendo a transparência dos gastos do dinheiro 
público. 

Define-se contratação pública como a aquisição de bens e serviços ou empreitadas de obras públicas 
por parte do Estado e suas administrações públicas. Em 2010, as empreitadas de obras públicas 
representaram cerca de 61% de toda a aquisição pública, que atingiu o montante de 11 mil milhões de 
euros.  

Um dos factores identificados para a falta de eficiência dos diversos intervenientes nos processos 
construtivos é o problema de comunicação proveniente de conteúdos díspares e de diferentes 
formatações. Como resposta a estas debilidades, surge a ferramenta de normalização ProNIC, 
produzindo documentos técnicos de referência em relação aos trabalhos e materiais e Mapas de 
Trabalhos e Quantidades adaptadas a cada obra. A informatização destes dados e a sua normalização 
permite facilmente executar comparações e avaliações de dados.  

Neste trabalho são apresentadas as principais regras aplicáveis à contratação pública, principalmente à 
fase de concurso e é efectuado um estudo dos contratos de empreitadas de obras públicas em Portugal. 
Num segundo momento é efectuada uma apresentação da ferramenta informática ProNIC, explicando 
os seus objectivos, organização e vantagens. Por fim é proposto um método de análise e avaliação de 
preços de propostas, em concurso que tenha por base o sistema ProNIC.  

Tendo por base os concursos do programa de modernização das escolas do ensino secundário 
objectivo do contrato de prestação de serviços Pronic/P.E. - EPE, aplicou-se a metodologia de análise 
de preços às propostas relativas a um desses concursos de requalificação de uma escola inserida no 
âmbito do Parque Escolar.  

 

PALAVRAS -CHAVE: contratos públicos, pronic, parque escolar, análise de preços. 
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ABSTRACT  

Since July 2008, public contracting has been governed by the Public Contracts Code. This document 
states the use of electronic contracting, thereby promoting the transparency of public funds outlay. 

Public contracting is defined as the acquisition of goods and services or public work contracts by the 
State and public administration entities. In 2010, public work contracts represented about 61% of all 
public acquisitions, which ascended to 11 billion euros. 

Difficulties of communication due to different contents and formats of contract documentation is one 
of the identified factors contributing to inefficiency of constructive processes. ProNIC standardization 
tool was created in order to solve these weaknesses, by producing reference technical documentation 
concerning the work and materials, as well as the Map of Works and Supplies adapted to each 
construction work. The informatization of this data and its standardization allows to easily perform 
comparisons and assessment of data. 

The major rules applicable to public contracting are presented in this work, mainly those relevant to 
the tender stage, and concretized through a study of public contracts referent to Portugal public works. 
In addition, the informatics tool ProNIC and its purpose and organization are discussed, as well as its 
strengths. Furthermore, a proposal analysis and evaluation method centered on the price is suggested, 
based on proposals which tender stage was organized in ProNIC. 

Based on the contests of the modernization program of secondary schools, object of the service 
provider contract Pronic/P.E. – EPE, the price analysis methodology is applied to the proposals 
referring to one of the abovementioned rehabilitation tender stages, in a particular school within 
Parque Escolar scope. 

 

Key Words: public contracts, pronic, parque escolar, price analysis. 
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1 

INTRODUÇÃO  
 

 

1.1. ENQUANDRAMENTO  

A gestão das políticas associadas à compra pública sofreu profundas alterações nos últimos anos, quer 
pela transposição das directivas europeias (2004/18/CE e 2004/17/CE) para a legislação portuguesa, 
quer pela contratação electrónica e informatização de todo o processo de adjudicação. Estas mudanças 
visam trazer um maior detalhe e transparência no processo de decisão, dificultando a ocorrência de 
irregularidades.  

A contratação electrónica é suportada com recurso ao Portal de Contratos Públicos e a plataformas 
electrónicas certificadas onde decorre a formação de contratos. A crescente globalização e 
complexidade dos projectos de construção aumentam a quantidade de intervenientes no processo e de 
documentos produzidos. Neste ambiente torna-se necessário a implementação de sistemas que possam 
diminuir tanto o tempo necessário para a produção de documentos, como os problemas de 
comunicação entre as partes.  

Nesta sequência foram desenvolvidas novas ferramentas (CICS), como é o caso do ProNIC (Protocolo 
para a Normalização da Informação Técnica na Construção). Este programa procura uma 
estandardização, facilitando através do seu interface a produção do Caderno de Encargos, Fichas de 
Trabalhos, Fichas de Materiais, Fichas de Custos e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elaborando toda 
a documentação necessária ao lançamento da obra.  

Com estas novas ferramentas, e com uma base de dados informatizada, padronizada e facilmente 
consultável, torna-se imperativo a objectivação de métodos de comparação de propostas. Estes 
métodos de análise e avaliação poderão ser de grande utilidade nos processos de decisão de 
investimento público, em situações em que a transparência e objectividade devem superar os interesses 
políticos e subjectividade dos decisores envolvidos. 

 

1.2. OBJECTIVOS 

Pretende-se fazer uma articulação entre a legislação que regulamenta a contratação pública, as 
ferramentas electrónicas, o conhecimento sobre a organização da documentação de concurso e a 
comparação de propostas de concurso com o objectivo de formular uma metodologia de análise e 
avaliação de propostas, baseado no critério preço. 

Numa fase inicial o estudo irá incidir sobre as políticas de contratação pública, determinando-se o 
fluxo de informação, desde a abertura do concurso até à adjudicação da obra, os intervenientes e as 
ferramentas envolvidas. Após esta contextualização geral sobre a contratação pública electrónica, irá 
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fazer-se o levantamento dos parâmetros chave constantes da metodologia de sistematização 
documental, segundo o ProNIC. 

Pretende-se através destes parâmetros gerar um método de análise e avaliação dos preços das 
propostas que seja de fácil aplicação, gere resultados fiáveis e permita ajudar a identificar o 
comportamento das propostas. 

Por fim irá aplicar-se a metodologia apresentada a um caso de estudo, tentando assim encontrar a 
adjudicação mais vantajosa com base no critério preço, para a execução de obra pertencente ao 
programa de modernização da rede de escolas nacional (Parque Escolar).  

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO  

Esta dissertação foi estruturada em seis capítulos, para além do presente, que pretendem encadear de 
uma forma lógica a investigação efectuada. Neste capítulo efectua-se um enquadramento sobre a 
problemática da contratação pública, sendo também apresentados os objectivos deste trabalho. 

O segundo capítulo apresenta uma análise das disposições relacionadas com os contratos de 
empreitadas de obras públicas baseada no Código dos Contratos Públicos (CCP) apresenta. 

No terceiro capítulo é apresentado a ferramenta ProNIC, o seu funcionamento, organização, objectivos 
e vantagens. 

O quarto capítulo é uma proposta de análise de propostas tendo como único critério preço, partindo do 
pressuposto que as propostas foram geradas segundo a organização do ProNIC. 

O capítulo cinco consiste na caracterização do caso de estudo e aplicação do método de análise 
descrito anteriormente. 

O capítulo seis aponta algumas conclusões acerca da aplicação do método de análise e conclusões 
gerais tendo em conta o presente sector da construção. 
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CÓDIGO DOS CONTRATOS 
PÚBLICOS  

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

As políticas de contratação pública têm uma grande importância nas actividades económicas de um 
país, devido à sua aplicação aos diversos contratos executados pelas entidades públicas. Sejam estes 
contratos de aquisição de serviços, de empreitadas de obras públicas, de locação ou aquisição de bens 
imóveis, de concessão de obras e de serviços públicos.  

Este capítulo faz um enquadramento e estudo do Código dos Contratos Públicos (Decreto-Lei 
nº18/2008) e, quando de interesse, das suas alterações em relação à legislação anterior. O Código dos 
Contratos Públicos substituiu o regime jurídico de empreitadas de obras públicas (Decreto-Lei 59/99, 
2 de Março), o regime da contratação de bens e serviços (Decreto de Lei 197/99, 2 de Março), o 
regime de empreitadas e aquisições no âmbito dos sectores especiais (Decreto de Lei 223/2001, 9 de 
Agosto), bem como outros diplomas avulsos relativos à contratação pública.  

Importante referir que este diploma se encontra dividido em cinco grandes campos, Âmbito de 
Aplicação (art.º1º a 15º), Contratação Pública (art.º16º a 277º), Regime Substantivo dos Contratos 
Administrativos (art.º278º a 454º), Regime Contra-Ordenacional (art.º455º a 464º) e as Disposições 
Finais (art.º465º a 473º). Algumas destas partes serão objecto de estudo pormenorizado no seguimento 
deste trabalho, nomeadamente o Âmbito de Aplicação, Contratação Pública e o Regime Substantivo 
dos Contratos Administrativos (Empreitadas de Obras Públicas). 

 

2.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO  

O CCP implementou uma nova sistematização da contratação pública, estabelecendo um 
procedimento de formação e execução de contratos para toda a esfera pública, independentemente da 
designação do contrato, uniformizando toda a execução contratual pública.  

O regime procedimental, aplica-se à formação dos contratos qualquer que seja a sua designação ou 
natureza (administrativa ou privada), a celebrar pelas entidades adjudicantes identificadas no CCP e 
que estão ou devam estar submetidas à concorrência de mercado, abrangendo os seguintes contratos 
(artigo 16º, CCP): 

� Empreitada de obras públicas; 
� Concessão de obras públicas; 
� Concessão de serviços públicos; 
� Locação e aquisição de bens móveis; 
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� Aquisição de serviços; 
� Contrato de sociedade. 

No que diz respeito a alterações podemos sublinhar o facto de terem sido excluídos alguns tipos de 
contratos praticados anteriormente, são eles (artigo 4º, CCP): 

� Contratos administrativos de provimento; 
� Contratos individuais de trabalho; 
� Contratos de doação de bens móveis a favor de uma entidade adjudicante; 
� Contratos de compra e venda, de doação, de permuta e de arrendamento de bens imóveis; 
� Contratos de aquisição, ao desenvolvimento, à produção ou à co-produção de programas 

destinados a emissão por parte de entidade de radiodifusão ou relativos a tempos de emissão. 

No artigo 5º do CCP é possível verificar ainda a exclusão de todos os contratos de aquisição de 
serviços a celebrar com uma outra entidade adjudicante em função de um direito exclusivo, contratos 
de atribuição de subsídios e contratos relativos à aquisição de serviços de saúde, serviços de carácter 
social e serviços de educação e formação profissional. Nestas exclusões estão também incluídas as 
contratações ‘in house’, em que a entidade adjudicante exerce actividade sobre uma outra entidade ou 
vice-versa.  

Antes de fazer referência às entidades adjudicantes importa esclarecer que a denominação ‘contraente 
público’ é a designação dada a qualquer entidade adjudicante do sector público administrativo 
tradicional após celebração do contracto. A denominação ‘entidade adjudicante’ é apenas válida para a 
fase da formação dos contratos, após adjudicação estas entidades passam a designar-se ‘contraentes 
públicos’. São consideradas pelo presente código entidade adjudicantes as seguintes (artigo 2º, CCP): 

� O Estado; 
� As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; 
� As Autarquias locais; 
� Os Institutos públicos; 
� As Fundações públicas (com excepção das previstas na Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro); 
� As Associações públicas; 
� Associações de que façam parte uma ou várias das pessoas colectivas acima referidas, desde que 

sejam maioritariamente financiadas por uma das entidades anteriores, estejam sujeitas ao seu 
controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de direcção ou de fiscalização cuja 
maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente, designada pelas mesmas. 

O Sector Empresarial Público encontra-se abrangido também pelo CCP, no artigo 2º. Aqui podemos 
encontrar a preocupação de englobar o sector público tradicional, com um financiamento 
maioritariamente público, um controlo de gestão ou que tenham um órgão de administração, cuja 
maioria dos titulares sejam designados pelas entidades referidas no ponto anterior. Estão também 
incluídas as entidades criadas para satisfazer as necessidades de interesse público, pondo de parte o 
carácter industrial e comercial, e que sejam financiadas pelas entidades públicas referidas 
anteriormente. 

Por referência ao artigo 2º, do CCP, aos elementos do conceito de Organismo de Direito Público são 
ainda entidades adjudicantes (artigo 2º, CCP): 

� Quaisquer Pessoas Colectivas que, independentemente da sua natureza pública ou privada, 
tenham sido criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse público, sem 
carácter industrial ou comercial, e sejam financiadas maioritariamente por uma das entidades 
acima referidas. Tais entidades, devem ser responsáveis pelo controlo de gestão ou pela 
designação da maioria dos titulares dos órgãos de administração e/ou fiscalização; 
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� Pessoas colectivas que se encontrem na situação referida no ponto anterior relativamente a uma 
entidade que seja, ela própria, uma entidade adjudicante nos termos referidos no ponto 
anterior; 

� Associações de direito privado que prossigam finalidades a título principal de natureza científica 
e tecnológica, desde que sejam maioritariamente financiadas pelas entidades referidas em 
cima, estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de 
direcção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente, 
designada por aquelas entidades; 

� Associações de que façam parte uma ou várias das pessoas colectivas acima referidas, desde que 
sejam maioritariamente financiadas por estas, estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou 
tenham um órgão de administração, de direcção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares 
seja, directa ou indirectamente, designadas pelas mesmas.[1] 

É importante referir ainda a integração neste código das entidades adjudicantes dos sectores especiais 
como o sector da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais (artigo 7º, CCP). 

 

2.3. ENQUADRAMENTO LEGAL  

As políticas de contratação pública regem-se pela legislação em vigor denominada por Código dos 
Contratos Públicos. A base deste documento é a transposição das Directivas Comunitárias 2004/18/CE 
e 2004/17/CE. Durante a formulação deste documento (Decreto-Lei nº18/2008), houve a preocupação 
de substituir o regime jurídico das empreitadas de obras públicas (Decreto-Lei nº59/99), o regime de 
contratação de bens e serviços (Decreto-Lei nº197/99), o regime de empreitadas e aquisições no 
âmbito dos sectores especiais (Decreto-Lei nº223/01), assim como outros diplomas relativos à 
contratação pública. 

Apesar da extrema regulamentação do CCP, foram publicadas posteriormente diversas portarias e 
decretos, que regulamentam alguns aspectos do código. Podem se referir os seguintes documentos: 

� Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/A, de 28 de Julho, estabelece regras especiais da 
contratação pública na Região Autónoma dos Açores; 

� Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho, aprova o conteúdo obrigatório do programa e do 
projecto de execução, bem como os procedimentos e normas a adoptar na elaboração e 
faseamento de projectos de obras públicas, designados «Instruções para a elaboração de 
projectos de obras», e a classificação de obras por categorias; 

� Portaria n.º 701-I/2008, de 29 de Julho, constitui e define as regras de funcionamento do sistema 
de informação designado por Observatório das Obras Públicas; 

� Portaria n.º 701-J/2008, de 29 de Julho, define o regime de acompanhamento e fiscalização da 
execução dos projectos de investigação e desenvolvimento e cria a respectiva comissão. 

� Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de Agosto, adapta à Região Autónoma da 
Madeira o Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de 
Janeiro; 

� Decreto-lei n.º 34/2009 de 6 de Fevereiro, estabelece medidas excepcionais de contratação 
pública aplicáveis aos procedimentos de concurso limitado por prévia qualificação e de ajuste 
directo;   

A implementação deste diploma é ambiciosa, com esta nova legislação ocorre uma alteração profunda 
dos procedimentos contratuais. A contratação pública passa a ser feita via electrónica, tentando 
fomentar assim a transparência e eficácia de todo o processo de aplicação dos dinheiros públicos e a 
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imparcialidade das decisões de adjudicação. Esta desmaterialização dos procedimentos teve como 
consequência directa a eliminação do acto público. 

 

2.4. CONTRATAÇÃO ELECTRÓNICA  

2.4.1. INTRODUÇÃO 

Na última década tem-se observado um crescimento da aplicação da Internet na criação de novas 
ferramentas, o caso da contratação electrónica é um desses casos. As directivas comunitárias (17/2004 
e 18/2004) que estão na génese do código dos contratos públicos, obrigam à desmaterialização da 
contratação pública. Estes parâmetros vão ao encontro dos conceitos de e-procurement e e-sourcing. 

O e-procurement pode-se definir pela compra de bens e serviços através da internet, segundo um 
processo manual ou automático (software de gestão). Este processo permite um maior controlo de 
compras, pagamentos e feedback. É uma ferramenta que permite afinar a logística de qualquer 
empresa. O e-sourcing é um tipo de e-procurement, é o modelo através do qual uma empresa pode 
utilizar os seus processos de compra/venda online para tentar chegar a um maior número de possíveis 
fornecedores e assim aumentar a competitividade entre eles, obtendo assim melhores ofertas.  

Através da obrigatoriedade da plena desmaterialização de todo o ciclo da contratação pública, desde a 
abertura do concurso até às actividades do júri e anúncios de execução, tenta-se alcançar diversos 
objectivos, conforme sintetizado na figura 1.1. 

 

 

Figura 2.1 – Objectivos da Desmaterialização da Contratação Pública 

 
Segundo o relatório de Estudo dos Impactos Tecnológicos da Contratação Pública Electrónica, 
elaborado pelo Observatório de Prospectiva da Engenharia e da Tecnologia (OPET), diversos 
organismos internacionais, têm vindo a concluir que a maior divulgação dos procedimentos através da 
internet dificulta significativamente as práticas de corrupção. Isto acontece devido à maior 
transparência e facilidade de consulta da informação. [3]  

Os custos associados à boa execução do contrato também são reduzidos. Neste ponto ganha-se uma 
maior eficácia, através de um ambiente de trabalho desmaterializado e de um sistema de informação 
integrado. Esta redução estende-se não só aos custos da entidade adjudicante como do concorrente. Os 
custos mais relevantes em termos de redução através das ferramentas electrónicas, são despesas 
directamente relacionadas com a consulta de informação, deslocações, aquisições, anúncios, gestão do 
acto público, impressões de documentos, etc. 
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Como toda a informação está informatizado e pode facilmente ser consultada e manipulada, torna-se 
mais fácil efectuar análises comparativas sem nova introdução de dados. O processo decisivo enfrenta 
menos obstáculos e assim é possível acelerar-se a adjudicação.  

A contratação electrónica possibilita a partilha de informação de modo automático em todas as etapas 
do procedimento de contratação. O fácil acesso aos anúncios dos procedimentos são assegurados, a 
divulgação das propostas entre concorrentes (antigo acto público) são feitas de maneira equitativa e 
igual entre todos, a divulgação dos documentos de habilitação do concorrente seleccionado e o 
anúncio de contratação e de execução do contrato, são exemplos do objectivo que se pretende com 
esta reformulação da contratação pública. Este conjunto de novas ferramentas permite realizar uma 
maior monitorização da contratação pública, aperfeiçoando a tomada de decisão e contribuindo para 
uma maior consciência dos gastos, promovendo assim as boas práticas. 

No mesmo relatório referido anteriormente, é possível observar um quadro resumo (Tabela 1.1) das 
condições necessárias para potenciar as vantagens da contratação electrónica ao máximo, tanto da 
parte da entidade adjudicante como do potencial fornecedor. 

Tabela 2.1 – Condições necessárias para potencialização da contratação electrónica [1] 

Impacto Entidade Adjudicante Potencial Fornecedor 

Redução dos 
Custos de 

Transacção 

ERP integrado com a plataforma Página de internet eficaz 

Bim e softwares especializados para 
análise / utilização / gestão dos projectos Softwares de preparação e 

fornecimento da proposta 
Métodos de trabalho ‘paper-free’ 

Redução dos 
Tempos de 
Contratação 

Muito acentuada devido ao CCP. Poder 
ser ainda mais reduzida por utilização de 
Periódico Indicativo   

  

Acréscimo de 
Transparência 

Adopção da plataforma electrónica, 
mesmo para o caso do Ajuste Directo cujo 
convite deve ser enviado a tais listas 

  

Acréscimo de 
Competitividade 

Avaliação da execução dos contratos 
anteriores 

Marketing activo para oferta de 
fornecimentos susceptíveis de 
convite 

Listas abertas de potenciais fornecedores 
e sua utilização para os convites 

Participação nas listas de potenciais 
fornecedores 

Utilização da plataforma electrónica 
mesmo para o caso do ajuste directo 

Disponibilidade de técnicos de 
contratação electrónica que permitam 
o bom relacionamento com as 
plataformas electrónicas 

Boa avaliação no desempenho dos 
contratos executados 

Maior valia da 
proposta 

seleccionada 

Adopção de modelos multicritério para 
avaliação de propostas 

Simulação da avaliação a que irá ser 
sujeita a propostas aquando da sua 
elaboração 
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2.4.2. PORTAL DOS CONTRATOS PÚBLICOS - BASE 

Todo o projecto de informatização referido anteriormente está patente no portal criado pelo Governo, 
para servir de portal dos contratos públicos. Com este portal (http://www.base.gov.pt) é possível 
aceder aos sistemas de informação e é progressivamente actualizado a partir da informação publicada 
pelo Diário da República Electrónico, plataformas electrónicas ou inseridas no portal pelas entidades 
adjudicantes.  

Este portal cuja gestão é assegurada conjuntamente, pelo Instituto da Construção e do Imobiliário 
(InCI) e pela Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP) assume as seguintes funções: 

� Centralizar a informação mais importante sobre os contratos públicos celebrados; 
� Publicitar, entre outros, o lançamento de concursos e de outros procedimentos de contratação, a 

celebração de contrato por ajuste directo, as sanções aplicadas por infracções ao Código dos 
Contratos Públicos; 

� Divulgar conteúdos técnicos e legislação relevante; 
� Aproximar as instituições do cidadão, na medida em que estimula a observação e o 

conhecimento da despesa pública efectuada; 
� Promoção da transparência na contratação pública. 

A informação que é alimentada ao portal provém da Imprensa Nacional – Casa da Moeda (Diário da 
República), das plataformas electrónicas e directamente da entidade adjudicante (Figura 2.2).  

 

 

Figura 2.2 – Vista geral do funcionamento do Portal BASE 

 
O Observatório das Obras Públicas (OOP), é um instrumento de análise e avaliação da contratação 
públicas. Esta monitorização incide na formação e execução dos contratos de empreitadas de obras 
públicas e aquisição de serviços directamente relacionados e na formação dos contratos de concessão 
de obras públicas. É possível através do tratamento de dados recolhidos, construir indicadores, 
relatórios e estatísticas melhorando o conhecimento sobre o funcionamento do sector da construção. 

Existe também um sistema de informação similar ao portal base a nível europeu, denominado SIMAP 
(Sistema de Informação para os Contratos Públicos). Este portal permite o acesso à informação 
relativa aos contratos públicos de todos os países membros da União Europeia. 
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2.4.3. ENTIDADES ENVOLVIDAS 

A contratação é suportada por um conjunto de entidades e ambientes que assumem funções diversas: 

� Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP) é a entidade gestora do Portal dos Contratos 
Públicos. 

� Instituto da Construção e do Imobiliário (InCI) é juntamente com a ANCP, a entidade gestora 
do Portal dos Contratos Públicos. É ainda responsável pela gestão do Observatório de Obras 
Públicas. 

� Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER) é a entidade supervisora das 
plataformas electrónicas, certifica e fiscaliza as entidades que podem prestar serviços de 
plataformas electrónicas de contratação pública. 

� Entidades adjudicantes, definidas pelo CCP, os contratos celebrados por estas entidades são 
contratos públicos. As entidades adjudicantes conduzem e decidem o procedimento de 
formação de contrato e são responsáveis por introduzir, no Portal, informação sobre os 
contratos públicos celebrados. 

� Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) é a entidade responsável pelas publicações no 
Diário da República Electrónico e no Jornal Oficial da União Europeia. Após a publicação, a 
INCM remete ao Portal, através de um processo electrónico, os anúncios de lançamento de 
concursos e os despachos e deliberações que dão origem a processos de contratação ao abrigo 
do regime excepcional previsto no Decreto-Lei nº34/2009, de 6 de Fevereiro. 

� Plataforma Electrónica de Contratação Pública é o meio ou a aplicação informática onde, de 
forma totalmente electrónica e desmaterializada, decorre a tramitação dos procedimentos para 
a formação de um contrato público. A contratação pública só pode ser efectuada em 
plataformas electrónicas certificadas pelo CEGER. À medida que os procedimentos se 
desenrolam, as plataformas devem enviar, ao Portal, informação sobre os concorrentes e sobre 
o contrato público a celebrar. [4] 

2.4.4. PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS 

As plataformas electrónicas constituem uma estrutura de suporte aos procedimentos da contratação 
pública. As entidades que prestam este tipo de serviços têm de ser certificadas pelo CEGER. 
Apresenta-se em seguida a lista de entidades certificadas para prestar serviços de plataforma 
electrónica: 

� Academia de Informática Brava, Engenharia de Sistemas, Lda – (acinGOV); 
� Ano – Sistemas de Informática e Serviços, Lda – (anoGOV); 
� Central-E – Informação e Comércio Electrónico, S.A. – (comprasgov.forumb2b.com); 
� Construlink – Tecnologias de Informação, S.A. - (Plataforma de Compras Públicas); 
� Infosistema – Sistemas de Informação, S.A. – (Infosistemas DL – Compras AP); 
� PT PRIME TradeCom – Soluções Empresariais de Comércio Electrónico, S.A. – (Tradeforum); 
� Saphety Level – Trusted Services, S.A. – (bizGov); 
� Vortal, Comércio Electrónico Consultadoria e Multimédia, S.A. – (VortalGov). 

Estas plataformas permitem às entidades adjudicantes, obter, comparar e negociar propostas, efectuar 
consultas ao mercado, solicitar ou prestar esclarecimentos, conhecer as entidades fornecedoras 
disponíveis para contratar e fazer contrapropostas e formalizar as adjudicações. Esta dinâmica do 
procedimento contratual (Figura 2.3) fica ainda mais facilitada e económica porque as acções são 
feitas electronicamente e em tempo real. [4] 
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Figura 2.3 – Dinâmica do procedimento contratual 

 
A plataforma deve cumprir o disposto na Portaria nº701-G/2008, que define as condições a que devem 
obedecer a utilização das plataformas electrónicas pelas entidades adjudicantes na fase de formação 
dos contratos públicos. Nessa mesma portaria é definido os blocos de dados que estas plataformas 
devem transmitir ao Portal dos Contratos Públicos (Figura 2.4) 

 

 

Figura 2.4 – Troca de informação entre as plataformas electrónicas e o portal base 

 
Como já referido anteriormente estas plataformas electrónicas são certificadas pelo CEGER, como tal, 
devem enviar um relatório anual de segurança, elaborado por um auditor de segurança credenciado 
pelo Gabinete Nacional de Segurança. Caso o auditor de segurança emita um parecer negativo sobre a 
segurança da plataforma, esta deverá corrigir o problema num prazo de 30 dias, caso contrário, o 
CEGER procederá a uma auditoria externa. O CEGER publica as situações regulares, designadamente 
quando, a plataforma electrónica não enviar o relatório anual de segurança até 31 de Março de cada 
ano civil ou se na sequência de auditoria externa promovida pelo CEGER, a plataforma electrónica 
não sanar os factos identificados que demonstram o incumprimento das obrigações e requisitos 
previstos na Portaria 701-G/2008, de 29 de Julho 

O incumprimento das regras previstas na Portaria 701-G/2008, de 29 de Julho, pode dar origem a que 
o CEGER determine, à entidade gestora da plataforma electrónica, a cessação da respectiva actividade, 
sendo a mesma publicitada neste Portal. 
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2.4.5. FLUXO DE INFORMAÇÃO 

 

Figura 2.5 – Mecânica da contratação pública 

 
No fluxograma acima podemos observar de um modo global e simplista a mecânica da contratação 
pública. A entidade adjudicante toma a decisão de contratar dando lugar ao anúncio do concurso, com 
ou sem publicidade internacional. A publicidade internacional é efectuada através da publicação de um 
anúncio no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE).  

A plataforma electrónica faz a ponte entre a entidade adjudicante e os candidatos, através de uma troca 
de informação nos dois sentidos. Esta mesma plataforma comunica com o portal dos contratos 
públicos através de bloco de dados, efectuando uma actualização do procedimento no portal. Após 
adjudicação a informação relativa ao contrato é incluída no Observatório de Obras Públicas. 

 

2.5. PROCEDIMENTOS 

2.5.1. TIPOS DE PROCEDIMENTOS 

Em relação aos procedimentos pré-contratuais, o CCP procede a uma redução do seu número e da sua 
diversidade. Prevêem-se os seguintes procedimentos (artigo 16.º): 

� Ajuste directo; 
� Concurso público; 
� Concurso limitado por prévia qualificação; 
� Procedimento de negociação; 
� Diálogo concorrencial. 

O primeiro procedimento contratual, ajuste directo, é a grande novidade em termos de procedimento 
contratual em relação à Directiva 2004/18/CE. Neste procedimento a entidade adjudicante convida 
directamente entidades a apresentar proposta, podendo negociar com as mesmas os aspectos da 
execução do contrato a celebrar.  
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As entidades adjudicantes podem também adoptar o ajuste directo simplificado. Este é um 
procedimento que pode ser adoptado quando, na aquisição de bens, locação de bens móveis e de 
aquisição de serviços, o valor contratual não ultrapasse os 5000 euros. Beneficia-se assim da ausência 
de formalidades o que permite ao adjudicante limitar-se a conferir a factura comprovativa da 
aquisição. Os procedimentos para este tipo de contrato estão presentes nos artigos nº24, 25, 26 e 27 do 
CCP. 

O segundo tipo de procedimento descrito é o concurso público, caracteriza-se por permitir que todos 
os interessados que satisfaçam as exigências normativamente estabelecidas possam apresentar as suas 
propostas, não havendo limite do número de concorrentes, e por prever a possibilidade de acolher uma 
fase de leilão electrónico. O concurso público pode ainda ser normal ou urgente. Para cada um dos 
métodos o código evidência exigências de carácter individual de forma a ser evidente a transparência e 
simplicidade do procedimento.  

O concurso público urgente poderá ser utilizado caso haja a urgência de celebração de um contrato de 
locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços de uso corrente, desde que o valor 
de contrato não exceda os limites comunitários (125.000 euros, se a entidade adjudicante for o Estado 
e 193.000 euros, se for alguma das outras entidades adjudicantes). O prazo mínimo para a 
apresentação de propostas é de 24 horas (desde que decorram em dias úteis). A adjudicação neste tipo 
de procedimento é feita à proposta de valor mais baixo. 

O terceiro tipo é o concurso limitado por prévia qualificação, para garantir que, qualquer que seja a 
empreitada, esta será desenvolvida por entidades competentes, habilitadas e seleccionadas pela 
entidade adjudicante. Caso isto não se verifique, a entidade em causa é logo excluída com o objectivo 
de salvaguardar a soberania das entidades públicas, evitando assim à partida problemas que poderão 
por em causa o contrato estabelecido.  

Podem ser com ou sem publicação internacional. Com publicação internacional possibilita a 
concretização de um contrato de qualquer valor, não existindo limite máximo do valor do processo 
contratual. 

No caso de concurso limitado por prévia qualificação todos os interessados poderão apresentar 
candidatura, sendo que apenas aqueles que o júri considerar que cumprem as exigências necessárias 
serão convidados a apresentar proposta.  

O procedimento de negociação é relativamente semelhante ao concurso público tradicional, em que a 
única diferença é o facto de existir uma etapa de negociação de propostas entre as entidades 
adjudicantes e os candidatos. Neste procedimento, quando é legalmente lançado em Diário da 
República Electrónico ou em Jornal Oficial da União Europeia, as entidades interessadas devem 
proceder numa primeira fase à candidatura. Só após a candidatura aprovada é que a entidade 
adjudicante procede à selecção dos concorrentes e convida aqueles que reúnem as condições 
necessárias à realização da empreitada em causa, a apresentar proposta. No final deste procedimento, 
existirá um júri que fará a negociação da melhor proposta mediante os atributos que nela estejam 
presentes. Os critérios para este tipo de procedimento poderão ser encontrados no artigo nº 29, CCP. 

O último procedimento referido é o diálogo concorrencial, este só é utilizado quando os contratos em 
causa são de elevado grau de complexidade e de exigência. A adaptação deste sistema permite à 
entidade adjudicante debater com os potenciais interessados a execução do contrato a celebrar. Neste 
procedimento para além da fase preliminar de selecção, existem outras duas fases intercalares antes da 
apresentação de propostas. Uma refere-se à apresentação de soluções e outra de diálogo com os 
candidatos, só depois haverá convite para apresentação de propostas. Isto acontece porque pode não 
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ser possível definir especificamente a solução técnica mais adequada, os meios técnicos mais 
apropriados e assim a estrutura financeira do contrato. As directrizes para este tipo de procedimento 
estão descritas no artigo nº30. 

De uma maneira geral os procedimentos que estão previstos ser mais utilizados são o ajuste directo, o 
concurso público e o concurso limitado sendo estes dois últimos, com ou sem publicação 
internacional. A possível consequência poderá ser o condicionamento do valor do contrato a celebrar. 
É de salientar que o valor máximo atribuído para cada contrato depende do tipo de procedimento que o 
contrato possuir, e isto pode ser fundamentado no artigo nº17 do novo CCP. No caso de serem 
adoptados os procedimentos anteriormente mencionados com publicação internacional, possibilita a 
concretização de um contrato de qualquer valor, não existindo limite máximo do valor do processo 
contratual. 

Com entrada em vigor do CCP eliminaram-se os procedimentos que se revelaram menos ajustados 
com a concorrência ou cujas diferenças em face dos demais não justificariam a sua continuação. Esta 
eliminação de procedimentos refere-se nomeadamente ao concurso limitado sem apresentação de 
candidaturas ou sem publicação de anúncio, à negociação sem publicação prévia de anúncio e à 
consulta prévia.  

 

2.5.2.AJUSTE DIRECTO  

 

Figura 1.6 – Fluxograma do procedimento ajuste directo 

 
O convite pode ser enviado a mais do que uma entidade, por escrito, por correio electrónico ou por 
outro meio de transmissão electrónica de dados. Este convite deve ser efectuado em simultâneo para 
todas as entidades, acompanhado pelo caderno de encargos. Deve estar explicita a entidade 
adjudicante, o órgão que tomou a decisão de contratar, o fundamento para a escolha deste 
procedimento (senão foi efectuada em função do valor do contrato), os documentos que contenhaam 
os termos e condições, os documentos que constituem a proposta e o prazo para apresentação de 
proposta. 

Quando é convidada mais que uma entidade, deve ser comunicado qual o valor e o modo de 
apresentação da caução, ou os termos em que a mesma não é exigida, se as propostas serão alvo de 
negociação e qual o critério de adjudicação (factores e subfactores). 

Não podem ser concorrentes que tenham executado obras, fornecido bens ou prestado serviços à 
entidade adjudicante, a título gratuito, no ano económico em curso ou nos 2 anos económicos 
anteriores (art.113º, nº5 CCP). 
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Os esclarecimentos e rectificações às peças do procedimento devem ser solicitados por escrito pelos 
interessados até ao 1º terço do prazo fixado para a apresentação das propostas. Estes esclarecimentos 
devem ser prestados pela entidade adjudicante até ao termo do 2º terço do prazo fixado para a 
apresentação das propostas e disponibilizados online. 

Todos os documentos apresentados e que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos na 
língua portuguesa. Os preços são indicados em algarismos e não incluem o IVA. Na eventualidade do 
concorrente apresentar uma proposta variante (se esta possibilidade estiver prevista no procedimento) 
é obrigado a apresentar a proposta base. 

As entidades a concurso podem requerer que as suas propostas sejam confidenciais, por motivos de 
segredo comercial, industrial, militar ou outro a classificação de documentos que constituem a 
proposta para efeitos de restrição ou da limitação do acesso na medida do estritamente necessário. 
Podem efectuar este pedido até ao termo do primeiro terço do prazo fixado para apresentação de 
propostas.  

A decisão sobre a classificação destes documentos é da responsabilidade da entidade que estiver a 
contratar e deve ser tomada até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das 
propostas. 

Quando no procedimento está previsto uma fase de negociação, o júri notifica os concorrentes com 
uma antecedência mínima de 3 dias agendando a primeira sessão de negociações. O modo como esta 
negociação decorrerá deve ser também informado aos concorrentes. Todas as sessões geram actas 
sigilosas durante a fase de negociação. Quando esta fase termina, os concorrentes são notificadas para 
formalizarem as versões finais das propostas negociadas, num prazo definido pelo júri. 

As propostas são analisadas tendo em conta diversos factores e subfactores que constituem os modelos 
de avaliação. O júri pode, se achar necessário, pedir esclarecimentos sobre as propostas. Estes 
esclarecimentos passam a fazer parte integrante da proposta e devem ser requeridos e disponibilizados 
a todos os intervenientes através da plataforma electrónica em uso. 

Depois de analisadas as propostas o júri elabora um relatório preliminar, onde propõe a ordenação das 
propostas e caso necessário fundamenta a exclusão de alguma (art.121º e 146º). Ocorre então a 
audiência prévia, na qual o relatório final é enviado a todos os concorrentes para que estes num prazo 
fixado se pronunciem por escrito (igual ou superior a 5 dias). Os concorrentes têm acesso às actas das 
sessões de negociação, às informações e comunicações escritas de qualquer natureza e à versão final 
das propostas apresentadas.  

Cumprida esta fase, o júri elabora um relatório final com todos os documentos do processo e envia 
para a entidade adjudicatária para que a mesma tome uma decisão relativamente à adjudicação. O 
adjudicatário deve apresentar documento comprovativo de que não foi condenado por sentença por 
algum dos seguintes crimes, participação em actividades de organização criminosa, corrupção, fraude 
e branqueamento de capitais. 

No caso especifico de contratos de empreitadas e obras públicas, o adjudicatário deve ainda 
apresentar, alvarás ou títulos de registo emitidos pelo InCI, I.P., com as habilitações adequadas e 
necessárias à execução da obra ou trabalhos, ou uma declaração emitida pelo Instituto de Construção e 
do Imobiliário, I.P., comprovando que pode executar as prestações objecto do contrato. Estes 
documentos de habilitação apresentados pelo adjudicatário devem ser disponibilizados para consulta 
de todos os concorrentes, na plataforma electrónica. 

O adjudicatário deve prestar caução no prazo de 10 dias, a contar da notificação da decisão de 
adjudicação, excepto nos casos em que o preço contratual é inferior a 200 000€, onde é dispensada. O 
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valor da caução é de 5% do preço contratual, excepto naqueles casos em que o preço total da proposta 
seja anormalmente baixo, em que o valor da caução é 10% do valor contratual. A caução é prestada 
por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia 
bancária ou seguro caução 

O contrato deve ser reduzido a escrito através da elaboração de um clausulado em suporte papel ou 
informático com a aposição de assinatura electrónica. No entanto, salvo estipulação expressa no 
programa do procedimento, não se exige a redução a contrato escrito, quando se trate: 

� Contrato de locação ou de aquisição de bens móveis ou de serviços, cujo preço contratual não 
exceda 10000€; 

� Contrato ao abrigo de um contrato público de aprovisionamento; 
� De locar e adquirir bens móveis ou serviços nos seguintes termos: (i) o fornecimento dos bens 

ou a prestação dos serviços deva ocorrer integralmente no prazo de 20 dias, (ii) a relação 
contratual cesse com o fornecimento dos bens ou com a prestação dos serviços, (iii) o contrato 
não esteja sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas; 

� De empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e cujo preço 
contratual não exceda 15 000€. 

A celebração de quaisquer contratos na sequência de ajuste directo deve ser publicitada, no portal dos 
contratos públicos. A sua publicação é condição de eficácia do contrato, independentemente da sua 
redução ou não a escrito. 

 

2.5.3.CONCURSO PÚBLICO 

 

 

Figura 2.7 – Fluxograma do procedimento concurso público 

 

Caso o concurso público seja sem publicidade internacional, o anúncio é publicado no Diário da 
República (modelo de anúncio aprovado pela Portaria nº701 – A/2008), se houver publicidade 
internacional é obrigatória a publicação no JOUE e no DR. 

Fazem parte das peças do concurso o programa (requisitos art.132º CCP) e o caderno de encargos 
(requisitos art.42º a 46º CCP). Estas peças devem estar disponibilizadas para livre consulta no portal 
dos contratos públicos europeus ou em plataforma electrónica. Caso haja dúvidas em relação ao 
procedimento, os interessados devem solicitar esclarecimento até ao 1º terço do prazo fixado para 
apresentação de propostas. Estes esclarecimentos devem ser prestados até ao 2º terço do prazo fixado 
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para apresentação de propostas, anexados às peças do procedimento e disponibilizados no portal base 
ou na plataforma em uso. 

A regulamentação para a apresentação de propostas é igual ao procedimento de ajuste directo.  

Em concursos públicos sem publicidade internacional, o prazo para apresentação de propostas não 
pode ser inferior a 9 dias (a contar da publicação do anúncio). No caso de se tratar de um 
procedimento de um contrato de empreitada de obras públicas, o prazo não pode ser inferior a 20 dias, 
se os trabalhos foram manifestamente simples o prazo pode ser reduzido para 11 dias.  

Quando o concurso público tem publicidade internacional não pode ser inferior a 47 dias a contar da 
data do envio do anúncio. Caso tenha sido publicado o anúncio pré-informação (art.34º, CCP) ou o 
anúncio periódico indicativo (art.35º CCP) o prazo mínimo passa a ser de 36 dias, podendo ser de 22 
dias, se o anúncio de pré informação ou o anúncio periódico indicativo, tenha sido enviado para 
publicação com uma antecedência mínima de 52 dias e máxima de 12 meses em relação à data de 
envio do anúncio ou tenha incluído todas as informações, disponíveis à data da sua publicação, 
exigidas pelo anexo v do Regulamento da CE n.º 1564/2005, da Comissão de 7 de Setembro. 

Os prazos mínimos para a celebração das propostas nos pontos anteriores, podem ser reduzidos a 7 
dias quando o anúncio for preparado e enviado por meios electrónicos conforme formato e 
modalidades de transmissão indicados no portal SIMAP.  

Até ao final do prazo fixado para apresentação de propostas, os concorrentes podem retirar as mesmas, 
sem prejuízo do direito de apresentar nova proposta dentro do prazo. No dia final do prazo, é 
publicada na plataforma electrónica uma lista de concorrentes e são atribuídos dados de log in para 
que possam todos os intervenientes possam consultar as propostas electronicamente.  

A avaliação das propostas é efectuada nos mesmos modos descritos no procedimento ajuste directo. 
No caso de se tratar de um contrato de locação ou aquisição de bens móveis ou de contratos de 
aquisição de serviços, o adjudicatário pode recorrer a um leilão electrónico que consiste num processo 
interactivo baseado num dispositivo electrónico destinado a permitir aos concorrentes melhorar 
progressivamente os atributos das suas propostas, obtendo a sua pontuação global. 

Caso o contrato seja de concessão de obras públicas ou concessão de serviços públicos pode ser 
adoptada uma fase de negociação. Depois da análise final das propostas é feita a preparação da 
adjudicação, com o mesmo procedimento referido no ajuste directo. Elabora-se um relatório 
preliminar, posteriormente uma audiência prévia e por fim o relatório final. 

Após notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes, o adjudicatário deverá prestar os 
documentos de habilitação e caução (se esta estiver prevista). Se tiver ocorrido publicidade 
internacional (publicação no JOUE), a entidade adjudicatária deve enviar, num prazo de 30 dias, o 
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.  

Este procedimento pode ser urgente, e nesse caso, não existirá fase de negociação, será feita a 
adjudicação após a análise das propostas. Poderá ocorrer uma fase de leilão electrónico caso o tipo de 
contrato assim o permita.  
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2.5.4.CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO 

 

Figura 2.8 – Fluxograma do procedimento concurso limitado por prévia qualificação 

 

Neste procedimento só poderão apresentar proposta as entidades, cujas candidaturas sejam 
previamente aceites. 

As peças do procedimento incluem o programa do concurso e o caderno de encargos. O programa do 
concurso indica, entre outras coisas, requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira. Isto para 
assegurar que o candidato, tem a capacidade técnica e financeira necessária para, conseguirem 
mobilizar todos os meios necessários para o cumprimento das obrigações do contrato a concurso.  

Os interessados poderão consultar os documentos que constituem o concurso e pedir esclarecimentos, 
tendo de respeitar as mesmas regras que nos outros procedimentos. 

Quando o anúncio do concurso público por prévia qualificação não for publicado no JOUE, não pode 
ser fixado um prazo para apresentação das propostas inferior a 9 dias. Se estivermos perante um 
procedimento para a formação de um contrato de empreitadas, não pode ser inferior a 20 dias, caso os 
trabalhos sejam manifestamente simples, este prazo pode ser reduzido até 11 dias. 

Caso o anúncio do concurso tenha sido publicado no JOUE, não pode ser fixado um prazo para 
apresentação das propostas inferior a 35 dias. Este prazo pode ser reduzido caso tenha sido fixado o 
anúncio de pré informação e o mesmo contemple as prestações objecto do contrato a celebrar. 

A candidatura é constituída pelos documentos necessários à qualificação dos candidatos, e quando o 
mesmo planear recorrer a terceiros, através da subcontratação, a candidatura é constituída ainda por 
uma declaração onde se comprometem a realizar determinadas prestações, objecto do contrato a 
celebrar. 

No dia imediato ao termo do dia fixado para apresentação de candidaturas, a entidade adjudicante, 
procede à publicação da lista dos candidatos na plataforma electrónica. São atribuídos dados de acesso 
ao postal a todos os candidatos para poderem efectuar consulta. O júri analisa as candidaturas de modo 
a qualificar os candidatos, podendo pedir esclarecimentos sobre os documentos destinados a esta 
qualificação. Após aplicação do critério de adjudicação, o júri elabora um relatório preliminar onde 
explicita a qualificação dos candidatos. O adjudicatário deve tomar a decisão e notificar os candidatos 
da decisão de contratar no prazo máximo de 44 dias após o termo do prazo fixado para apresentação 
de candidaturas. É remetido para os candidatos o relatório final da fase de qualificação, bem como o 
convite à apresentação de propostas. 

Quando o anúncio do concurso não seja publicado no JOUE, não pode ser fixado um prazo para a 
apresentação das propostas inferior a 9 dias ou, no caso de se tratar de um procedimento de formação 
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de um contrato de empreitada de obras públicas, inferior a 20 dias, a contar da data do envio do 
convite. Se o anúncio tiver publicidade internacional, não pode ser fixado um prazo para apresentação 
de propostas inferior a 35 dias a contar da data do envio do convite. 

A análise das propostas e toda a fase de adjudicação é idêntica à dos outros procedimentos contratuais. 

 

2.5.5.PROCEDIMENTO DE NEGOCIAÇÃO 

 

 

Figura 2.9 – Fluxograma do procedimento de negociação 

 
A entidade adjudicante deve publicitar o procedimento no DR, e no JOUE, caso haja intenção de 
publicidade internacional. Não pode ser fixado um prazo para a apresentação das candidaturas inferior 
a 37 dias a contar da data do envio do anúncio para o JOUE. 

Quando tenha sido publicado um anúncio periódico indicativo, não pode ser fixado um prazo para a 
apresentação das candidaturas inferior a 37 dias a contar da data de envio do convite para a 
apresentação das candidaturas. Estes prazos mínimos podem ser reduzidos até 7 dias quando os 
anúncios forem preparados e enviados por meios electrónicos conforma o formato e modalidades de 
transmissão indicados no portal da internet, SIMAP. 

O programa do procedimento pode indicar os requisitos mínimos de capacidade financeira e técnica 
necessários para o integral cumprimento das obrigações resultantes do contrato a celebrar. Todos os 
pontos referentes à consulta e fornecimento das peças de concurso foram já referidos no procedimento 
contratual anterior, assim como os pontos referentes aos esclarecimentos, apresentação e análise das 
candidaturas e convite aos convidados qualificados. 

Após análise das candidaturas é efectuado um relatório preliminar e após audiência prévia é elaborado 
um relatório final. 

A grande diferença neste procedimento em relação ao concurso limitado por prévia qualificação é a 
existência de uma fase de negociação. Os concorrentes devem ter as mesmas oportunidades de propor, 
de aceitar e de contrapor modificações das respectivas propostas durante as sessões de negociação.  

Quando o júri der por terminada a negociação notifica os concorrentes de um prazo, fixado pelo 
mesmo, para estes apresentarem as versões finais integrais das propostas. Após a análise das versões 
finais das propostas e a aplicação do critério de adjudicação, o júri elabora o segundo relatório 
preliminar. Neste relatório o júri deve propor a ordenação das propostas, podendo ainda propor a 
exclusão, devidamente justificada de alguma das propostas. 
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Após audiência prévia, o júri elabora o segundo relatório final, no qual pondera as observações 
efectuadas pelos concorrentes durante essa fase, podendo manter ou modificar o teor e as conclusões 
do segundo relatório preliminar.  

A posterior decisão de adjudicação é comunicada nos mesmos modos referidos anteriormente nos 
restantes procedimentos. 

 

2.5.6.DIÁLOGO CONCORRENCIAL 

 

 

Figura 2.10 – Fluxograma do procedimento diálogo concorrencial 

 
Este procedimento é publicado no DR, no entanto no caso de contratos de empreitadas, concessão de 
obras públicas, de locação ou de aquisição de bens móveis, ou serviços, deve ainda ser publicado 
anúncio do diálogo concorrencial no JOUE. 

O programa do procedimento, deve indicar o montante da eventual remuneração, ou o respectivo 
critério de cálculo, a atribuir aos candidatos qualificados para participar no diálogo que apresentem 
soluções que sejam admitidas. O caderno de encargos só é elaborado depois de concluída a fase de 
apresentação das soluções e do diálogo. A memória descritiva, deve ser identificadas as exigências que 
pretende satisfazer com o contrato a celebrar. Todos estes documentos que constituem as peças do 
procedimento devem estar disponíveis para todos os candidatos, desde o dia da publicação do anúncio 
até ao termo do prazo para a apresentação das propostas. 

Após publicitação da lista de candidatos o júri procede à avaliação da capacidade técnica e financeira 
dos candidatos para efeitos de qualificação dos mesmos. O júri pode pedir quaisquer esclarecimentos 
sobre os documentos em análise. 

Depois de analisadas as candidaturas e aplicado o critério de qualificação, é elaborado um relatório 
preliminar com a proposta de qualificação dos candidatos. O adjudicatário deve tomar a decisão da 
qualificação e notificá-la aos candidatos no prazo máximo de 44 dias após o termo do prazo máximo 
fixado para apresentação das candidaturas, sem prejuízo da fixação de um prazo superior no programa 
do concurso. 
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Os candidatos qualificados ficam convidados à apresentação de soluções susceptíveis de satisfazer as 
necessidades e exigências identificadas na memória descritiva. Este convite deve identificar o 
procedimento de diálogo concorrencial, a referência ao anúncio do mesmo, o prazo para apresentação 
das soluções elaboradas e se é admissível a utilização de línguas estrangeiras na fase de diálogo e 
quais. Só pode ser apresentada uma solução por candidato. Depois da apresentação das soluções, o júri 
elabora um relatório preliminar, onde propõe fundamentadamente a admissão e a exclusão das 
soluções, depois é feita a audiência prévia, e por fim, à elaboração de um relatório final de admissão e 
exclusão das soluções. 

Dá-se lugar a uma fase de diálogo com os candidatos para discutir os aspectos essenciais relativos à 
execução do contrato a celebrar. Nesta fase o júri reúne-se em separado com cada um dos candidatos 
em igualdade de tratamento de dados, não beneficiando uns em relação a outros. O diálogo prossegue 
até o júri identificar uma solução que cumpra as necessidades e exigências do contrato, ou até se 
declarar que nenhuma das soluções satisfazer as necessidades, dando-se assim, o final do 
procedimento. 

Se tiver sido identificada uma solução susceptível de satisfazer as necessidades e as exigências da 
entidade adjudicante, o órgão competente para a decisão de contratar envia a todos os candidatos 
qualificados um convite à apresentação de propostas. Não pode ser fixado um prazo inferior a 40 dias, 
a contar do envio do convite.  

Todo o processo contratual desde a apresentação de propostas até à adjudicação é idêntico aos outros 
procedimentos. Sendo as propostas avaliadas, gerando um relatório preliminar, uma audiência prévia, 
um relatório final e por fim a decisão de adjudicar. De salientar que quando o anúncio haja sido 
publicitado no JOUE, a entidade adjudicante deve informar a decisão de adjudicação, através de um 
anúncio, até 30 dias após a adjudicação. 

 

2.5.7.ESCOLHA DO PROCEDIMENTO 

Segundo o CCP, existem dois tipos de critérios para a escolha do procedimento pré-contratual a 
adoptar: 

� Valor do contrato; 
� Critérios materiais. 

A entidade adjudicante pode escolher livremente o procedimento pré contratual, no entanto esta 
escolha condiciona o valor do contrato a celebrar. Isto deve-se ao facto de quando maior for a 
dimensão financeira do contrato, maior são as exigências impostas pelo princípio da concorrência, e 
por isso mais formalizado deverá ser o procedimento.  

Estes limites estabelecidos nos artigos 19º e 20º, estão sintetizados na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 – Valores limites para escolha do procedimento  

Tipo de Contrato 

Tipo de Procedimentos 

Ajuste Directo 

Concurso Público e Concurso 
Limitado por prévia qualificação 

c/ públicação 
no JOUE 

s/ publicação no 
JOUE 

Empreitada de Obras Públicas 
< 150 000 € (art.19 

nº1 a) CCP) 

Qualquer valor 
(art.19 nº1 b), 
art.20 nº1 b), 

CCP) 

< 6 242 000 € (art.7 
c), Dir.2004/18/CE 
como referido em 
art.19 nº1 b) CCP) 

Lo
ca

çã
o 

e 
A

qu
is

iç
ão

 d
e 

B
en

s 
M

óv
ei

s 
e 

A
qu

si
çã

o 
de

 S
er

vi
ço

s 

Regra Geral 
< 75 000 € (art.20 

nº1 a) CCP) 

< 249 000 € (art.7 
b), Dir.2004/18/CE 
como referido em 
art.20 nº1 b) CCP) 

Contratos de 
Aquisição de 

planos, projectos 
ou de criações 

conceptuais nos 
domínios da 

arquitectura ou da 
engenharia 

< 25 000 € (art.20 
nº4 CCP) 

Outros tipos de contrato, salvo contratos 
de obras públicas, concessão de 
serviços públicos e de sociedade 

< 100 000 € (art.21 
nº1 a) CCP) 

Qualquer valor (art.21 nº1 b), CCP) 

 

Um outro critério para a escolha dos procedimentos é o dos critérios materiais, que permite a 
celebração de contratos através dos procedimentos pré contratuais já referidos independentemente do 
valor do contrato a celebrar (Tabela 2.3). 

 

Tabela 2.3 – Quadro referência dos critérios materiais  

Tipo de Contrato 

Tipo de Procedimento 

Ajuste 

Directo 

Concurso Público e 

Concurso Limitado por 

Prévia Qualificação Negociação 
Diálogo 

Concorrencial 
c/ pub. no 

JOUE 

s/ pub. no 

JOUE 

Empreitada de Obras Públicas Art.25, CCP 

E
m

 q
u

a
lq

u
e

r 
ca

so
 Art.28, 

CCP 

Art.29 nº1 

a), CCP 

Art.30, CCP 

Locação de Bens Móveis 
Art.26, CCP 

Aquisição de Bens Móveis 

Aquisição de Serviços Art.27, CCP 

Sociedade Art.24 e 31 

nº2, CCP Em qualquer caso Concessão de Serviços Públicos 

Concessão de Obras Públicas 

Art.24, CCP 
Quaisquer contratos 

Art.28, 

CCP 

Art.29 nº1 

a), CCP 
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No caso dos contratos de empreitada de obras públicas, pode adoptar-se o ajuste directo quando se 
trate de: 

� Obras novas que consistam na repetição de obras similares objecto de contrato anteriormente 
celebrado pela entidade adjudicante, desde que essas obras estejam em conformidade com um 
projecto de base comum, aquele contrato tenha sido celebrado, há menos de três anos, na 
sequência de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação, o anúncio do 
concurso tenha sido publicado no JOUE, no caso de o somatório do preço base do ajuste 
directo e do preço contratual do contrato inicial ser igual ou superior ao valor referido no art. 
19º n.º1 b) e a possibilidade de adopção do ajuste directo tenha sido indicada no anúncio ou 
programa do concurso. (Art.25 nº1 a)); 

� Obras a realizar para fins de investigação, de experimentação, de estudo ou de desenvolvimento, 
desde que, a realização dessas obras não se destine a assegurar a obtenção de lucro ou a 
amortizar os custos dessas actividades e o preço base relativo ao ajuste directo seja inferior ao 
referido no art. 19º b). (Art.25 nº1 b)); 

� Realizar bens produzidos ou a produzir ao abrigo de um acordo-quadro, nos termos do art. 258º 
n.º 1 CCP. (Art.25 nº1 c)); [1] 

O procedimento de negociação, pode adoptar-se para celebração dos contratos de: 

� Empreitada de obras públicas, contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e contratos 
de aquisição de serviços, quando em anterior concurso público ou concurso limitado por 
prévia qualificação com publicação do anúncio no JOUE, ou em anterior diálogo 
concorrencial, todas as propostas apresentadas tenham sido excluídas com fundamento no art. 
70º n.º 2 CCP e desde que o caderno de encargos não seja substancialmente alterado em 
relação ao daquele procedimento; tem limites temporais n. 2 do art. 29º. (Art.29 nº1 e nº4); 

� Empreitada de obras públicas, contratos de locação ou aquisição de bens móveis e contratos de 
aquisição de serviços cuja natureza ou objecto impeçam totalmente a fixação prévia e global 
de um preço base no caderno de encargos. (Art.29 nº1); 

� Empreitadas de obras públicas a realizar apenas para fins de investigação, de experimentação, 
de estudo ou de desenvolvimento, desde que a realização dessas obras não se destine a 
assegurar a viabilidade económica das mesmas ou a amortizar os custos daqueles fins. (Art.29 
nº1); 

� Aquisição de serviços, quando a natureza das respectivas prestações não permita a elaboração 
de especificações contratuais suficientemente precisas para que sejam qualitativamente 
definidos atributos das propostas das propostas necessários à fixação de um critério de 
adjudicação nos termos do art. 74º n.º 1 al. a) CCP, mas a definição quantitativa de outros 
atributos seja adequada a essa fixação ou o preço seja o único atributo a ter em consideração 
na avaliação das propostas, tendo em conta os objectivos da aquisição pretendida. (Art.29 
nº1); 

� Em relação aos quais possam ser adaptados o concurso público ou o concurso limitado por 
prévia qualificação sem publicação de anúncio no JOUE. (Art.29 nº1). [1] 

O procedimento de diálogo concorrencial pode ser adaptado para a celebração de contratos 
relativamente aos quais seja objectivamente impossível definir, a solução técnica mais adequada à 
satisfação das necessidades da entidade adjudicante do contrato a celebrar (art. nº2 a) CCP) ou os 
meios técnicos (art. nº2 c) d) CCP) aptos a concretizar a solução já definida pela entidade adjudicante. 
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Nestes casos a administração necessita do contributo dos candidatos para proceder à própria definição 
dos termos em que pretende contratar, pelo que é desadequado utilizar os outros tipos de 
procedimentos, onde o caderno de encargos já tem que estar definido no momento da sua abertura. 

O art.31 contém um regime especial de escolha dos procedimentos pré contratuais dos contratos de 
concessão de obras públicas, de concessão dos serviços públicos e de sociedade, que prevalece sobre 
os critérios anteriormente indicados.  

� O ajuste directo pode ainda ser adaptado para a formação de contratos de sociedade e de 
concessão de serviços públicos quando razões de interessa público relevante o justifiquem 
(art.31 nº3 CCP); 

� Para a celebração destes contratos a escolha é discricionária entre os procedimentos de concurso 
público, concurso limitado por prévia qualificação e negociação, independentemente do 
contrato ter ou não valor e de qual o seu valor (art.31 nº1 e 2 CCP); 

� Os procedimentos de diálogo concorrencial e de ajuste directo podem ser adoptados nos tempos 
gerais, respectivamente dos art.30 e 24. 

 
2.6. REGRAS COMUNS DA TRAMITAÇÃO PROCEDIMENTAL  

Neste ponto são abordadas regras que são idênticas em todos os processos pré-contratuais. Desde a 
decisão de contratar, passando pela decisão da escolha do procedimento, aprovação das peças do 
procedimento, publicação dos anúncios na internet e no DRE até à disponibilização das peças dos 
procedimentos para download a partir da plataforma electrónica, são fases idênticas em todos os tipos 
de procedimentos. 

O código dos contratos públicos prevalece sobre as peças desenhados (art.51º, CCP) e o programa do 
procedimento prevalece sobre o anúncio (art.132º, CCP). As peças dos procedimentos (art.40º, CCP) 
são constituídas pelo programa do procedimento, pelo caderno de encargos e dependendo do tipo de 
procedimento, pelo convite à apresentação de soluções, convite à apresentação de propostas e pela 
memória descritiva.  

O programa do procedimento é um regulamento que define os termos a que obedece a fase de 
formação do contrato até à sua celebração. O caderno de encargos contém as cláusulas a incluir no 
contrato a celebrar, as quais dizem respeito aos aspectos da execução do contrato. O preço base 
(art.47º) é o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as 
prestações que constituem o objecto do contrato.  

Considera-se candidato (art.52º) a entidade, que participa na fase de qualificação. Caso se qualifique e 
seja convidado a apresentar proposta, passa a ser denominado concorrente (art.53º). Não podem ser 
candidatos ou concorrentes as entidades que, se encontrem em insolvência, tenham sido condenadas 
por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional, tenham sido objecto de aplicação de 
sanção administrativa por falta grave em matéria profissional, não tenham as suas contribuições para a 
segurança social ou impostos, tenham sido condenadas por crimes de corrupção, fraude ou 
branqueamento de capitais e que tenham prestado directa ou indirectamente assessoria ou apoio 
técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento. 

O programa do procedimento/convite pode fixar o limiar do preço anormalmente baixo. Este preço 
anormalmente baixo é inferior em 40% ao preço base, para empreitadas de obras públicas ou inferior 
em 50% ao preço base, nos restantes casos. Caso o preço base não seja fixado no caderno de encargos 
a entidade adjudicante deve fundamentar a decisão de que o preço total resultante de uma proposta é 
anormalmente baixo. 
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Importante referir que a existência de propostas variantes implica que a existência desta esteja prevista 
no caderno de encargos e que seja apresentada uma proposta base (art.59º). A exclusão da proposta 
base implica a exclusão da variante. 

A adjudicação é feita segundo um dos seguintes critérios, proposta economicamente mais vantajosa 
para a entidade adjudicante ou a do preço mais baixo. A decisão de adjudicação deve ser tomada num 
prazo de 66 dias úteis a contar do termo do prazo para apresentação propostas, salvo prazo superior 
indicado no programa do procedimento. Caso a decisão de adjudicação seja tomada depois do prazo e 
o adjudicatário recuse, deve ocorrer uma indemnização por parte da entidade adjudicante. 

São causas de não adjudicação (art.79º, CCP) a não apresentação de propostas, a exclusão de todas as 
propostas e a alteração das peças do procedimento após o termo do prazo fixado para apresentação de 
propostas. Se a causa da não adjudicação for a alteração das peças do procedimento nas condições 
anteriores, é obrigatório dar início a um novo procedimento no prazo máximo de 6 meses a contar da 
notificação da decisão de não adjudicação.  

O adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação, declaração emitida conforme 
modelo constante do anexo II ao presente código dos contratos públicos e os documentos 
comprovativos de que não se encontra nas situações previstas no artigo 55º, alíneas b), d), e) e i). No 
caso específico de se tratar de um procedimento de formação de contrato de empreitada ou de 
concessão de obras públicas, para além dos documentos referidos, deve também apresentar os alvarás 
ou os títulos de registo emitidos pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., contendo as 
habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar. 

Caso a empresa/fornecedor não apresente os documentos de habilitação dentro do prazo previsto, além 
de lhe ser aplicada uma coima pode ser privada de participar como concorrente, candidato ou mesmo 
agrupado a outra empresa. 

 

2.7. CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS  

2.7.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Denomina-se contrato de empreitada de obras públicas, um contrato que tem por objecto a execução 
ou, conjuntamente, a concepção e a execução de uma obra pública que se enquadre nas subcategorias 
previstas no regime de ingresso e permanência na actividade de construção. Considera-se obra pública 
o resultado de quaisquer trabalhos de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou adaptação, 
conservação, restauro, reparação, reabilitação, beneficiação e demolição de bens imóveis executados 
por conta de um contraente público (art.343º, CCP). 

São partes no contrato de empreitada de obras públicas o dono de obra e o empreiteiro. Durante a 
execução do contrato o dono de obra é representado pelo director de fiscalização da obra e o 
empreiteiro por um dono de obra. De salientar que o director de fiscalização não tem poderes de 
representação do dono de obra em matéria de modificação, resolução ou revogação do contrato. Em 
situações de ausência do director de fiscalização da obra e do director de obra, estes são substituídos 
pelas pessoas que indicarem para esse efeito. No caso do director de fiscalização da obra, é necessária 
aceitação por parte do dono de obra e posterior comunicação ao empreiteiro (art.344º, CCP). 
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2.7.2. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos. Para esse efeito, o empreiteiro deve 
retirar do local dos trabalhos, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos por 
menor probidade no desempenho dos seus deveres, indisciplina ou por desrespeito (art.346º, CCP). 

A afixação de publicidade no local dos trabalhos pelo empreiteiro carece de autorização do dono de 
obra (art.347º, CCP). O empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, a identificação da obra, do 
dono de obra e do empreiteiro, com referência ao respectivo alvará ou número de título de registo 
(art.348º, CCP). Na falta de referência contratual aos meios destinados à execução da obra, o 
empreiteiro é responsável por disponibilizar e fornecer todos os meios necessários à correcta 
realização da obra e de todos os trabalhos preparativos, nomeadamente, os materiais, meios humanos, 
técnicos e equipamentos (art.349º, CCP). O empreiteiro é ainda obrigado, no caso de falta de 
estipulação contratual, a realizar todos esses trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou 
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra. O 
CCP considera como trabalhos preparatórios ou acessórios à execução da obra os seguintes casos 
(artigo 350.º, CCP): 

� Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; 
� Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou 

que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, 
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene 
e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas; 

� Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias 
que sejam indispensáveis alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a 
estagnação de águas que os mesmos possam originar; 

� Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste. 

Se o dono de obra praticar ou der causa a algum acontecimento que resulte em maior dificuldade na 
execução da obra, o empreiteiro tem o direito à reposição do equilíbrio financeiro. Tendo um prazo de 
30 dias a contar do evento que o constitua ou do momento em que o empreiteiro tome conhecimento, 
sem que este apresente reclamação dos danos associados. A reclamação poderá ser apresentada por 
meio de requerimento no qual o empreiteiro expõe os fundamentos que dificultaram a execução da 
obra oferecendo documentos ou outros meios de prova que considere convenientes (art.354.º, CCP). 

Incumbe ao dono de obra promover todos os procedimentos administrativos para a realização de 
quaisquer expropriações que se revelem necessárias à execução da obra, bem como para a constituição 
das servidões e para a ocupação de prédios necessários à execução dos trabalhos. O pagamento das 
indemnizações devidas por expropriação, constituição de servidões e ocupação de prédios é 
igualmente da responsabilidade do dono de obra (art.351º, CCP).  

Antes da celebração do contrato, o dono da obra deve estar na posse administrativa da totalidade dos 
terrenos a expropriar, salvo quando o número de prédios a expropriar associado ao prazo de execução 
da obra tornem esta obrigação desadequada. As servidões necessárias à execução de trabalhos 
preparatórios ou acessórios e ao início da execução da obra devem também ser constituídas antes da 
celebração do contrato (artigos 351.º e 352.º, CCP). 

Os pagamentos devidos pelo dono de obra devem ser efectuados no prazo de 30 dias, salvo se o 
contrato estabelecer outro prazo (não superior a 60 dias), a contar da assinatura pelo empreiteiro dos 
documentos que constituem a situação de trabalhos. A esses pagamentos parciais e para reforço da 
caução prestada pelo empreiteiro, com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações 
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contratuais, poderá ser deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento, salvo se o 
contrato fixar percentagem inferior ou dispensar tal dedução (art.299º e 353º, CCP). 

2.7.3. CONSIGNAÇÃO DA OBRA 

O dono da obra deve facultar ao empreiteiro o acesso aos prédios, ou parte dos mesmos, onde os 
trabalhos vão ser executados e fornecer-lhe os elementos que, de acordo com o estabelecido 
contratualmente, sejam necessários para o inicio dos trabalhos. Quando antes da celebração do 
contrato, o dono de obra não esteja na posse administrativa da totalidade dos prédios necessários à 
/execução da obra, ou quando o período de tempo necessário às operações preparatórias da 
consignação total sob responsabilidade do dono da obra impossibilite o início da execução dos 
trabalhos no momento previsto por este e o respectivo adiamento cause grave prejuízo para o interesse 
público, o dono de obra poderá proceder a consignações parciais. A consignação deverá estar 
concluída, na falta de estipulação contratual, num prazo não superior a 30 dias após a data da 
celebração do contrato, no caso de consignação total ou da primeira consignação parcial, ou logo que o 
dono da obra tenha acesso aos prédios com a possibilidade de os entregar a terceiros, no caso das 
restantes consignações parciais. Em situações que se verifique uma alteração relevante das condições 
locais existentes por comparação com os elementos da solução da obra ou com os dados que serviram 
de base à sua elaboração, e haja a necessidade de um projecto de alteração, o prazo é suspenso, salvo 
se for possível a realização de consignações parciais quanto às zonas da obra não afectadas pelo 
projecto de alteração, que nesse caso, deverão respeitar os prazos estabelecidos. A consignação deverá 
ser formalizada em auto e, em caso de consignações parciais, a cada uma deve corresponder um auto 
autónomo. No caso de empreiteiro não comparecer no local, na data e na hora que o dono da obra 
comunicar para efeitos de assinatura do auto de consignação, será notificado para comparecer noutra 
data e hora, com indicação do local, sem prejuízo de o dono da obra poder proceder à resolução do 
contrato nos termos dispostos no CCP (artigos 356.º a 360.º, CCP). 

2.7.4. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

2.7.4.1. Plano de trabalhos 

A fixação da sequência e dos prazos parciais de execução de cada uma das espécies de trabalhos 
previstos e a especificação dos meios com que o empreiteiro se propõe executá-los, bem como a 
definição do correspondente plano de pagamentos, são estabelecidas pelo plano de trabalhos. Este 
plano de trabalhos, constante do contrato, pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de 
consignação apresentado pelo dono de obra. Tais ajustamentos não poderão no entanto implicar a 
alteração do preço contratual, do prazo de execução da obra, nem dos prazos parciais definidos no 
plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessário à adaptação do 
plano de trabalhos ao plano final de consignação. O plano de trabalhos ajustado necessita de ser 
aprovado pelo dono da obra no prazo de cinco dias após a notificação do mesmo pelo empreiteiro, 
equivalendo uma não resposta a aceitação. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos 
deverá estar concluído antes da data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação 
parcial (artigo 361.º, CCP). 

2.7.4.2. Prazo de execução da obra 

A partir da data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial ou ainda da data 
em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso 
esta última data seja posterior, o prazo de execução da obra começará a contar. A execução dos 
trabalhos inicia-se na mesma data em que começa a contar o prazo de execução da obra (artigos 362.º 
e 363.º, CCP) 



Análise de Preços de Propostas de Concursos, com Base na Desagregação de Trabalhos ‘ProNIC’ 
 

27 

2.7.4.3. Adiantamentos 

O dono de obra poderá efectuar adiantamentos de preço por conta dos trabalhos a realizar ou de actos 
preparatórios ou acessórios dos mesmos, quando o valor dos adiantamentos não seja superior a 30 % 
do preço contratual e quando seja prestada caução de valor igual ou superior aos adiantamentos 
efectuados. No caso de a despesa inerente ao contrato se realizar em mais de um ano económico, o 
dono de obra só poderá efectuar adiantamentos de preço quando, até ao final do ano económico no 
qual são efectuados os adiantamentos, sejam realizados trabalhos ou praticados actos preparatórios ou 
acessórios dos mesmos de montante igual ou superior aos valores adiantados. Só serão admitidos 
adiantamentos contratualmente previstos, não podendo as partes durante a fase de execução contratual 
acordar um regime de pagamentos que implique a realização de adiantamentos não previstos 
inicialmente, salvo se ocorrerem modificações do contrato que justifiquem uma alteração de tal regime 
e desde que sejam respeitados os limites previstos. Na falta de estipulação contratual os adiantamentos 
são imputados aos pagamentos contratualmente previstos (artigo 292.º, CCP). 

2.7.5. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

De acordo com o artigo 365.º do CCP o dono de obra poderá suspender os trabalhos sempre que: 

� Haja falta de condições de segurança; 
� Se verifique a necessidade de estudar alterações a introduzir ao projecto; 
� Ocorra determinação vinculativa ou recomendação tida como relevante de quaisquer 

autoridades administrativas competentes. 

O dono da obra poderá ainda autorizar a suspensão da execução dos trabalhos se a mesma não 
comprometer o termo final de execução da obra e não de origem a novos encargos para si (artigo 
367.º,CCP). 

Existe igualmente a possibilidade do empreiteiro determinar a suspensão dos trabalhos. Nos contratos 
que prevejam um prazo de execução da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro poderá 
suspender uma vez em cada ano, total ou parcialmente, a execução dos trabalhos por um período não 
superior a 10 dias seguidos, desde que o dono da obra não se oponha e não fiquem comprometidos os 
prazos parciais e o termo final de execução da obra. Nesta situação os encargos resultantes desta 
suspensão serão da responsabilidade do empreiteiro. Para além desta situação o empreiteiro poderá 
também suspender a execução dos trabalhos, no todo ou em parte, sempre que se verifique a falta de 
condições de segurança ou haja a falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do 
contrato, desde que tenha decorrido um mês sobre a data do respectivo vencimento. A suspensão dos 
trabalhos por parte do empreiteiro deve ser antecedida de comunicação escrita ao dono da obra 
imediatamente após a verificação do acontecimento que a justifica, sendo que no caso de falha de 
pagamento, tal comunicação deverá ser efectuada com antecedência não inferior a 15 dias 
relativamente à data prevista da suspensão e deve ser assegurado o normal desenvolvimento do plano 
de trabalhos. Quando por motivo de urgência ou necessidade de suspensão imediata a exigência de 
prévia comunicação for impossível, as comunicações anteriores poderão ser efectuadas oralmente, 
devendo o empreiteiro formalizá-las por escrito nos cinco dias subsequentes (artigo 366.º, CCP). 

A suspensão dos trabalhos é sempre formalizada em auto, cujo conteúdo deve compreender no 
mínimo, os motivos que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir 
subsequentemente, bem como quaisquer reclamações ou reservas apresentadas por qualquer uma das 
partes, desde que directamente relacionadas com a suspensão (artigo 369.º, CCP). 
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2.7.6. MODIFICAÇÕES OBJECTIVAS DO CONTRATO 

2.7.6.1 Trabalhos a mais 

Enuncia o artigo 370.º do CCP que trabalhos a mais são todos aqueles cuja espécie ou quantidade não 
esteja prevista no contrato e que se tenham tornado necessários à execução da mesma obra na 
sequência de uma circunstância imprevista e não possam ser técnica ou economicamente separáveis do 
objecto do contrato sem inconvenientes graves para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam 
estritamente necessários à conclusão da obra. A execução de trabalhos a mais só poderá ser ordenada 
nas condições dispostas no mesmo artigo, quando: 

� O contrato tenha sido celebrado na sequência de ajuste directo, de procedimento de negociação, 
de diálogo concorrencial, de concurso público ou de concurso limitado por prévia 
qualificação; 

� O contrato tenha sido celebrado na sequência de concurso público ou de concurso limitado por 
prévia qualificação e o anúncio do concurso tenha sido publicado no JOUE, no caso de o 
somatório do preço atribuído aos trabalhos a mais com o preço contratual ser igual ou superior 
a 4.845.000 euros; 

� O preço atribuído aos trabalhos a mais, somado ao preço de trabalhos a mais anteriores e 
deduzido do preço de quaisquer trabalhos a menos, não exceder 5 % do preço contratual. 
Podendo em situações que estejam em causa obras cuja execução seja afectada por 
condicionalismos naturais com especiais características de imprevisibilidade, nomeadamente 
as obras marítimas-portuárias e as obras complexas do ponto de vista geotécnico, em especial 
a construção de túneis, esse valor ser aumentado para 25%; 

� O somatório do preço atribuído aos trabalhos a mais com o preço de trabalhos a mais anteriores 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões anteriores não exceder 50 % do preço 
contratual. 

A execução dos trabalhos a mais compete ao empreiteiro, desde que lhe seja ordenado por escrito pelo 
dono de obra e lhe sejam entregues as alterações aos elementos da solução da obra necessárias à sua 
execução, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de 
formação do contrato. Quando o empreiteiro opte por exercer o direito de resolução do contrato ou 
quando, sendo os trabalhos a mais de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie 
de outros nele previstos mas a executar em condições diferentes, não disponha dos meios humanos ou 
técnicos indispensáveis para a sua execução, o empreiteiro poderá recusar execução dos trabalhos a 
mais. Nestes casos e quando não se verifique os pressupostos que definem trabalhos a mais, o 
empreiteiro poderá no prazo de 10 dias a contar da recepção da ordem para a execução dos trabalhos, 
reclamar. Após recebida a reclamação do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma também 
no prazo de 10 dias a contar da sua recepção e, quando considere injustificada a não execução dos 
trabalhos a mais, o dono da obra pode (artigo 372.º, CCP): 

� Notificar o empreiteiro com pelo menos cinco dias de antecedência, para execução os trabalhos 
a mais; 

� Optar pela execução dos trabalhos a mais directamente ou por intermédio de terceiro, quando o 
empreiteiro tenha manifestado a intenção de não os executar. 
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No caso de o empreiteiro ser notificado para a execução dos trabalhos a mais e não dê início à 
execução dos mesmos, pode o dono da obra, sem prejuízo do poder de resolução do contrato (artigo 
372.º, CCP): 

� Aplicar ao empreiteiro uma sanção pecuniária compulsória por cada dia de atraso, em valor 
correspondente a 1 ‰ do preço contratual, sem prejuízo de o contrato poder prever valor mais 
elevado; 

� Optar pela execução dos trabalhos a mais directamente ou por intermédio de terceiro.  

Se o preço a pagar pelos trabalhos a mais e o respectivo prazo de execução não estiverem estipulados 
contratualmente, deverão ser fixados de acordo com os termos seguintes (artigo 373.º, CCP): 

� Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em 
condições semelhantes, será aplicável o preço contratual e os prazos parciais de execução 
previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos; 

� Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no 
contrato mas a executar em condições diferentes, deverá o empreiteiro apresentar uma 
proposta com o preço e o prazo de execução. 

Neste último caso a proposta deverá ser apresentada ao empreiteiro no prazo de 10 dias a contar da 
data da notificação da ordem de execução dos trabalhos a mais. O dono da obra disporá, após recepção 
da proposta, igualmente de 10 dias para se pronunciar sobre a mesma, podendo em caso de não-
aceitação da proposta, apresentar uma contra-proposta, sendo que no caso de o dono da obra não 
efectuar nenhuma comunicação ao empreiteiro dentro do prazo previsto, considerar-se-á que a 
proposta deste foi aceite. Se o dono de obra e o empreiteiro não chegarem a acordo sobre todos ou 
alguns preços ou sobre o prazo de execução, os trabalhos respectivos serão executados e pagos com 
base na contra-proposta efectuada pelo dono da obra, fazendo-se, se for caso disso, a correspondente 
correcção, acrescida, no que respeita aos preços, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou 
determinação judicial ou arbitral sobre a matéria. Definidos todos os termos e condições a que deve 
obedecer a execução dos trabalhos a mais, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder à respectiva 
formalização desses trabalhos por escrito (artigos 373.º e 375.º, CCP). 

É ainda importante realçar que os trabalhos que sejam necessários ao suprimento de erros ou omissões, 
independentemente da parte responsável pelos mesmos, não são considerados trabalhos a mais (artigo 
370.º, CCP). 

2.7.6.2. Trabalhos de suprimento de erros e omissões 

Compete ao empreiteiro executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissões que lhe sejam 
ordenados pelo dono da obra, que deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessários para 
esse efeito, excepto quando o empreiteiro tenha a obrigação pré-contratual ou contratual de elaborar o 
programa ou o projecto de execução. A execução de tais trabalhos só poderá ser ordenada quando o 
somatório do preço atribuído a esses trabalhos com dos trabalhos a mais não exceder 50 % do preço 
contratual. Sempre que o dono de obra ordene a execução de trabalhos de suprimento de erros e 
omissões que embora tenham sido detectados na fase de formação do contrato, não tenham sido 
aceites por si, deve o mesmo justificar a razão pela qual os considera essenciais à conclusão da obra e 
fazer constar esse facto no relatório final da mesma. Quando estejam em causa erros e omissões que 
prejudiquem o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro proporá ao dono da obra 
as modificações necessárias ao mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano de trabalhos 
modificado e comunicar a sua posição ao empreiteiro até 15 dias após a notificação da proposta do 
empreiteiro, equivalendo o silêncio a aceitação (artigo 376.º, CCP). 
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Os trabalhos de suprimento de erros e omissões resultantes dos elementos que tenham sido elaborados 
ou disponibilizados ao empreiteiro pelo dono de obra, designadamente os elementos da solução da 
obra, são da responsabilidade do mesmo dono de obra. Nos casos em que o empreiteiro tenha a 
obrigação de elaborar o projecto de execução, é o mesmo responsável pelos trabalhos de suprimento 
dos respectivos erros e omissões, excepto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou 
disponibilizados pelo dono de obra. O empreiteiro é igualmente responsável pelos trabalhos de 
suprimento de erros e omissões cuja detecção era exigível na fase de formação do contrato, excepto 
pelos que tenham sido identificados pelos concorrentes na fase de formação do contrato mas que não 
tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra, sendo que neste caso a responsabilidade do 
empreiteiro corresponde a metade do preço dos trabalhos de suprimento de erros e omissões 
executados. É ainda da responsabilidade do empreiteiro os trabalhos de suprimento de erros e 
omissões que, não sendo exigível que tivessem sido detectados na fase de formação do contrato, 
também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em lhe fosse 
exigível a sua detecção. Nos casos em que os erros ou omissões decorram do incumprimento de 
obrigações de concepção assumidas por terceiros perante o dono da obra, este deve exercer 
obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes (artigo 378.º, CCP).  

2.7.6.3 Trabalhos a menos e inutilização de trabalhos já executados 

Excepto em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro só pode deixar de executar 
quaisquer trabalhos previstos no contrato, desde que o dono da obra emita uma ordem nesse sentido, 
especificando quais os trabalhos a menos. O preço correspondente aos trabalhos a menos será 
descontado ao preço contratual (artigo 379.º, CCP). 

Se da execução de trabalhos a mais, de trabalhos de suprimento de erros e omissões ou da ordem para 
execução de trabalhos a menos resultar inutilização de trabalhos já realizados em conformidade com o 
previsto no contrato ou com instruções do dono da obra, o seu valor não será descontado ao preço 
contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos já realizados e pelos trabalhos 
necessários à reposição da situação anterior (artigo 380.º, CCP). 

Quando devido à ordem de suspensão de trabalhos ou de outros actos, ou factos, imputáveis ao dono 
de obra, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20 % do preço 
contratual, este terá direito a uma indemnização correspondente a 10 % do valor da diferença 
verificada. Tal indemnização deverá ser liquidada na conta final da empreitada (artigo 381, CCP). 

2.7.6.4. Revisão de preços 

O preço fixado no contrato para os trabalhos de execução da obra será obrigatoriamente revisto nos 
termos contratualmente estabelecidos e de acordo com o disposto na lei. Na falta de estipulação 
contratual quanto à fórmula de revisão de preços, é aplicável a fórmula padrão estabelecida para obras 
da mesma natureza constante da lei (artigo 382.º, CCP). 

2.7.7. SUBEMPREITADAS 

Na falta de estipulação contratual haverá a possibilidade de o empreiteiro recorrer à subcontratação. 
Durante a fase de formação do contrato, a autorização da subcontratação dependerá (artigo 318.º, 
CCP): 

� Da prévia apresentação dos documentos de habilitação relativos ao potencial subcontratado que 
sejam exigidos ao subcontratante na fase de formação do contrato em causa; 

� Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, de requisitos mínimos de capacidade 
técnica ou de capacidade financeira, quando o contrato subordinar expressamente a 
subcontratação à avaliação dessas capacidades ou de uma delas, ou do preenchimento, por 
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parte do potencial subcontratado, dos requisitos mínimos de capacidade técnica relativos às 
prestações a subcontratar, para efeitos de qualificação. 

A subcontratação será no entanto vedada nas seguintes situações (artigos 317.º e 383.º, CCP): 

� Quando a escolha do empreiteiro tenha sido determinada por ajuste directo, nos casos em que só 
possa ser convidada uma entidade; 

� Às entidades que estejam, de acordo com o disposto no CCP, impedidas ser candidatos ou 
concorrentes; 

� Quando existam fortes indícios de que a subcontratação resulte de actos, acordos, práticas ou 
informações susceptíveis de falsear as regras de concorrência. 

� As entidades que não sejam titulares de alvará ou de título de registo emitido pelo Instituto da 
Construção e do Imobiliário contendo as habilitações adequadas à execução da obra a 
subcontratar; 

� A entidades nacionais de Estado signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu ou 
do Acordo sobre contratos Públicos da Organização Mundial de Comércio que, não sendo 
titulares de alvará ou do título de registo, não apresentem uma declaração, emitida pelo 
Instituto da Construção e do Imobiliário comprovativa de que podem executar as prestações 
objecto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de 
um alvará ou de um título de registo contendo as habilitações adequadas à execução da obra a 
realizar. 

O empreiteiro não poderá subcontratar prestações objecto do contrato de valor total superior a 75 % do 
preço contratual, acrescido ou deduzido dos preços correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, 
aos trabalhos de suprimento de erros e omissões e à reposição do equilíbrio financeiro a que haja lugar 
no âmbito do contrato em causa (artigo 383.º, CCP). 

Os subcontratos estarão sujeitos à forma escrita e o seu clausulado deve conter, sob pena de nulidade, 
os seguintes elementos (artigo 384.º, CCP): 

� A identificação das partes e dos respectivos representantes, assim como do título a que 
intervêm, com indicação dos actos que os habilitam para esse efeito; 

� A identificação dos alvarás ou títulos de registo das partes; 
� A descrição do objecto do subcontrato; 
� O preço; 
� A forma e o prazo de pagamento do preço; 
� O prazo de execução das prestações objecto do subcontrato. 

Estas regras são igualmente aplicáveis aos contratos de subempreitada celebrados entre o 
subempreiteiro e um terceiro. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros, são 
obrigados a manter em arquivo os contratos celebrados em que são intervenientes pelo período de 
cinco anos a contar da data da conclusão das obras (artigo 384.º, CCP). 

A subcontratação no decorrer da execução do contrato não necessita de autorização do dono da obra, 
salvo quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificação técnica do empreiteiro 
e a mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formação do contrato. Neste caso a 
subcontratação na fase de execução requererá a autorização do dono da obra e, dependo da verificação 
da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que haviam sido 
exigidos em relação ao empreiteiro, o dono de obra aprovará, ou não, a subcontratação. Após 
celebração de cada contrato de subempreitada que não requeira autorização do dono de obra, o 
empreiteiro deve no prazo de 5 dias informar por escrito o mesmo. Nesta comunicação por escrito o 
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empreiteiro deverá ainda justificar a sua decisão de recorrer à subempreitada e comprovar que o 
subcontratado cumpre com os limites previstos no CCP. O dono de obra poderá sempre opor-se à 
subempreitada quando não sejam cumpridos os limites fixados no CCP e, sempre que o fizer, deverá 
comunicar esse facto ao Instituto da Construção e do Imobiliário no prazo de cinco dias (artigos 385.º 
e 386.º, CCP). 

2.7.8. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

2.7.8.1. Medições 

O dono de obra deverá proceder à medição de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos 
não previstos no projecto ou não devidamente ordenados por si. Se não estiver estipulado 
contratualmente, a medição é efectuada mensalmente, devendo estar concluída até ao 8.º dia do mês 
imediatamente seguinte àquele a que respeita. Tais medições são feitas no local da obra com a 
colaboração do empreiteiro e são formalizadas em auto. Todos os métodos e critérios a adoptar para 
realização das medições devem ser definidos no contrato. Concluída a medição, elabora-se a 
respectiva conta corrente no prazo de 10 dias com especificação das quantidades de trabalhos 
apuradas, dos respectivos preços unitários, do total creditado, dos descontos a efectuar, dos 
adiantamentos concedidos ao empreiteiro e do saldo a pagar a este. A conta corrente e os restantes 
documentos que definem a situação de trabalhos deverão ser verificados e assinados pelo empreiteiro, 
ficando um duplicado na posse do mesmo. Quando o empreiteiro considerar que existe algum erro em 
qualquer um destes documentos, deverá apresentar a correspondente reserva no momento da sua 
assinatura. Se até à conclusão da obra forem detectados erros ou faltas em qualquer auto de medição 
anteriormente escrito, a correcção deverá ser efectuada no auto de medição seguinte pelo dono de 
obra, no caso de este e o empreiteiro estarem de acordo em relação ao objecto e às quantidades a 
corrigir. A correcção da medição irá então reflectir-se na conta corrente elaborada no mês seguinte. 

Quando seja impossível a realização da medição ou quando o dono da obra por qualquer motivo deixe 
de fazê-la, o empreiteiro deverá apresentar até ao fim do mês seguinte, um mapa das quantidades dos 
trabalhos efectuados no mês em causa, juntamente com os documentos respectivos. A exactidão das 
quantidades inscritas nos mapas apresentados é verificada no primeiro auto de medição posterior à sua 
apresentação, no qual o dono de obra procederá às rectificações a que houver lugar, ou, estando 
concluída a obra, em auto de medição avulso, a elaborar até à recepção provisória. Se nesses mapas o 
empreiteiro incluir trabalhos não efectuados, esse facto deverá ser participado ao Ministério Público, 
para ser instaurado o procedimento criminal necessário, e ao Instituto da Construção e do Imobiliário 
que comunicará o mesmo à entidade que comprova a inscrição na lista oficial de empreiteiros 
aprovados do país de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro 
(artigos 387.º a 391.º, CCP). 

 

2.7.8.2. Pagamentos 

Após a assinatura pelo empreiteiro dos documentos que constituem a situação de trabalhos, procede-se 
a liquidação do preço correspondente às quantidades de trabalhos medidos sobre as quais não haja 
divergências, depois de deduzidos os descontos a que houver lugar nos termos contratuais. Essa 
liquidação deverá ser feita no prazo de 30 dias a contar da assinatura pelo empreiteiro dos documentos 
que constituem a situação de trabalhos. Quando por motivo de reclamação do empreiteiro não forem 
liquidados todos os trabalhos medidos, mencionar-se-á tal facto através de nota explicativa inserida na 
respectiva conta corrente. Logo que sejam resolvidas as reclamações apresentadas pelo empreiteiro, o 
dono da obra procederá, se for o caso, à rectificação da conta corrente, liquidando e efectuando o 
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pagamento ao empreiteiro da importância apurada a seu favor no prazo estipulado (artigos 299.º e 
392.º, CCP). 

Se nas datas dos autos de medição ou nas datas de apresentação dos mapas de quantidades dos 
trabalhos ainda não forem conhecidos os valores finais dos indicadores económicos a utilizar na 
revisão dos preços dos trabalhos executados, o dono de obra deverá proceder ao pagamento provisório 
com base no preço previsto no contrato, revisto em função dos últimos indicadores conhecidos. Logo 
que esses indicadores económicos respeitantes ao mês de execução dos trabalhos sejam publicados, o 
dono da obra deverá efectuar imediatamente o cálculo definitivo da revisão, pagando ao empreiteiro 
ou deduzindo, de acordo com a situação verificada, a diferença apurada (artigo 393.º, CCP). 

2.7.9. RECEPÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA 

A recepção provisória da obra provém da realização de vistoria, que deverá ser efectuada logo que a 
obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do 
dono de obra, tendo em conta o término final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da 
obra. A vistoria será feita pelo dono de obra com o auxílio do empreiteiro e tem como finalidade 
(artigo 394.º, CCP): 

� Verificar se todas as obrigações contratuais e legais do empreiteiro estão cumpridas de forma 
integral e perfeita; 

� Atestar a correcta execução do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 
demolição, nos termos da legislação aplicável. 

Para efeitos de vistoria o dono de obra deverá convocar por escrito o empreiteiro com a antecedência 
mínima de cinco dias e, no caso de este não comparecer nem justificar a falta, a vistoria terá lugar com 
a intervenção de duas testemunhas, que também assinarão o respectivo auto, sendo que o mesmo será 
imediatamente notificado ao empreiteiro. No caso de a vistoria ser solicitada pelo empreiteiro, o dono 
de obra deverá realizá-la no prazo de 30 dias a contar da data em que for notificado do facto. Se o 
dono de obra não agendar ou não proceder à vistoria nesse período de tempo, a obra poderá ser dada 
como recebida, sem prejuízo das sanções previstas quando o empreiteiro não tenha executado o plano 
de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição de forma correcta. Após a vistoria será 
escrito o auto, que deverá ser assinado pelos intervenientes e no qual deverá declarar-se se que a obra 
está no seu todo, ou em parte, pronta a ser recebida. Tal auto deve conter as informações acerca (artigo 
395.º, CCP): 

� Do modo como se encontram cumpridas as obrigações contratuais e legais do empreiteiro, 
identificando nomeadamente os defeitos da obra; 

� Do modo como foi executado o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 
demolição, nos termos da legislação aplicável; 

� De quaisquer condições que o dono da obra julgue necessário impor, nos termos do presente 
� Código ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento. 

No caso de a obra estar em condições de ser total ou parcialmente recebida, a assinatura do auto de 
recepção autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso público ou a sua entrada em 
funcionamento, e implica, sendo caso disso, a sua transferência para o domínio público, sem prejuízo 
das obrigações de garantia que recaem sobre o empreiteiro. Nos casos em que o dono de obra não 
valide a correcta execução do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos 
termos da legislação aplicável, considerar-se-á que a obra não está em condições de ser recebida e 
deverá mencionar-se tal facto no auto de recepção provisória. Prevê-se ainda a não recepção provisória 
da obra ou da parte da mesma que não estiver em condições de ser recebida, quando tenham sido 
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identificados defeitos na obra que sejam capazes de impedir tal facto. O auto que declare a não 
recepção da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detectados na vistoria deve ser 
notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoável para os corrigir. Tal prazo não 
começará a contar antes de passado o prazo para apresentação de reclamação ou reservas pelo 
empreiteiro, ou da decisão do dono de obra sobre as mesmas. Logo que os trabalhos de correcção de 
defeitos estejam concluídos haverá lugar a novo procedimento de recepção provisória (artigos 394.º a 
396.º, CCP). A partir do momento da assinatura do auto de recepção provisória inicia-se igualmente o 
prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro será responsável pela correcção de todos os defeitos da 
obra. 

Segundo o CCP, o prazo de garantia varia conforme o defeito da obra de acordo com o seguinte 
(artigo 397.º, CCP): 

� 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais; 
� 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos não estruturais ou a instalações 

técnicas; 
� 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos à obra, mas dela autonomizáveis.  

O empreiteiro terá portanto a obrigação de corrigir todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela 
integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, 
quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o 
previsto no contrato. No caso de os defeitos identificados não forem susceptíveis de correcção, o dono 
da obra poderá, sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execução da obra com defeito 
ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossível ou constituir abuso de 
direito (artigo 397, CCP). 

Concluído o prazo de garantia dá-se lugar, em relação à totalidade ou a cada uma das partes da obra, a 
nova vistoria para efeitos de recepção definitiva da empreitada. A recepção definitiva deverá ser 
formalizada em auto e dependerá da verificação dos pressupostos seguintes (artigo 398.º, CCP): 

� Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, 
operação ou utilização, da obra e respectivos equipamentos, por forma a que cumpram todas 
as exigências contratualmente previstas; 

� Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia 
relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber. 

Se em consequência da vistoria se verificar que existem defeitos da obra da responsabilidade do 
empreiteiro, apenas poderão ser recebidas as obras que reúnam as condições necessárias e que sejam 
susceptíveis de recepção parcial. Quanto as restantes, o empreiteiro deverá corrigir os seus defeitos em 
prazo fixado para o efeito pelo dono de obra. Os defeitos da obra que sejam verificados após a 
recepção definitiva já não serão da responsabilidade do empreiteiro, excepto quando o dono de obra 
prove que os defeitos lhe são culposamente imputáveis (artigo 398.º, CCP). 

2.7.10. LIQUIDAÇÃO DA EMPREITADA E RELATÓRIO FINAL 

A conta final da empreitada deverá, na falta de estipulação contratual, ser elaborada no prazo de dois 
meses após a primeira revisão ordinária de preços posterior à recepção provisória. Caso não haja lugar 
a revisão de preços, os 2 meses para elaboração da conta final começarão a contar da data da recepção 
provisória. Da conta final e segundo o artigo 400.º do CCP, deverá constar os seguintes elementos: 

� Uma conta corrente da qual conste, por verbas globais, os valores de todas as medições e 
revisões ou acertos decorrentes de reclamações decididas, o prémio por cumprimento 
antecipado do contrato e as sanções contratuais aplicadas; 
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� Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissões e dos trabalhos 
a menos, com a indicação dos preços unitários pelos quais se procedeu à sua liquidação; 

� Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamações ou reservas do 
empreiteiro ainda não decididas, com expressa referência ao mapa do ponto anterior, sempre 
que os mesmos também constem daquele. 

Os trabalhos e os valores em relação aos quais existam reclamações pendentes de decisão serão 
liquidados à medida que aquelas forem definitivamente decididas (artigos 399.º e 400.º, CCP). 

Após elaborada a conta final da empreitada, a mesma deverá ser enviada ao empreiteiro no prazo de 
15 dias, podendo este em prazo idêntico proceder à sua assinatura ou, discordando da mesma, 
apresentar reclamação devidamente fundamentada, sendo que para isso poderá consultar e examinar os 
documentos de suporte à elaboração da conta final da empreitada. Se no prazo estipulado para a 
assinatura ou apresentação de reclamação da conta final o empreiteiro não se pronunciar, equivalerá à 
aceitação da mesma. No caso de o empreiteiro apresentar alguma reclamação, o dono de obra 
comunicará a sua decisão relativamente à mesma, no prazo de 30 dias a contar da sua recepção. Após 
a data da assinatura da conta final ou da data em que a conta final se considera aceite pelo empreiteiro, 
o dono da obra deverá enviar ao Instituto da Construção e do Imobiliário o relatório final da obra no 
prazo de 10 dias (artigo 401.º e 402.º, CCP). 

 

2.7.11. INCUMPRIMENTO DO CONTRATO 

Nos casos em que se registem atrasos no início ou na conclusão da execução da obra, que sejam da 
responsabilidade do empreiteiro, o dono de obra poderá aplicar uma sanção contratual por cada dia de 
atraso, com valor correspondente a 1 ‰ do preço contratual, sem prejuízo de o contrato poder prever 
valor mais elevado, sendo que o limite é o dobro do valor referido. Se o incumprimento for referente a 
prazos parciais de execução da obra, o dono de obra poderá aplicar uma sanção contratual por cada dia 
de atraso, com valor correspondente a 0,5 ‰ do preço contratual, sendo que no caso de o empreiteiro 
recuperar do atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do 
contrato, este terá direito a ser reembolsado (artigo 403.º, CCP). 

Quando se verifique desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o 
cumprimento do prazo de execução da obra ou dos respectivos prazos parciais, o dono da obra poderá 
notificar o empreiteiro para apresentar no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, 
adoptando as medidas de correcção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado. Se após 
notificação o empreiteiro não apresentar um plano de trabalhos modificado considerado adequado pelo 
dono de obra, este ultimo poderá elaborar novo plano de trabalhos acompanhado de uma memória 
justificativa da sua viabilidade e deverá notificá-lo ao empreiteiro. Caso se verifiquem novos desvios, 
seja relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo empreiteiro ou ao plano de trabalhos 
notificado pelo dono da obra, o dono de obra poderá tomar a posse administrativa da obra, bem como 
dos bens móveis e imóveis à mesma afectos, e executar a obra directamente ou por intermédio de 
terceiro, procedendo aos inventários, medições e avaliações necessários. O empreiteiro é considerado 
responsável perante o dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio 
injustificado do plano de trabalhos, quer no que respeita ao conteúdo da respectiva prestação quer no 
que respeita ao prazo de execução da obra (artigo 404.º, CCP). 
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2.7.12. EXTINÇÃO DO CONTRATO 

2.7.12.1. Resolução pelo dono de obra 

De acordo com os princípios gerais de resolução do contrato, o dono de obra pode resolver o contrato 
nos seguintes casos (artigos 333.º e 334.º, CCP): 

� Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao empreiteiro; 
� Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instruções transmitidas no 

exercício do poder de direcção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais; 
� Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização do dono de obra; 
� Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e 

limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro da manutenção 
das obrigações assumidas pelo dono de obra contrarie o princípio da boa fé; 

� Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder 20% do preço 
contratual; 

� Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato; 
� Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro; 
� O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada pelo tribunal; 
� Por razões de interesse público devidamente fundamentadas e mediante o pagamento ao 

empreiteiro de justa indemnização. 

Para além destes casos, o dono de obra pode resolver o contrato nas seguintes situações (artigo 405.º, 
CCP): 

� Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre 
segurança, higiene e saúde no trabalho; 

� Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o empreiteiro não 
comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pelo dono de obra 
para nova consignação desde que não apresente justificação de tal falta aceite pelo dono de 
obra; 

� Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que seja 
superior a 1/40 do prazo de execução da obra; 

� Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da 
notificação da decisão do dono de obra que indefere a reclamação apresentada por aquele e 
reitera a ordem para a sua execução; 

� Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono de obra por facto imputável ao 
empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos 
previstos no CCP, desde que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse 
público; 

� Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos que possibilitem ao dono de obra tomar posse 
administrativa da obra; 

� Se não foram corrigidos os defeitos detectados no período de garantia da obra ou se não for 
repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos. 

Sempre que haja resolução do contrato nos termos referidos, o dono da obra deverá informar a 
Inspecção-Geral das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e o Instituto da Construção e do 
Imobiliário e, no caso de o empreiteiro não cumprir o disposto na legislação sobre segurança, higiene e 
saúde no trabalho, a Autoridade para as Condições de Trabalho. 

2.7.12.2. Resolução pelo empreiteiro 



Análise de Preços de Propostas de Concursos, com Base na Desagregação de Trabalhos ‘ProNIC’ 
 

37 

De acordo com os princípios gerais de resolução do contrato, o empreiteiro pode resolver o contrato 
nos seguintes casos (artigo 332.º, CCP): 

� Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias. Neste caso apenas há direito de resolução 
quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à 
relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato 
ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do empreiteiro ou se 
revele excessivamente onerosa, devendo neste último caso ser devidamente ponderados os 
interesses públicos e privados; 

� Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao dono de obra; 
� Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo dono de obra por período superior a seis meses 

ou quando o montante em dívida exceda 25 % do preço contratual, excluindo juros; 
� Incumprimento pelo dono de obra de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato.[1] 

Para além destes casos, o empreiteiro pode resolver o contrato nas seguintes situações (artigo 406.º, 
CCP): 

� Se não for feita consignação da obra no prazo de seis meses contados da data da celebração do 
contrato por facto não imputável ao empreiteiro; 

� Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da consignação ou 
consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais de 120 dias, 
seguidos ou interpolados; 

� Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissões e os trabalhos 
a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos não imputáveis ao empreiteiro, 
ocorrer uma redução superior a 20 % do preço contratual; 

� Se a suspensão da empreitada se mantiver por período superior a um quinto do prazo de 
execução da obra, quando resulte de caso de força maior; 

� Se a suspensão da empreitada se mantiver por período superior a um décimo do prazo de 
execução da obra, quando resulte de facto imputável ao dono de obra; 

� Se, quando o dono de obra praticar ou der causa a facto donde resulte maior dificuldade na 
execução da obra os danos do empreiteiro excedam 20 % do preço contratual.[1] 
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3 

DESAGREGAÇÃO DOS TRABALHOS 
‘ProNIC’  

 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

No ambiente dinâmico que é o da construção, a resposta à necessidade de trocar e integrar informação 
é crucial. A dificuldade desta resposta advém de a informação ser proveniente de diferentes fontes e 
ser apresentada em diferentes formatos. Isto implica que para além das singularidades técnicas de cada 
projecto, também a documentação de suporte apresenta uma grande variabilidade, sinónimo de mais 
tempo de análise por parte dos intervenientes.   

As tecnologias de informação facilitam a gestão destes documentos, mas por outro lado, também 
abrem horizontes à criação de novos documentos ricos em informação que se podem revelar de grande 
utilidade. A crescente aplicação destas tecnologias à construção e o aumento de complexidade dos 
projectos tem como consequência o aumento da produção de documentos armazenados em sistemas de 
informação na construção.[5] 

Estes documentos necessitam de ser organizados e disponibilizados para fácil acesso e análise dos 
diversos intervenientes, donos de obra, projectistas, empreiteiros, subempreiteiros, fiscalização, 
fornecedores e utilizadores. Como resposta a esta necessidade, surgiram no final do século XX os 
Sistemas de Classificação da Informação para a Construção (CICS). Os CICS têm tido um papel 
fundamental na organização dessa informação gerada ao longo de todo o processo construtivo, desde a 
fase de concessão até à fase de manutenção.  

Respondendo à urgência de dotar o sector da construção em Portugal de uma ferramenta destas, e 
assim reduzir os problemas associados à troca de informação e as debilidades identificadas no 
panorama nacional, surge o ProNIC (Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na 
Construção). Este projecto tem como objectivo principal desenvolver um conjunto sistematizado e 
integrado de conteúdos técnicos e facilitar a sua utilização pelos diferentes agentes do processo 
construtivo.[6] 

 

3.2. O QUE É O PRONIC? 

ProNIC designa um projecto de investigação cujo objectivo essencial é desenvolver um conjunto 
sistematizado e integrado de conteúdos técnicos credíveis, suportados por uma ferramenta informática 
moderna, e que se pretende possam constituir um referencial para todo o sector da construção 
portuguesa. 
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O ProNIC é promovido pela IHRU (Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana) e pela EP (Estradas 
de Portugal) e aprovado no âmbito do POSC (Programa Operacional Sociedade do Conhecimento). O 
desenvolvimento do projecto é assegurado por um consórcio, no qual participam o IC-FEUP (Instituto 
da Construção – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), o INESC Porto (Instituto de 
Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto) e o LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil).[7] 

Esta plataforma como a sua designação indica, pretende implementar um referencial único para a 
organização dos processos de construção adaptado à realidade da construção em Portugal. A 
uniformização de conteúdos técnicos é dirigida para duas grandes áreas da construção: Edifícios em 
Geral e Infra-Estruturas Rodoviárias. Nos Edifícios são abordadas as áreas da Construção Nova e da 
Reabilitação. 

São identificados como principais causas para os problemas de comunicação entre os diferentes 
agentes envolvidos: 

� Ausência de documentos técnicos de referência relativos á informação sobre a execução dos 
trabalhos e materiais que lhe estão associados; 

� Dificuldade de reunião e divulgação das normas, especificações e textos técnicos; 
� Inexistência de conteúdos de utilização generalizada para geração de Mapas de Trabalhos e 

Cadernos de Encargos. 

Se o meio técnico não possui ferramentas de auxílio à elaboração da documentação técnica e 
contratual de suporte, esta apresentar-se-á sob diversas formas e com conteúdo muito variável. Isto 
ocorre porque cada técnico elabora os documentos com base na experiência adquirida, adaptação de 
documentação disponível ou importando modelos elaborados por outros. Este facto influencia 
directamente a qualidade e o custo do produto final. 

 

3.3. OBJECTIVOS DO PRONIC 

Os objectivos do ProNIC, atravessam transversalmente todas as fases do processo construtivo, do 
projecto à manutenção, tentando organizar o sector da construção e colmatar as debilidades apontadas 
anteriormente, através dos seguintes pontos: 

• Produzir articulados standard para cadernos de encargos de trabalhos de construção civil, 
nomeadamente para a construção de edifícios (obra nova), para a reabilitação de edifícios e 
para infra-estruturas de obras rodoviárias; 

• Disponibilizar a todos os utilizadores da plataforma fichas de trabalhos, fichas de materiais e 
fichas de custos que se associam aos cadernos de encargos gerados; 

• Gerar toda a documentação necessária ao lançamento de uma obra, incluindo a Estimativa 
Orçamental, Medições Detalhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades; 

• Depois de criada a obra com toda a informação instrutória, será também possível efectuar 
comparação de propostas, instrumento fundamental para a escolha do empreiteiro geral, por 
parte dos donos de obra. [8] 
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3.4. ORGANIZAÇÃO  

A ferramenta ProNIC integra uma base de dados de conteúdos técnicos sobre construção e um 
conjunto de aplicações informáticas que permitem a gestão e articulação desses conteúdos de acordo 
com o agente utilizador (Figura 3.1).  

 

 

Figura 3.1 – Fluxo de informação da ferramenta ProNIC 

 
A construção de um edifício ou estrada engloba diversos trabalhos distintos, com diversas 
especialidades a trabalhar em conjunto. Estes empreendimentos têm características não lineares, 
imprevisíveis por vezes e como tal organizar todos os processos que constituem a obra é um grande 
desafio. Devemos portanto analisar a construção como a composição de um grande número de 
processos, inter-relacionados.  

O ProNic organiza a obra através de uma estrutura de desagregação (Work Breakdown Structure -
WBS). Esta desagregação é utilizada para facilitar a gestão de processos complexos com o da 
construção, através de um seccionamento progressivo de acordo com o grau de pormenorização 
desejado.  

O primeiro nível de desagregação dos trabalhos de construção nova tem por base as regras de medição 
do LNEC, a divisão da obra em capítulos corresponde às diferentes especialidades (Tabela 3.1). O 
grupo de trabalhos específico da reabilitação segue uma abordagem por técnicas de intervenção 
encaradas como um conjunto integrado, sendo estas técnicas enquadradas na mesma estrutura de 
capítulos. 
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Tabela 3.1 – Listagem dos capítulos ProNIC para construção nova e reabilitação 

1 Estaleiro 14 Elementos de Carpintaria 
2 Trabalhos Preparatórios 15 Elementos de Serralharia 
3 Demolições 16 Elementos de Materiais Plásticos 
4 Movimentos de Terras 17 Isolamentos e Impermeabilizações 
5 Arranjos Exteriores 18 Revestimentos e Acabamentos 
6 Fundações e Obras de contenção 19 Vidros e Preenchimentos 

7 
Estruturas de Betão Armado e Pré-
esforçado 20 Pinturas e Envernizamentos 

8 Estruturas Metálicas 21 Instalações e Equipamentos de Águas 
9 Estruturas de Madeira 22 Instalações e Equipamentos Mecânicos 

10 Estruturas de Alvenaria e Cantaria 23 Instalações e Equipamentos Eléctricos 

11 Estruturas Mistas 24 Ascensores, Monta-Cargas, Escadas 
Mecânicas e Tapetes Rolantes 

12 Paredes 25 Equipamento Fixo e Móvel 
13 Elementos de Cantaria 26 Diversos 

 

Em relação às obras de infra-estruturas rodoviárias, o primeiro nível de desagregação dos trabalhos 
segue o estabelecido no Caderno de Encargos da EP. Neste caso a desagregação não segue os 
trabalhos das especialidades mas os grandes grupos de trabalhos definidos pela EP (Tabela 3.2). 

 

Tabela 3.2 – Listagem dos capítulos ProNIC para obras de infra-estruturas rodoviárias 

1 Terraplenagem 6 Obras de Arte Integradas (Passagens 
Superiores e AO dos Nós) 

2 Drenagem 7 
Obras de Arte Integradas (Passagens 
Inferiores, Agrícolas e Hidráulicas 
Especiais) 

3 Pavimentação 8 Obras de Arte Especiais 
4 Obras Acessórias 9 Túneis 

5 Equipamentos de Sinalização e 
Segurança 

10 Diversos 

 

O segundo nível de desagregação apresenta as opções, “Trabalhos de Construção em Geral” e quando 
fizer sentido “Técnicas de Reabilitação”. A segunda opção deve-se ao facto de as intervenções de 
reabilitação de edifícios ainda não terem uma estrutura de capítulos própria, ficando assim associadas 
aos capítulos da construção nova. Importante referir que o projectista poderá definir as técnicas através 
da utilização de um artigo de reabilitação existente, criar um, ou conjugar artigos já existentes. 

Níveis seguintes de desagregação estabelecem o tipo de elemento, a sua localização, as características 
gerais do tipo de material, entre outras especificidades. Esta desagregação em árvore acaba quando se 
define um artigo, que corresponde a uma medição de um trabalho e que terá associado um preço 
unitário. 

Esta estrutura em árvore permite uma visualização geral da obra, dando informação sobre o nível de 
desagregação e permitindo procurar e aceder à informação pretendida rapidamente. 
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3.5. INTERFACES  

De acordo com a identidade do interveniente a ferramenta apresenta diferentes utilidades, assumindo 
um carácter transversal a todo o processo construtivo. No quadro seguinte são apontadas algumas das 
utilidades, de acordo com a fase do processo e do interveniente (Tabela 3.3). 

 

Tabela 3.3 – Utilidade da ferramenta ProNIC para os diferentes utilizadores 
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3.6. CONTEÚDOS  

3.6.1. INTRODUÇÃO 

Os conteúdos técnicos presentes na base de dados permitem gerar fichas de execução de trabalhos, 
fichas de materiais e articulados detalhados e exaustivos para criação de Mapas de Trabalhos e 
Quantidades.  

O articulado é uma aplicação que permite definir os artigos e escolher uma série de opções relativas a 
esses trabalhos. A ficha de execução associada a cada tipo de trabalho descreve como se executa o 
mesmo enquanto as exigências que o material aplicado deve respeitar é estabelecido na ficha de 
material.  

Estas fichas são construídas ao longo da determinação de vários parâmetros, de modo a que os 
conteúdos sejam consistentes com o trabalho a realizar. No entanto, tendo em conta que não é possível 
criar uma base de dados com todas as situações e singularidades, o projectista poderá inserir conteúdos 
tanto ao nível do articulado como nas fichas de execução e materiais.  

O projectista não é portanto limitado na elaboração dos documentos técnicos, o ProNIC funciona 
como uma ferramenta de suporte. 

 

3.6.2. ARTICULADO 

Para elaborar o Mapa de Trabalhos no ProNIC é necessário definir os trabalhos que constituem a obra, 
tarefa da inteira responsabilidade do projectista. No Mapa de Trabalhos definem-se os trabalhos a 
executar, pelo que este documento é de extrema importância tanto na fase de concurso como na fase 
de execução. 

O Mapa de Trabalhos gerado pelo ProNIC depende do articulado definido pelo projectista. Este 
processo de criação é auxiliado pelo programa, através de textos e de compatibilização das escolhas 
com a normalização em vigor. Depois da definição do tipo e natureza dos trabalhos, as fichas de 
execução de trabalhos e as fichas de materiais são geradas automaticamente. 

 

3.6.3. FICHAS DE EXECUÇÃO DE TRABALHOS 

A cada trabalho do articulado é associada uma ficha de execução, que é construída em função das 
opções tomadas pelo utilizador durante a definição do artigo. O utilizador escolhe um trabalho e é 
associada uma ficha de execução, depois terá de efectuar as opções disponíveis que condicionarão a 
respectiva ficha. Resumindo, existe uma parte da ficha de execução que é generalizada ao tipo de 
trabalho em questão, outra que é relativa às particularidades do trabalho em questão. 

As fichas de execução de trabalhos são organizadas na seguinte estrutura: 

� Definição do Trabalho; 
� Materiais; 
� Recepção e Armazenagem dos Materiais; 
� Trabalhos Preparatórios; 
� Processo/Modo de Execução; 
� Controlo e Aceitação; 
� Ensaios; 
� Referências Técnicas e Normativas; 
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� Critérios de Medição; 
� Riscos Associados; 
� Outras Disposições; 
� Utilização e Manutenção. 

 

3.6.4. FICHAS DE MATERIAIS 

As fichas de materiais têm como objectivo caracterizar os materiais, para que ao longo da realização 
dos trabalhos sejam cumpridas todas as recomendações e requisitos normativos.  

Quando o projectista define um trabalho no articulado, além de gerar uma ficha de execução, é 
associada a esse trabalho as fichas dos materiais seleccionados.  

As fichas de materiais são organizadas na seguinte estrutura comum: 

� Definição do Material; 
� Domínio de Aplicação; 
� Composição; 
� Características e Propriedades; 
� Aplicação; 
� Referências Técnicas e Normativas; 
� Marcas de Qualidade e Certificações; 
� Processo de Fabrico; 
� Embalagem, Recepção, Armazenamento e Conservação; 
� Riscos de Segurança; 
� Ensaios; 
� Restrições e Condições de não-aplicação; 
� Outras Disposições. 

 
3.6.5. MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES 

Depois de definir o articulado, ficam abrangidos a totalidade dos trabalhos que constituem a obra. O 
projectista deverá então definir as quantidades de cada trabalho a realizar. Estas quantidades podem 
ser inseridas no seu valor total ou através da criação de uma ficha de medições detalhada.  

O Mapa de Trabalhos e Quantidades é gerado seguindo a organização do articulado, contudo é 
possível alterar a ordem e reorganizar o documento. Obtém-se desta forma o Mapa de Trabalhos e 
Quantidades com as medições associadas, tornando-se possível executar uma Estimativa Orçamental. 

 

3.6.6. ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

O ProNIC possui uma base de dados de preços que pode ser usada pelo dono de obra/projectista para a 
obtenção de uma estimativa orçamental. Esta base de dados estrutura-se da seguinte forma:  mesma 
forma que as fichas de custos e rendimentos desenvolvidas pelo LNEC. A sua estrutura divide-se em: 

� Materiais; 
� Recursos; 
� Mão-de-obra. 

O dono de obra/projectista poderá seleccionar valores da base de dados ou inserir outros valores. 
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3.6.7. CADERNO DE ENCARGOS 

Como foi explicado anteriormente, a definição do articulado define todos os trabalhos que constituem 
a obra na sua totalidade e associam a cada um dos trabalhos uma ficha de execução e uma ficha de 
materiais.  

Isto permite a geração de toda a informação escrita necessária para a definição do Caderno de 
Encargos, com a excepção da Memória Descritiva que pode ser agrupada pelo projectista.  

 

3.7. OUTRAS FUNCIONALIDADES  

3.7.1. ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA PROCESSOS DE CONCURSO 

O ProNIC pode integrar os modelos dos documentos necessários à constituição dos processos de 
concurso (Programa de Concurso, Modelos de Proposta, Cláusulas Jurídico / Administrativas do C.E.) 
e pode possibilitar a agregação de outros elementos de projecto (peças desenhadas, memórias 
descritivas e cálculos, estudos complementares) complementares. 

No esquema seguinte a documentação que é gerada em ambiente ProNIC está em destaque, toda a 
restante poderá ser anexa pelo projectista (Figura 3.2).[7] 

 

Figura 3.2 – Peças do procedimento (com destaque para os documentos gerados em ambiente ProNIC) 
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3.7.2. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO 

O ProNIC está a desenvolver com o apoio da Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais 
de Construção (APCMC) uma base de dados de classificação e codificação dos produtos de 
construção. Este trabalho está a ser realizado com base na proposta de classificação desenvolvida pelo 
EPIC (European Product Information Co-Operation) e tratará, numa fase inicial, de classificar os 
materiais ao nível do produto genérico (partindo dos atributos função, forma e material), passando-se 
numa fase posterior para a codificação ao nível dos produtos específicos. [7] 

 

3.7.3. APLICAÇÃO DO MODELO PRONIC À CONTRATAÇÃO  

A Parque Escolar, no âmbito da 3ª Fase do Programa de Modernização do Parque Escolar 
destinado ao Ensino Secundário celebrou um contrato de prestação de serviços com o 
consórcio ProNIC para a implementação de um sistema de gestão da informação técnica dos 
seus projectos. 

O objectivo é utilizar o ProNIC na elaboração do projecto de execução, materializando 
através do mesmo o Mapa de Quantidades de Trabalhos e o Caderno de Encargos. O interface 
com as plataformas electrónicas de contratação permite ao projectista a realização do trabalho 
em ambiente colaborativo. 

 

3.8. CONCLUSÕES  

O carácter transversal nos múltiplos domínios do processo construtivo, permite esperar que o 
ProNIC® contribua para a resolução das debilidades identificadas na construção portuguesa e 
enunciadas nesta comunicação. 

É, em resumo, intenção do ProNIC produzir impactos a diferentes níveis e representar uma 
mais-valia para o sector, contribuindo para: 

� a melhoria na qualidade da informação técnica, com os expectáveis reflexos na 
qualidade dos produtos finais; 

� a limitação dos problemas da contratação relacionados com indefinições e erros de 
interpretação dos documentos de concurso e projecto, com as consequentes reduções 
de custos associados à não qualidade e aos trabalhos a mais; 

� uma maior facilidade na gestão das empreitadas e das subempreitadas; 
� o acesso generalizado ao conhecimento dos referenciais normativos, pela 

disponibilização de compilação actualizada das normas e regulamentos aplicáveis aos 
diferentes trabalhos, podendo, nesta medida, ajudar à formação e actualização dos 
técnicos; 

� uma maior rentabilidade das organizações com o consequente aumento de 
competitividade do sector. 

Complementarmente refere-se ainda que as potencialidades da ferramenta ProNIC® poderão 
enquadrar-se nas intenções e preocupações da Administração Pública, traduzidas no Código 
da Contratação Pública, designadamente no que se relaciona com a futura obrigatoriedade de 
apresentação de propostas pela via electrónica, com a introdução do conceito de preços 
máximos das empreitadas e com a limitação dos erros e omissões aos casos em que estes só 
sejam inequivocamente detectáveis na fase de execução do contrato. [9] 
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4 

ANÁLISE DE PROPOSTAS   
 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

A análise e avaliação de propostas de empreitadas de obras públicas não é uma tarefa simples 
e ganha complexidade acrescida quando estamos perante um universo de propostas que têm 
diferentes apresentações, nível de informação variável ou até métodos de execução de 
trabalhos diferentes (quando os mesmo não são definidos no Caderno de Encargos). 

No entanto, estes obstáculos podem ser ultrapassados se os documentos relativos ao concurso 
(caderno de encargos, mapa de trabalhos e quantidades, propostas…) forem elaborados sob o 
mesmo modelo. Através da utilização da ferramenta ProNIC para gerar os documentos 
relativos ao concurso, estes apresentam a mesma informação técnica de referência, a mesma 
apresentação e o mesmo nível de detalhe, facilitando o processo de análise e avaliação. 

Para além desta vantagem inerente à normalização de documentos, existe uma maior 
facilidade de tratamento de dados, visto estes se apresentarem informatizados. Assim, surge a 
possibilidade de automaticamente se produzir uma análise de propostas em que se assegure a 
robustez das mesmas e se efectue análises de inúmeros factores e subfactores, auxiliando o 
utilizador no seu processo decisivo. 

Exemplos desses factores que constituem os pontos de avaliação são o factor custo final, 
prazo final, qualidade das peças submetidas a concurso, clareza e rigor do conteúdo, etc. O 
decisor defronta-se portanto perante uma série de alternativas e precisa de efectuar a 
adjudicação da proposta: 

� economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante;  
� que apresente o preço mais baixo.  

Caso a adjudicação seja feita segundo o primeiro critério, existem vários factores e 
subfactores com diferentes ponderações que densificam o critério de adjudicação e que são 
definidos no programa do concurso. O processo de avaliação e adjudicação de empreitadas de 
obras públicas, é nesse caso um problema de decisão multi-critério. Caso a adjudicação seja 
feita com base no critério do preço mais baixo o processo é mais simples e basta efectuar uma 
ordenação do preço total, na abordagem mais elementar. 
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No entanto tendo em conta o facto do peso total resultar dum somatório de preços parcelares 
relativos aos diferentes trabalhos, faz sentido, mesmo só para o critério preço, densificar a 
análise, avaliando a coerência das diferentes parcelas e o seu reflexo no preço global. 

É conhecido que as obras públicas apresentam recorrentemente um problema de derrapagem 
financeira, ou seja, os custos de construção revelam-se superiores aos da proposta adjudicada. 
Assim, achou-se importante realizar um estudo, fazendo uma análise comparativa de preços, 
tendo por base o Mapa de Trabalhos e Quantidades. Uma boa compreensão do 
comportamento das propostas a diferentes níveis, pode ser essencial para antecipar problemas 
e evitar custos ocultos.  

Este capítulo aborda a problemática da tomada de decisão e apresenta por fim uma proposta 
de análise e avaliação de propostas com base no critério preço. 

 

4.2. ANÁLISE DE PROPOSTAS 

4.2.1. EXCLUSÃO 

De acordo com o artigo nº70 do CCP são excluídas por motivos materiais as propostas cuja análise 
revele que: 

� não apresentem algum dos atributos relativos a aspectos da execução do contrato a celebrar 
submetidos à concorrência pelo caderno de encargos; 

� apresentem atributos que violam os parâmetros base fixados no caderno de encargos ou que 
apresentem quaisquer termos ou condições que violam o caderno de encargos; 

� seja impossível de avaliar em virtude da forma de apresentação dos respectivos atributos; 
� o preço contratual seria superior ao preço base; 
� possua preço total anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos não tenham sido 

apresentados ou não tenham sido considerados; 
� o contrato a celebrar implicaria a violação de quaisquer vinculações legais ou regulamentares 

aplicáveis; 
� a existência de fortes indícios de actos, acordos, práticas ou informações susceptíveis de falsear 

as regras da concorrência.  
 
No artigo nº146 do CCP são descritos as razões apontadas para exclusão das propostas por motivos 
formais. De um modo resumido podemos afirmar que são excluídas por motivos formais as propostas 
cuja análise revele que ocorreu: 

� apresentação intempestiva; 
� incompletude (falta de documentos); 
� verificação do impedimento; 
� idioma inadmissível; 
� apresentação incorrecta de proposta variante; 
� incorrecto modo de apresentação; 
� falsas declarações.  

 

 

 



Análise de Preços de Propostas de Concursos, com Base na Desagregação de Trabalhos ‘ProNIC’ 
 

49 

4.2.2. PREÇO ANORMALMENTE BAIXO 

Segundo o CCP, pode considerar-se preços anormalmente baixos, por auto limitação no caderno de 
encargos, por correlação com o preço base ou por decisão discricionária (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 – Quadro resumo ‘Preço Anormalmente Baixo’ 

 
Caso não seja fixado um limite para o preço anormalmente baixo pela entidade adjudicante e o preço 
base não seja fixado no caderno de encargos, a entidade adjudicante pode recorrer à decisão 
discricionária tendo no entanto de fundamentar a sua decisão.  

Nos dois primeiros casos, se o concorrente propuser um preço anormalmente baixo deverá desde logo 
incluir nas suas propostas os documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da 
apresentação desse mesmo preço. No terceiro caso os concorrentes devem ser notificados pela 
entidade adjudicante para prestarem os esclarecimentos justificativos. 

Existem alguns pontos a ter em conta perante um preço anormalmente baixo: 

� é admissível adjudicar uma proposta que apresente um preço anormalmente baixo; 
� não é possível excluir uma proposta com fundamento em que apresenta um preço anormalmente 

baixo sem que antes seja dada ao concorrente a possibilidade de a justificar.[15] 

 

4.2.3. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

Como já foi referido anteriormente existem dois critérios de adjudicação previstos no CCP. O de mais 
baixo preço, que só pode ser utilizado sob a devida indicação no caderno de encargos, este deverá 
definir todos os aspectos da execução do contrato, submetendo à concorrência apenas o preço (artigo 
nº74, CCP). Está previsto também o critério de proposta economicamente mais vantajosa, neste caso 
devem estar definidos os factores e subfactores e o seu peso na avaliação (Figura 4.2).  
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Figura 4.2 – Explicação sobre adjudicação segundo a proposta economicamente mais vantajosa 

 
Os factores e subfactores que densificam o critério da proposta economicamente mais vantajosa não 
podem dizer respeito, directa ou indirectamente, a situações, qualidades, características ou outros 
elementos de facto relativos aos concorrentes (art.75 nº1, CCP). 

 

4.2.4. MODELO DE AVALIAÇÃO 

O modelo de avaliação deve ser indicado logo no Programa do Concurso e deverá definir (artigo 132º 
nº1, CCP): 

� os factores e eventuais subfactores; 
� os coeficientes de ponderação; 
� uma escala de pontuação dos factores e subfactores elementares; 
� a construção de descritores através de expressões matemáticas ou níveis qualitativos. 

Importante ainda referir que o modelo de avaliação das propostas não pode fazer referência a 
indicadores que dependam, directa ou indirectamente, dos atributos das propostas a apresentar, com 
excepção dos da proposta a avaliar (artigo 139º nº4, CCP) 

 

4.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

4.3.1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

As medidas de estatística descritiva, designadas por parâmetros quando se referem à população, como 
é o caso, permitem sintetizar dados da população num só valor. Pretende-se com o seu uso conseguir 
caracterizar a oferta das propostas ou as ofertas por capítulo em parâmetros comparáveis.[11] 

Devido à enorme quantidade de dados referentes às propostas, torna-se mais fácil a sua análise com 
recurso ao tratamento de factores numéricos bem quantificados. Este é um problema estatístico sendo 
da máxima importância relembrar alguns conceitos relevantes. 

Esses conceitos são relativos a medidas de localização, medidas de dispersão e representação gráfica. 
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4.3.2. MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO 

4.3.2.1. Média 

A média amostral ou simplesmente média, é uma medida de localização do centro da amostra e 
obtêm-se a partir do quociente entre a soma de todos os valores observados e o número total de 
observações. 

Considerando um conjunto n de observações (x1, x2, …,xn), a média aritmética (Ẋ) é dada pela 

expressão:[10] 

 

4.3.2.2. Mediana 

A mediana, m, é uma medida de localização do centro da distribuição dos dados definida através da 
ordenação dos elementos da amostra e posterior divisão da mesma ao meio. A mediana é o valor 
(pertencente ou não à amostra) que divide a mesma ao meio, 50% dos elementos da amostra são 
inferiores à mediana, 50% são superiores.[10] 

Após ordenação dos elementos da amostra de n elementos, 

� se n é impar, a mediana é o elemento médio; 
� se n é par, a mediana é a semi-soma dos dois elementos médios. 

Como medida de localização, a mediana é mais robusta do que a média, menos sensível a dados 
anormais. 

 

4.3.3. MEDIDAS DE DISPERSÃO 

4.3.3.1. Variância 

Define-se a variância, e representa-se por s², como sendo a medida que se obtém somando os 

quadrados dos desvios das observações da amostra, relativamente à sua média, e dividindo pelo 

número de observações da amostra menos um:[10] 

 

4.3.3.2. Desvio Padrão 

As unidades em que a variância é expressa não é a mesma que dos dados. Para obter uma medida de 
variabilidade ou dispersão com as mesmas unidades que os dados, faz-se a raiz quadrada da variância 
e obtemos o desvio padrão.[10] 

 

O desvio padrão é uma medida que só pode assumir valores positivos, e quando maior se mostrar, 
maior será a dispersão dos dados. 
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4.3.3.3. Amplitude 

Uma medida de dispersão que se utiliza por vezes, é a amplitude amostrar (r), definida como sendo a 
diferença entre a maior ( ) e a menor ( ) das observações. [10] 

 

4.3.3.4. Coeficiente de Variação 

O coeficiente de variação é uma medida de dispersão que se presta para a comparação de distribuições 
diferentes. O desvio-padrão é relativo à média e como duas distribuições não podem ter médias 
diferentes, esse desvio-padrão não pode ser utilizado para comprar ambas as séries de dados. A 
solução a esse problema é usar o coeficiente de variação, que é igual ao desvio-padrão dividido pela 
média.[11] 

 

4.3.4. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

4.3.4.1. Histograma 

Um histograma é um gráfico que reflecte a forma da distribuição de frequências da amostra. Para 
construir um histograma é necessário primeiro repartir os dados por classes e depois calcular as 
respectivas frequências. Os histogramas são particularmente úteis para variáveis contínuas ou 
variáveis com poucos valores repetidos. 

A aparência do histograma depende muito do número de classes considerado. Um número muito 
grande de classes produz um histograma com demasiada irregularidade, enquanto um histograma com 
um número demasiado reduzido de classes oculta a forma da distribuição (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 – Aparência de um histograma em função do número de classes 

 

4.3.4.2. Diagrama Boxplot  

É uma representação gráfica de algumas medidas de localização, permitindo num só gráfico observar 
muitas informações, como mediana, valor máximo, valor mínimo e quartil inferior e superior. 

O gráfico de Boxplot é construído através do cálculo da mediana, do quartil inferior e superior das 
propostas (Q1 e Q3 respectivamente). Os valores Q1 e Q3 correspondem à mediana da primeira e 
segunda parte ordenada dos gráficos, respectivamente. [11] 
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Figura 4.4 – Exemplo de Diagrama Box Plot 

 
 

 
Figura 4.5 – Legenda da Boxplot   

 

Este tipo de representação gráfica permite-nos saber várias localizações, como a mediana, 1º e 
3º quartis e valor mínimo e máximo. Em termos de dispersão, informa sobre a amplitude e 
distância inter-quartil. É possível fazer ainda uma leitura relativa à assimetria da distribuição 
através da posição relativa da mediana na caixa. 

 

 
Figura 4.6 – Interpretação da Boxplot em termos de simetria 
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4.4. MÉTODO DE ANÁLISE  

4.4.1. ORGANIZAÇÃO 

Este modelo de análise de preços pretende auxiliar o adjudicatário na análise dos preços das propostas 
de contratos de empreitadas de obras públicas. Prevê-se que todos os documentos inerentes ao 
concurso em estudo utilizem informação técnica de referência e sejam normalizados, com recurso à 
ferramenta ProNIC.  

O método de análise começa por um estudo geral das propostas e vai progressivamente aumentando o 
nível de detalhe, na tentativa de direccionar o decisor para os factores mais relevantes. Os níveis de 
detalhe tiram partido óbvio da estrutura da obra em ProNIC, organizando-se em três fases distintas. 

 

Figura 4.7 – Níveis de análise 

 
Ao longo de cada uma das fases tenta-se estudar a variável preço de cada proposta através dos 
seguintes passos: 

1.Análise Global 
1.1.Verificação da robustez das propostas 

1.1.1.Preço base 
1.1.2.Preço anormalmente baixo 

1.2.Ordenação das propostas por preço global 
1.3.Determinação de parâmetros 

1.3.1.Amplitude Global 
1.3.2.Média 
1.3.2.Mediana 

 
2.Análise dos Capítulos 

2.1.Aplicação dos critérios de robustez do CCP ao preço por capítulo 
2.2.Determinação do peso de cada capítulo no preço global 
2.3.Ordenação das propostas por capítulo 
2.4.Determinação de parâmetros; 

2.4.1.Envolvente mínima e máxima 
2.4.2.Amplitude por capítulo 
2.4.3.Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação 
2.4.4.Representação gráfica 

2.5.Identificação das propostas e capítulos alvos de estudo detalhado 
 
3.Análise dos Artigo (Estudo realizado por capítulo) 

3.1.Aplicação dos critérios de robustez do CCP ao preço por capítulo 
3.2.Determinação do peso dos artigos no capítulo 
3.3.Identificar artigos com maior coeficiente de variação  
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4.4.2. ANÁLISE GLOBAL 

A análise inicia-se aplicando os critérios do preço base e preço anormalmente baixo, de modo a 
verificar a robustez das propostas ou a sua exclusão do processo de análise. Depois desta verificação, 
definem-se as propostas a analisar e efectua-se uma ordenação das propostas por preço global. 

Importa referir que esta ordenação é respeitada ao longo de todo o estudo, facilitando a atenção do 
decisor para as propostas melhor classificadas no ranking de preço global.  

Determina-se alguns indicadores para caracterização do universo das propostas em estudo. O primeiro 
indicador é a amplitude de preço global, que retrata o distanciamento da proposta melhor classificada 
com a última da tabela de ordenação. Em seguida calcula-se a média e a mediana, esta última menos 
sensível a propostas anormais. Valores de médias e medianas próximos, indicam que não existem 
propostas anormais e que as mesmas apresentam uma distribuição normal. 

 

4.4.3. ANÁLISE DOS CAPÍTULOS 

O estudo segue para a segunda fase, aplicando os critérios de preço base e preço anormalmente baixo 
aos preços por capítulo das propostas. São utilizados os preços dos capítulos da estimativa orçamental, 
denominando-se ‘preço base do capítulo’ e a partir deste é calculado o ‘preço anormalmente baixo do 
capítulo’ (40% inferior). São assinaladas o número de ocorrências acima e abaixo destes limites em 
cada umas das propostas. 

Estes limites apesar de serem meramente indicativos e não terem origem em nenhum apontamento 
previsto no CCP, permite ter uma noção do posicionamento de cada uma das propostas em relação ao 
preço por capítulo, podendo revelar de alguma forma a estratégia do concorrente.  

Em algumas situações pode ainda indicar necessidade de revisão dos preços utilizados na elaboração 
da estimativa orçamental. No caso em que todas as propostas apresentem preços distantes da previsão 
orçamental mas que sejam mais ou menos constantes entre si, indicando um possível erro da 
estimativa. 

Procede-se à determinação do peso de cada capítulo no preço global da empreitada, tendo por base a 
estimativa orçamental. Este é um indicador fundamental para que numa fase mais avançada do estudo 
se identifique que capítulos devem ser alvo de um estudo mais detalhado.  

As propostas são posteriormente ordenadas por capítulo e comparadas com o seu ranking global 
através de um quadro resumo. Este quadro facilita a percepção do posicionamento das propostas entre 
si. 

Com o objectivo de comparar a variação dos capítulos entre si e fazer uma construção gráfica que 
transmita o máximo de informação ao decisor, procede-se à determinação dos seguintes parâmetros: 

� Envolvente Mínima; 
� Envolvente Máxima; 
� Amplitude; 
� Média; 
� Mediana; 
� Variância; 
� Desvio Padrão; 
� Coeficiente de Variação. 
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Como referido anteriormente a variância não apresenta as unidades dos dados em estudo (€) e o desvio 
padrão do capítulo depende da média das propostas por capítulo, pelo que a comparação entre 
capítulos só é possível através do coeficiente de variação. 

A construção gráfica é elaborada à imagem de um gráfico box plot, acumulando informação sobre a 
amplitude e custo de cada um dos capítulos, da mediana e estimativa orçamental. Este gráfico 
permitirá ainda analisar as assimetrias da distribuição dos preços.  

Após esta análise é possível definir as propostas e capítulos alvos de um estudo ao nível do artigo.  

 

4.4.4. ANÁLISE DOS ARTIGOS 

A terceira fase implica uma análise ao nível do preço por artigo, identificando os trabalhos onde existe 
uma maior disparidade de preços. Este estudo é feito por capítulo, fazendo o levantamento dos artigos 
que o constituem.  

São aqui também aplicados os conceitos de preço base e preço anormalmente baixo para comparação 
com os preços dos artigos apresentados pelos concorrentes. Procura-se através da aplicação desta 
condição identificar mais facilmente os preços mais subestimados e sobrestimados. 

De modo a perceber a importância desses preços no preço do capítulo é calculado o peso de cada 
artigo em relação ao capítulo. Após o cálculo do peso percentual do artigo no capítulo em estudo são 
identificados os trabalhos mais problemáticos, ou seja, que têm maior peso e maior variação. 
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5 

MODELO DE ANÁLISE DE PREÇOS  
 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Face ao grau de degradação das infra-estruturas escolares, tornou-se necessário elaborar um plano de 
requalificação e modernização e em paralelo um modelo de gestão que permita fazer fomentar a 
correcta utilização e manutenção de todo o património, conhecido por Programa Modernização do 
Parque Escolar. 

Por isso em 2007, a Parque Escolar (EPE) lançou um concurso público para as empreitadas das obras 
públicas correspondentes ao programa. No âmbito deste programa de modernização, a PE celebrou um 
contrato de prestação de serviços com o consórcio ProNIC para a implementação do seu sistema de 
gestão de informação técnica.[12] 

A documentação técnica associada ao concurso foi gerada com a ferramenta ProNIC. O Mapa de 
Quantidades de Trabalhos, Estimativa Orçamental e as Condições Técnicas para o Caderno de 
Encargos estão portanto normalizados e com o mesmo nível de detalhe e apresentação. 

O modelo de análise de preços foi estudado tendo por base um concurso para um contrato de 
empreitada de obra pública lançado pela Parque Escolar. Foram gentilmente cedidos os seguintes 
documentos: 

� Mapa de Trabalhos e Quantidades do Projecto; 
� Estimativa Orçamental do Projecto; 
� Mapas de Preços da Proposta de onze concorrentes. 

Importante referir que os elementos facultados das empresas eram anónimos. Procedeu-se a uma 
análise e comparação de preços tendo por base a desagregação dos trabalhos ProNIC.  

 

5.2. PARQUE ESCOLAR  

5.2.1. INTRODUÇÃO 

A Parque Escolar, EPE, é uma pessoa colectiva de direito público de natureza empresarial dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, estando sujeita à tutela dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação. 

A PE tem por objecto o planeamento, gestão, desenvolvimento e execução do programa de 
modernização da rede pública de escolas secundárias e outras afectas ao Ministério da Educação. 
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O Programa de Modernização do Parque Escolar destinado ao ensino Secundário, visa cumprir três 
objectivos: 

� Requalificar e modernizar os edifícios das escolas com Ensino Secundário, repondo a eficácia 
física e funcional, numa perspectiva de criar condições para a prática de um ensino moderno, 
adaptado aos conteúdos programáticos, às didácticas e às novas tecnologias de informação e 
comunicação; 

� Abrir a escola à comunidade, criando condições para uma maior articulação com o meio 
envolvente, associado a uma correcta valorização patrimonial garantindo o aproveitamento 
integral das potencialidades instaladas na infra-estrutura escolar; 

� Criar um novo modelo de gestão das instalações, garantindo uma optimização de recursos 
instalados e uma correcta gestão da conservação e manutenção dos edifícios após a 
intervenção.[13] 

 

5.2.2. ESPECIALIDADES DO PROJECTO 

A organização dos projectos é feita segunda as especialidades do projecto que são as definidas na 
Portaria 701-H: 

� Estaleiro; 
� Movimentos de Terra e Contenções; 
� Demolições; 
� Estabilidade; 
� Arquitectura; 
� Instalações, Equipamentos e Sistemas de Águas e Esgotos; 
� Instalações, Equipamentos e Sistemas Eléctricos; 
� Posto de Transformação Cliente (PTC); 
� Instalações, Equipamentos e Sistemas de Comunicações; 
� Instalações, Equipamentos e Sistemas de AVAC; 
� Instalações, Equipamentos e Sistemas de Gás; 
� Sistema de Segurança Integrada; 
� GTC – Gestão Técnica Centralizada; 
� Instalações, Equipamentos e Sistemas de Transporte de Pessoas e Cargas; 
� Condicionamento Acústico; 
� Instalações, Equipamentos de Produção de Energia Renovável (Sistema Solar Foto voltaico); 
� Sistema de Energia Renovável para Produção de Água Quente Sanitária ou Aquecimento; 
� Ar Comprimido; 
� Resíduos Sólidos Urbanos; 
� Mobiliário e Equipamento Fixo e Móvel; 
� Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 
� Plano de Segurança e Saúde em Fase de Projecto; 
� Espaços Exteriores. 
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5.2.3. ARTIGOS PRONIC 

Observando o Mapa de Trabalhos e Quantidades podemos ver que os trabalhos que 
constituem a obra são organizados em 12 Capítulos (Figura 5.1). O âmbito dos trabalhos 
presentes nestes capítulos não corresponde apenas ao âmbito das especialidades de projecto. 

Tabela 5.1 – Organização do Mapa de Trabalhos e Quantidades [7] 

Código Designação 

Cap.1 Estaleiro 

Cap.2 Trabalhos Preparatórios e Preliminares 

Cap.3 Demolições 

Cap.4 Movimento de Terras 

Cap.5 Arranjos Exteriores 

Cap.6 Estruturas 

Cap.7 Construção Civil 

Cap.8 Instalações e Infra-estruturas Prediais 

Cap.9 Ascensores, Monta Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 

Cap.10 Instalações e Equipamentos de Produção de Energia Renovável 

Cap.11 Mobiliário e Equipamento Fixo e Móvel 

Cap.12 Diversos 
  

5.3. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE  

5.3.1. ENQUADRAMENTO 

Este modelo de análise de preços pretende auxiliar o adjudicatário na análise dos preços das propostas 
de contratos de empreitadas de obras públicas. Este modelo prevê que todos os documentos inerentes 
ao concurso em estudo utilizem informação técnica de referência e sejam normalizados, com recurso à 
ferramenta ProNIC. 

5.3.2. ANÁLISE GLOBAL 

5.3.2.1. Verificação da Robustez das Propostas 

Começa-se por verificar a robustez das propostas segundo o CCP, analisando o preço global das 
propostas em relação ao preço base e ao preço anormalmente baixo (Tabela 5.2).  

Tabela 5.2 – Verificação da robustez das propostas 

Proposta Preço Global 
Preço Base Preço Anormalmente 

Baixo 
< 15.252.525,66 € > 9.151.515,40 € 

Proposta A 13.359.226,74 € ok ok 
Proposta B 14.499.013,97 € ok ok 
Proposta C 12.772.524,00 € ok ok 
Proposta D 12.682.282,25 € ok ok 
Proposta E 13.980.734,40 € ok ok 
Proposta F 13.693.998,64 € ok ok 
Proposta G 12.948.386,92 € ok ok 
Proposta H 13.475.000,00 € ok ok 
Proposta I 14.924.560,00 € ok ok 
Proposta J 13.429.596,35 € ok ok 
Proposta K 13.995.470,44 € ok ok 
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Verifica-se que todas as propostas respeitam as imposições ao preço global, procede-se à sua 
ordenação com base no preço global (Tabela 5.3).  

 
5.3.2.2. Ordenação das Propostas por Preço Global 

Tabela 5.3 – Ordenação das propostas por preço global 

Proposta Preço Global Ranking 

Proposta D 12.682.282,25 € 1º 
Proposta C 12.772.524,00 € 2º 
Proposta G  12.948.386,92 € 3º 
Proposta A 13.359.226,74 € 4º 
Proposta J 13.429.596,35 € 5º 
Proposta H 13.475.000,00 € 6º 
Proposta F 13.693.998,64 € 7º 
Proposta E 13.980.734,40 € 8º 
Proposta K 13.995.470,44 € 9º 
Proposta B 14.499.013,97 € 10º 
Proposta I 14.924.560,00 € 11º 

 

 
Figura 5.1 – Frequências do preço global 

 
Após uma primeira análise da Tabela 5.3 é possível constatar as propostas mais bem classificadas, 
com destaque para as propostas D, C e G.  

 

5.3.2.3. Determinação de Parâmetros 

Procede-se à determinação dos parâmetros, amplitude de preço global, média e mediana (Tabela 5.4). 

Tabela 5.4 – Cálculo dos parâmetros relativos ao preço global 
Parâmetros Valor

Amplitude de Preço Global 2.242.277,76 €
Média 13.614.617,61 €

Mediana 13.475.000,00 €
Desvio Padrão Médio 549.216,25 €  
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Pode-se observar que as propostas apresentam uma amplitude de cerca de 2,2 milhões de euros que 
corresponde a cerca de 16.5% em relação à média das propostas (13.614.617,61€). A média e a 
mediana apresentam valores próximos indicando que as propostas têm uma distribuição uniforme. 
Caso estes parâmetros fossem muitos díspares acusaria a existência de proposta com preços globais 
anormais.  

Após a análise global não foram detectados preços anormais. Destacam-se as propostas D, C e G. 

 

5.3.3. ANÁLISE DOS CAPÍTULOS  

5.3.3.1. Aplicação dos Critérios de Robustez do CCP ao Preço por Capítulo 

Procede-se ao estudo dos capítulos aplicando o critério de preço base e preço anormalmente baixo, 
contabilizando o número de ocorrências por proposta (Tabela 5.5). Importante referir que as propostas 
estão ordenadas por preço global. 

Tabela 5.5 – Aplicação dos critérios de Preço Base e Preço Anormalmente Baixo ao preço dos capítulos 

Designação Cap.1 Cap.2 Cap.3 Cap.4 Cap.5 Cap.6 Cap.7 Cap.8 Cap.9 Cap.10 Cap.11 Cap.12

Preço Base do 
Capítulo

479.687,50 140.500,00 394.072,16 279.563,14 724.624,69 2.623.516,64 5.386.623,85 4.401.439,99 86.250,00 13.787,50 712.460,20 10.000,00

Preço Anormalmente 
Baixo Capítulo

287.812,50 84.300,00 236.443,30 167.737,88 434.774,81 1.574.109,98 3.231.974,31 2.640.863,99 51.750,00 8.272,50 427.476,12 6.000,00

Proposta D 539.500,00 527.500,00 180.222,13 94.249,91 673.701,18 2.325.248,89 4.146.056,05 3.421.024,89 86.000,00 43.055,95 634.604,10 11.120,00 4 2

Proposta C 78.830,33 154.921,63 273.692,96 187.371,29 608.348,78 2.230.656,67 5.041.105,46 3.569.535,94 65.782,62 10.177,85 542.895,53 9.205,56 1 1

Proposta G 127.164,86 119.403,15 320.314,43 196.921,17 775.679,38 2.475.127,57 4.907.025,58 3.231.970,12 66.227,03 6.518,16 712.740,31 9.296,00 2 2

Proposta A 345.993,06 182.071,96 356.493,91 251.180,16 653.867,05 2.216.317,28 4.675.451,67 3.927.009,03 68.413,54 12.885,65 661.053,26 8.490,96 1 0

Proposta J 738.473,42 123.109,50 196.121,34 72.833,37 827.616,83 2.422.793,27 5.484.153,26 2.923.997,61 57.386,34 8.147,66 566.309,33 8.655,36 3 3

Proposta H 1.574.870,50 172.134,86 161.958,58 106.626,32 634.509,23 2.068.504,48 4.518.865,54 3.588.239,37 49.629,90 10.607,49 585.438,72 3.615,52 2 4

Proposta F 112.825,40 410.722,13 208.805,04 137.738,41 769.448,45 2.857.426,86 6.140.575,04 2.793.540,36 85.531,72 6.149,05 158.756,46 12.480,00 5 5

Proposta E 379.415,95 82.355,08 286.687,78 106.621,90 659.162,79 2.347.428,66 4.967.164,90 4.301.794,21 76.978,66 19.031,58 747.956,95 6.136,96 2 2

Proposta K 232.912,63 121.035,22 488.572,93 183.409,87 810.798,86 2.149.644,32 5.663.542,85 3.630.357,54 105.288,48 5.811,67 594.559,43 9.537,88 4 2

Proposta B 535.341,53 144.287,72 224.184,68 169.858,92 738.927,22 2.377.439,78 5.457.584,35 4.068.401,70 56.476,92 7.025,82 715.466,76 4.018,96 5 3

Proposta I 651.107,00 253.253,91 225.073,35 116.895,41 629.443,27 2.629.021,92 5.345.423,96 4.286.983,93 49.874,05 15.051,67 704.158,45 18.274,48 5 3

Nº de 
Ocorrênci
as Acima 
do Preço 
Base do 
Capítulo

Nº de 
Ocorrênci
as Abaixo 
do Preço 
Base do 
Capítulo

 

 

É visível o elevado número de propostas que apresentam preços superiores à estimativa orçamental 
nos Capítulos 1, 2 e 5. A diferença de valores em relação à estimativa tem maior expressão no 
Capítulo 1 e 2 (Estaleiro e Trabalhos Preparatórios e Preliminares), pelo que estes capítulos deverão 
ser alvo de uma análise aprofundada. 

O contrário se pode observar no caso dos Capítulos 3 e 4 (Demolições e Movimento de Terras). 
Também estes capítulos devem ser alvo de um estudo mais detalhado. 

Observa-se que a Proposta D, apesar da sua boa colocação no ranking geral apresenta maior número 
de ocorrências do que apresentam maior concorrência, Proposta C e G. Percebe-se ainda que as 
propostas com pior classificação global apresentam maiores ocorrências acima da estimativa 
orçamental e abaixo do ‘preço anormalmente baixo do capítulo’. 
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5.3.3.2. Determinação do Peso de Cada Capítulo no Preço Global 

 
Figura 5.2 – Peso dos capítulos no preço global (E.O.) 

 
Destacam-se os Capítulos 6, 7 e 8 (Estruturas, Construção Civil e Instalações e Infra-estruturas 
Prediais), com elevado peso no preço global da empreitada. 

 

5.3.3.3. Ordenação das Propostas por Capítulo 

Para melhor se poder comparar as propostas entre si, efectua-se um quadro resumo das classificações 
por capítulo (Tabela 5.6). 

Tabela 5.6 – Classificação das propostas por capítulo 

Designação
Ranking 
Global

Cap.1 Cap.2 Cap.3 Cap.4 Cap.5 Cap.6 Cap.7 Cap.8 Cap.9Cap.10Cap.11Cap.12

Proposta D 1 8 11 2 2 6 5 1 4 10 11 6 9
Proposta C 2 1 6 7 9 1 4 6 5 5 6 2 6
Proposta G 3 3 2 9 10 9 9 4 3 6 3 9 7
Proposta A 4 5 8 1 11 4 3 3 8 7 8 7 4
Proposta J 5 10 4 3 1 11 8 9 2 4 5 3 5
Proposta H 6 11 7 1 4 3 1 2 6 1 7 4 1
Proposta F 7 2 10 4 6 8 11 11 1 9 2 1 10
Proposta E 8 6 1 8 3 5 6 5 11 8 10 11 3
Proposta K 9 4 3 11 8 10 2 10 7 11 1 5 8
Proposta B 10 7 5 5 7 7 7 8 9 3 4 10 2
Proposta I 11 9 9 6 5 2 10 7 10 2 9 8 11  

 

Neste quadro constatam-se alguns pormenores dignos de destaque.  

A Proposta D apresenta má classificação em diversos capítulos (1, 2, 9, 10 e 12), no entanto, apresenta 
o melhor preço para o capítulo com maior peso no preço global (Capítulo 7). 

A Proposta H apresenta óptima classificação em diversos capítulos (3, 5, 6, 7, 9 e 12), mas no Capítulo 
1 (Estaleiro) apresenta um preço anormalmente alto, cerca de 1,5 milhões de euros, quando a 
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estimativa orçamental rondava o meio milhão de euros. Isto pode revelar a intenção do empreiteiro 
efectuar uma grande facturação no início da empreitada, subestimando os restantes trabalhos. 

Numa perspectiva de evolução da classificação ao longo dos capítulos, a Proposta C tem menores 
variações. É a única proposta que não pontua o último ou penúltimo lugar, apresentando maiores 
limitações no Capítulo 4 (Movimento de Terras). 

 

5.3.3.4. Determinação de Parâmetros  

Tabela 5.7 – Determinação de parâmetros relativos aos capítulos 
Código

Envolvente 
Mínima

Envolvente 
Máxima

Amplitude Média Mediana Estimativa Variância Desvio Padrão
Coeficiente de 

Variação
Cap.1 78.830,33 1.574.870,50 1.496.040,17 483.312,24 379.415,95 479.687,50 1,65E+11 405718,65 0,84
Cap.2 82.355,08 527.500,00 445.144,92 208.254,11 154.921,63 140.500,00 1,75E+10 132275,26 0,64
Cap.3 161.958,58 488.572,93 326.614,34 265.647,92 225.073,35 394.072,16 8,27E+09 90916,53 0,34
Cap.4 72.833,37 251.180,16 178.346,80 147.609,70 137.738,41 279.563,14 2,67E+09 51659,15 0,35
Cap.5 608.348,78 827.616,83 219.268,05 707.409,37 673.701,18 724.624,69 5,65E+09 75184,10 0,11
Cap.6 2.068.504,48 2.857.426,86 788.922,37 2.372.691,79 2.347.428,66 2.623.516,64 4,58E+10 213944,58 0,09
Cap.7 4.146.056,05 6.140.575,04 1.994.519,00 5.122.449,88 5.041.105,46 5.386.623,85 2,92E+11 540776,10 0,11
Cap.8 2.793.540,36 4.301.794,21 1.508.253,85 3.612.986,79 3.588.239,37 4.401.439,99 2,33E+11 482960,97 0,13
Cap.9 49.629,90 105.288,48 55.658,58 69.780,84 66.227,03 86.250,00 2,72E+08 16479,18 0,24

Cap.10 5.811,67 43.055,95 37.244,28 13.132,96 10.177,85 13.787,50 1,05E+08 10257,21 0,78
Cap.11 158.756,46 747.956,95 589.200,49 602.176,30 634.604,10 712.460,20 2,39E+10 154622,56 0,26
Cap.12 3.615,52 18.274,48 14.658,96 9.166,52 9.205,56 10.000,00 1,50E+07 3874,31 0,42  

 

Observando os coeficientes de variação (Tabela 5.7), podemos constatar que os Capítulos 1, 2, 3, 4, 10 
e 12 apresentam os maiores coeficientes, enquanto os Capítulos 4, 5, 6, 7 e 8 têm as menores 
variações. 

 
Figura 5.3 – Representação gráfica das envolventes, mediana e estimativa por capítulo 

 

É possível classificar as assimetrias da distribuição dos preços por capítulo tendo em conta o 
posicionamento da mediana em relação à amplitude. A maior parte das distribuições dos preços dos 
capítulos apresentam assimetria negativa, pois a mediana está mais próxima do valor mínimo. 

Apesar dos capítulos com menos peso apresentarem maiores coeficientes de variação (Tabela 5.7) 
apresentam amplitudes menores. As maiores amplitudes correspondem aos capítulos com maior peso 
no preço global, com a excepção do Capítulo 1 (Estaleiro).  

O Capítulo 1 já tinha sido indicado anteriormente para um estudo detalhado devido ao elevado 
coeficiente de variação. 
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5.3.4. ANÁLISE DOS ARTIGOS DO CAPÍTULO 1 

5.3.4.1. Aplicação dos Critérios de Robustez do CCP ao Preço por Artigo 

Optou-se por fazer o estudo do capítulo 1 para todas as propostas devido ao elevado coeficiente de 
variação.  

Aplica-se o critério de preço base e preço anormalmente baixo aos preços unitários. Considerou-se 
‘preço base do artigo’ a estimativa orçamental e o ‘preço anormalmente baixo do artigo’ um valor 
40% inferior ao anterior. 

Tabela 5.8 (I) - Aplicação dos critérios de Preço Base e Preço Anormalmente Baixo aos preços unitários 
Código Designação Base Anorm. Baixo Proposta A Proposta B Proposta C Proposta D Proposta E Proposta F

1.1 ESTALEIRO
1.1.1 ARTIGO ÚNICO

333.437,50 200.062,50 170.776,44 478.235,33 33.005,91 500.000,00 358.048,50 59.240,68 
1.2 SEGURANÇA

50.000,00 30.000,00 59.771,75 2.644,05 4.053,12 5.000,00 5.850,47 3.250,00 
25.000,00 15.000,00 18.216,15 14.277,87 11.895,55 5.000,00 2.993,85 11.700,00 

1.3 AMBIENTE
50.000,00 30.000,00 24.477,96 1.850,84 2.301,39 3.500,00 3.430,83 7.150,00 

1.4 TRABALHOS DIVERSOS
6.250,00 3.750,00 29.601,25 11.898,23 4.663,23 2.500,00 818,58 3.250,00 
6.250,00 3.750,00 7.400,31 8.963,33 6.962,46 5.000,00 4.333,68 12.866,94 
6.250,00 3.750,00 27.324,23 12.183,78 11.895,55 15.000,00 3.518,71 12.767,78 
2.500,00 1.500,00 8.424,97 5.288,10 4.053,12 3.500,00 421,33 2.600,00 

479.687,50 345.993,06 535.341,53 78.830,33 539.500,00 379.415,95 112.825,40 Total

1.1.1.2

1.2.1
1.2.2

1.3.1

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

 
 

Tabela 5.8 (II) - Aplicação dos critérios de Preço Base e Preço Anormalmente Baixo aos preços unitários 
Código Designação Base Anorm. Baixo Proposta G Proposta H Proposta I Proposta J Proposta K

1.1 ESTALEIRO
1.1.1 ARTIGO ÚNICO

333.437,50 200.062,50 88.661,99 1.498.323,80 605.425,59 685.609,17 164.126,16 
1.2 SEGURANÇA

50.000,00 30.000,00 3.939,18 7.500,00 5.233,10 9.608,03 1.071,52 
25.000,00 15.000,00 14.954,94 27.000,00 2.758,49 5.101,85 49.547,52 

1.3 AMBIENTE
50.000,00 30.000,00 3.137,40 5.000,00 7.492,53 9.208,52 1.548,36 

1.4 TRABALHOS DIVERSOS
6.250,00 3.750,00 6.391,00 13.157,70 1.205,61 10.309,87 2.580,60 
6.250,00 3.750,00 4.067,00 2.500,00 6.066,11 8.922,94 3.612,84 
6.250,00 3.750,00 3.921,75 15.389,00 20.387,45 7.852,44 9.186,94 
2.500,00 1.500,00 2.091,60 6.000,00 2.538,12 1.860,60 1.238,69 

479.687,50 127.164,86 1.574.870,50 651.107,00 738.473,42 232.912,63 

1.4.3
1.4.4
Total

1.1.1.2

1.2.1
1.2.2

1.3.1

1.4.1
1.4.2

 
 
A Proposta C apresenta uma proposta anormalmente baixa muito significativa, seria aconselhável 
pedir esclarecimentos sobre o preço. O artigo único de estaleiro é claramente a causa do preço 
anormalmente baixo no Capítulo 1 – Estaleiros. 
 
A estimativa orçamental aponta para um preço base do artigo 1.3. de 50.000,00€, mas nenhuma 
proposta apresentou um preço semelhante. Seria necessário pedir esclarecimentos para percebermos 
qual a falha de informação que ocorreu sobre os trabalhos ou rever os valores utilizados na estimativa 
orçamental. 
 
5.3.4.2. Determinação do Peso dos Artigos no Capítulo 

Tabela 5.9 – Determinação do peso dos artigos no preço do capítulo 

Capítulo 1 - Estaleiro 
Artigos Custo Artigo Peso Artigo 

1.1 Estaleiro 333.437,50 € 69,51% 
1.2 Segurança 75.000,00 € 15,64% 
1.3 Ambiente 50.000,00 € 10,42% 

1.4 Trab. Diversos 21.250,00 € 4,43% 
Total 479.687,50 € 100,00% 
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Figura 5.4 – Peso dos artigos no preço do capítulo 1 

 
O artigo 1.1 deveria ser melhor especificado e dividido em mais trabalhos, para além de apresentar 
grandes variações ao longo das propostas representa cerca de 70% da estimativa orçamental para o 
Capítulo 1. 

 

5.3.5. ANÁLISE DOS ARTIGOS DO CAPÍTULO 2 

5.3.5.1. Aplicação dos Critérios de Robustez do CCP ao Preço por Artigo 

Optou-se por fazer o estudo do capítulo 2 para todas as propostas devido ao elevado número de preços 
acima da estimativa orçamental e devido ao seu grande coeficiente de variação. 

Aplica-se mais uma vez o critério de preço base e preço anormalmente baixo aos preços unitários. 
Considerou-se ‘preço base do artigo’ a estimativa orçamental e o ‘preço anormalmente baixo do 
artigo’ um valor 40% inferior ao anterior. 

 

Tabela 5.10 (I) - Aplicação dos critérios de Preço Base e Preço Anormalmente Baixo aos preços unitários 
Código Designação Base Anorm. Baixo A B C D E
CAP.2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E PRELIMINARES
2.14 TRABALHOS PRELIMINARES

2.14.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
2.14.1.1 3.000,00 1.800,00 1.083,72 2.300,00 2.355,36 2.000,00 1.324,18
2.14.1.2 3.500,00 2.100,00 1.166,39 1.903,72 1.414,51 1.000,00 662,09
2.14.2 15.000,00 9.000,00 16.758,44 2.644,05 24.050,17 5.000,00 5.502,57
2.14.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - MONOBLOCOS

2.14.3.1 MONOBLOCOS
2.14.3.1.1 3.300,00 1.980,00 10.507,53 5.716,92 7.259,67 247.500,00 2.582,25
2.14.3.1.2 6.600,00 3.960,00 29.494,74 38.140,74 4.633,53 165.000,00 1.390,29
2.14.3.2 INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURAS DOS MONOBLOCOS

2.14.3.2.1 5.000,00 3.000,00 5.865,45 14.443,10 10.403,01 12.500,00 3.593,34
2.14.3.2.2 1.000,00 600,00 2.848,93 6.313,31 3.960,64 6.500,00 2.546,04
2.14.3.2.3 1.500,00 900,00 2.848,93 1.628,73 6.962,46 5.000,00 1.206,81
2.14.3.2.4 1.500,00 900,00 2.848,93 1.163,38 9.240,10 3.500,00 1.162,87
2.14.3.3 ELEMENTOS NA ENVOLVENTE DOS MONOBLOCOS

2.14.3.3.1 500 300,00 1.731,70 1.131,97 1.414,51 1.000,00 142,05
2.14.3.3.2 12.000,00 7.200,00 33.516,00 33.824,00 33.308,00 26.000,00 15.892,00
2.14.3.3.3 12.000,00 7.200,00 11.440,00 5.244,00 7.580,00 12.000,00 12.308,00

2.14.4 CONTENTORES PARA ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO
2.14.4.1 3.000,00 1.800,00 6.144,76 7.308,16 4.154,16 4.000,00 3.804,00
2.14.5 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS

2.14.5.1 3.000,00 1.800,00 19.439,78 2.855,57 6.962,46 10.000,00 4.640,65
2.14.6 RECURSOS HUMANOS / MÃO DE OBRA

2.14.6.1 MÃO-DE-OBRA ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS
2.14.6.1.1.1 [1] 9.000,00 5.400,00 8.613,90 5.114,40 4.655,10 7.500,00 6.500,40
2.14.6.1.1.1 [2] 7.500,00 4.500,00 7.206,00 3.743,70 4.655,10 4.500,00 4.622,70
2.14.6.1.1.1 [3] 7.500,00 4.500,00 7.206,00 3.586,50 5.362,20 4.500,00 5.778,30
2.14.6.1.1.1 [4] 7.500,00 4.500,00 7.206,00 3.523,80 4.655,10 4.500,00 5.344,80

2.14.6.2 10.000,00 6.000,00 6.144,76 3.701,67 11.895,55 5.500,00 3.351,74
112.400,00 67.440,00 182.071,96 144.287,72 154.921,63 527.500,00 82.355,08Total  
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Tabela 5.10 (II) - Aplicação dos critérios de Preço Base e Preço Anormalmente Baixo aos preços unitários 
Código Designação Base Anorm. Baixo F G H I J K
CAP.2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E PRELIMINARES
2.14 TRABALHOS PRELIMINARES

2.14.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
2.14.1.1 3.000,00 1.800,00 2.080,00 1.278,20 1.500,00 1.903,60 2.339,47 € 929,02
2.14.1.2 3.500,00 2.100,00 1.040,00 581 1.200,00 951,8 1.574,64 € 392,25
2.14.2 15.000,00 9.000,00 3.900,00 11.620,00 72.713,59 2.399,46 5.281,81 € 13.006,22
2.14.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - MONOBLOCOS

2.14.3.1 MONOBLOCOS
2.14.3.1.1 3.300,00 1.980,00 106.177,50 1.917,30 6.347,88 28.833,75 5.166,71 € 8.515,98
2.14.3.1.2 6.600,00 3.960,00 212.355,00 2.883,54 4.760,91 91.610,31 5.442,59 € 22.141,68
2.14.3.2 INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURAS DOS MONOBLOCOS

2.14.3.2.1 5.000,00 3.000,00 4.152,63 8.715,00 5.290,01 5.710,77 14.893,62 € 1.424,49
2.14.3.2.2 1.000,00 600,00 2.169,28 9.528,40 1.442,73 1.078,70 3.381,44 € 784,5
2.14.3.2.3 1.500,00 900,00 5.702,11 2.556,40 1.683,19 1.522,87 3.239,27 € 980,63
2.14.3.2.4 1.500,00 900,00 4.524,50 2.207,80 3.366,37 1.522,87 3.305,38 € 784,5
2.14.3.3 ELEMENTOS NA ENVOLVENTE DOS MONOBLOCOS

2.14.3.3.1 500 300,00 3.067,99 470,61 480,91 2.411,21 185,18 € 541,93
2.14.3.3.2 12.000,00 7.200,00 18.652,00 27.888,00 28.856,00 60.916,00 18.715,77 € 18.580,00
2.14.3.3.3 12.000,00 7.200,00 8.924,00 6.972,00 6.924,00 22.844,00 3.203,28 € 5.368,00

2.14.4 CONTENTORES PARA ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO
2.14.4.1 3.000,00 1.800,00 18.102,98 18.592,00 4.320,00 3.807,18 6.891,16 € 2.270,92
2.14.5 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS

2.14.5.1 3.000,00 1.800,00 4.875,00 7.669,20 1.442,73 951,8 4.211,05 € 2.580,60
2.14.6 RECURSOS HUMANOS / MÃO DE OBRA

2.14.6.1 MÃO-DE-OBRA ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS
2.14.6.1.1.1 [1] 9.000,00 5.400,00 3.718,80 2.754,00 5.988,00 8.737,50 10.581,61 € 9.290,10
2.14.6.1.1.1 [2] 7.500,00 4.500,00 2.789,10 3.311,70 6.909,00 5.825,10 9.916,13 € 9.290,10
2.14.6.1.1.1 [3] 7.500,00 4.500,00 2.789,10 3.311,70 7.463,10 5.825,10 9.717,81 € 9.290,10
2.14.6.1.1.1 [4] 7.500,00 4.500,00 2.789,10 3.311,70 7.830,00 5.825,10 9.717,81 € 9.290,10

2.14.6.2 10.000,00 6.000,00 2.913,04 3.834,60 3.616,44 576,79 5.344,79 € 5.574,10
112.400,00 67.440,00 410.722,13 119.403,15 172.134,86 253.253,91 123.109,52 121.035,22Total  

 
Numa primeira observação podemos concluir que todos as propostas apresentam um custo associado 
às Instalações Provisórias – Monoblocos muito superior à estimativa orçamental, isto pode indicar um 
erro nos preços unitários da estimativa, fraca especificação das instalações, inflação dos preços 
praticados, etc. São inúmeras as orçamentações anómalas, dificultando a análise ou o foco em algum 
caso particular.  
 
Como exemplo podemos apontar Proposta I no sub-artigo 2.14.3.3.2 (Execução de cobertura 
provisória com estrutura  tubular e perfil de ferro galvanizado  e chapa de  policarbonato alveolar, 
incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com as áreas assinaladas nos 
desenhos de implantação dos monoblocos). A estimativa orçamental aponta para um preço base de 
12.000,00€ e a Proposta I apresenta o valor de 60.916,00€. 
 
5.3.5.2. Determinação do Peso dos Artigos no Capítulo 

Tabela 5.11 – Determinação do peso dos artigos no preço do capítulo 

Custo Artigo Peso Artigo
2.14.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 21.500,00 € 19,13%
2.14.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - MONOBLOCOS

2.14.3.1 MONOBLOCOS 9.900,00 € 8,81%
2.14.3.2 INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURAS DOS MONOBLOCOS 9.000,00 € 8,01%
2.14.3.3 ELEMENTOS NA ENVOLVENTE DOS MONOBLOCOS 24.500,00 € 21,80%
2.14.4 CONTENTORES PARA ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO 3.000,00 € 2,67%
2.14.5 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS 3.000,00 € 2,67%
2.14.6 RECURSOS HUMANOS / MÃO DE OBRA

2.14.6.1 MÃO-DE-OBRA ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS 41.500,00 € 36,92%

Capítulo 2 - Trabalhos Preliminares
Artigos
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Figura 5.5 – Peso dos artigos no preço do capítulo 2 

 

Os artigos Elementos na Envolvente dos Blocos e Instalações de Infra-Estruturas dos Monoblocos são 
os elementos que chamam mais à atenção, pelo peso que apresentam no capítulo e pelas variações que 
ocorrem. 

 

5.3.5.3. Determinação do Coeficiente de Variação dos Artigos 

 

Tabela 5.12 – Determinação do coeficiente de variação dos artigos 

Desvio Padrão Média Coeficiente Variação
2.14.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 20301,48 17623,30 1,15
2.14.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - MONOBLOCOS

2.14.3.1 MONOBLOCOS 140913,76 91670,80 1,54
2.14.3.2 INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURAS DOS MONOBLOCOS 194503,49 17682,14 11,00
2.14.3.3 ELEMENTOS NA ENVOLVENTE DOS MONOBLOCOS 13046,91 29884,17 0,44
2.14.4 CONTENTORES PARA ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO 5701,06 7217,76 0,79
2.14.5 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS 5239,03 5966,26 0,88
2.14.6 RECURSOS HUMANOS / MÃO DE OBRA

2.14.6.1 MÃO-DE-OBRA ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS 9910,01 28863,58 0,34

Artigos
Capítulo 2 - Trabalhos Preliminares

 

 

Observando os coeficientes de variação podemos observar que os artigos referidos anteriormente 
apresentam grande e média variação. O artigo Instalações de Infra-Estruturas dos Monoblocos 
apresenta coeficiente de variação de 11,0 enquanto que o artigo Elementos na Envolvente dos 
Monoblocos apresenta uma variação menor. No entanto, este último tem um grande peso no preço 
do capítulo apresentando uma variação de custo superior apesar de ter um coeficiente de variação 
menor que outros artigos.  
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6 

CONCLUSÕES  
 

 

 

6.1. CONCLUSÕES DA APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE  

Ao longo da aplicação do método de análise das propostas é possível em algumas situações detectar 
padrões, nomeadamente após o cálculo do coeficiente de variação e na escolha dos capítulos para 
efectuar uma análise mais fina, ao nível do artigo.  

Na determinação do coeficiente de variação constata-se que, de um modo geral, se encontram 
associados valores altos para capítulos com baixo peso no preço global. Após a escolha dos capítulos 
para aprofundar análise detectou-se que eram os que apresentavam menor especificidade de trabalhos.   

Assim, fazendo o levantamento do número de artigos e utilizando parâmetros calculados 
anteriormente é possível efectuar alguns estudos sobre o comportamento das propostas tendo como 
base: 

� número de artigos que constituem o capítulo; 
� coeficiente de variação do preço por capítulo; 
� peso do capítulo no preço global da estimativa orçamental.  

Elabora-se uma tabela ordenando os capítulos de acordo com o número de artigos e associa-se os 
respectivos coeficientes de variação (Tabela 6.1). 

Tabela 6.1 – Relação do número de artigos que definem o capítulo com o seu coeficiente de variação 

Capítulo Nº Artigos
Coef. de 

Variação

Cap.12 - Diversos 1 0,42

Cap.9 - Ascensores, Monta Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 2 0,24

Cap.10 - Instalações e Equipamentos de Produção de Energia Renovável 4 0,78

Cap.1 - Estaleiro 8 0,84

Cap.4 - Movimento de Terras 15 0,35

Cap.3 - Demolições 17 0,34

Cap.2 -Trabalhos Preparatórios e Preliminares 19 0,64

Cap.5 - Arranjos Exteriores 106 0,11

Cap.6 - Estruturas 157 0,09

Cap.11 - Mobiliário e Equipamento Fixo e Móvel 236 0,26

Cap.7 - Construção Civil 437 0,11

Cap.8 - Instalações e Infra-estruturas Prediais 867 0,13  
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Figura 6.1 – Relação do número de artigos que definem o capítulo com o coeficiente de variação 

 

Observando o gráfico (Figura 6.1), pode-se concluir que de um modo geral quanto maior for o número 
de artigos menor é o coeficiente de variação, isto demonstra a importância da especificidade dos 
trabalhos. Uma fraca descrição dos trabalhos a executar possibilita um maior leque de interpretações 
por parte do candidato, provocando maiores flutuações dos preços propostos nos capítulos onde isto 
acontece. 

Devido a esta discrepância de preços observada e ao desafio que seria detalhar exaustivamente todos 
os pequenos trabalhos a executar, em parte devido aos prazos para apresentação de propostas, torna-se 
imperativo que os capítulos que representam uma maior percentagem no preço global da obra sejam 
definidos por um número maior de artigos (Tabela 6.2). 

 

Tabela 6.2 – Relação do peso dos capítulos no preço global com o número de artigos respectivo 

Capítulo
Peso do 

Capítulo
Nº Artigos

Cap.12 - Diversos 0,07% 1

Cap.10 - Instalações e Equipamentos de Produção de Energia Renovável 0,09% 4

Cap.9 - Ascensores, Monta Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0,57% 2

Cap.2 -Trabalhos Preparatórios e Preliminares 0,92% 19

Cap.4 - Movimento de Terras 1,83% 15

Cap.3 - Demolições 2,58% 17

Cap.1 - Estaleiro 3,14% 8

Cap.11 - Mobiliário e Equipamento Fixo e Móvel 4,67% 236

Cap.5 - Arranjos Exteriores 4,75% 106

Cap.6 - Estruturas 17,20% 157

Cap.8 - Instalações e Infra-estruturas Prediais 28,86% 867

Cap.7 - Construção Civil 35,32% 437  
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Figura 6.2 – Relação do peso percentual dos capítulos no preço global (estimativa orçamental) e o número de 

artigos que definem o capítulo 

 

Observando o gráfico da relação do peso percentual do capítulo no preço global com o número de 
artigos podemos observar que o articulado apresenta de um modo geral maior número de artigos nos 
capítulos com maior peso percentual no preço global (estimativa orçamental). 

É necessário ter em conta que um capítulo pode apresentar um número de artigos menor comparado 
com outros capítulos e os trabalhos estarem bem definidos, não existindo a necessidade de criação de 
mais artigos. A especificação dos materiais a utilizar e o modo de execução dos trabalhos é igualmente 
determinante para que os candidatos interpretem correctamente a obra. 

Seria previsível que relacionando o peso dos capítulos no preço global da obra e o coeficiente de 
variação obteríamos uma diminuição da variação dos preços para os capítulos com maior peso 
percentual no preço global.  

 

Tabela 6.3 – Relação do peso dos capítulos no preço global com o seu coeficiente de variação 

Capítulo
Peso do 

Capítulo

Coef. de 

Variação

Cap.12 - Diversos 0,07% 0,42

Cap.10 - Instalações e Equipamentos de Produção de Energia Renovável 0,09% 0,78

Cap.9 - Ascensores, Monta Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes 0,57% 0,24

Cap.2 -Trabalhos Preparatórios e Preliminares 0,92% 0,64

Cap.4 - Movimento de Terras 1,83% 0,35

Cap.3 - Demolições 2,58% 0,34

Cap.1 - Estaleiro 3,14% 0,84

Cap.11 - Mobiliário e Equipamento Fixo e Móvel 4,67% 0,26

Cap.5 - Arranjos Exteriores 4,75% 0,11

Cap.6 - Estruturas 17,20% 0,09

Cap.8 - Instalações e Infra-estruturas Prediais 28,86% 0,13

Cap.7 - Construção Civil 35,32% 0,11  
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Elaborando um gráfico é possível obter uma linha de tendência que relaciona estes dois parâmetros 
(Figura 6.1). 

 
Figura 6.3 – Relação do peso dos capítulos no preço global com o coeficiente de variação 

 

À medida que o peso de um capítulo aumenta a tendência para ocorrer maiores variações é menor. O 
Capítulo 1 sai nitidamente fora da distribuição, isto pode dever-se ao facto de a estrutura articulada 
deste capítulo apresentar apenas 8 artigos, sendo suceptivel que ocorram diferentes interpretações e 
por consequência que estes trabalhos sejam orçamentados de formas muito diferentes. 

Podemos ainda concluir que os capítulos que apresentam maior número de anormalidades são 
aqueles cujos trabalhos são menos estandardizados, ao contrário de capítulos como Estruturas, 
Construção Civil ou Instalações e Infra-Estruturas Prediais. Podemos apontar como capítulos 
mais preocupantes Estaleiro, Trabalhos Preparatórios e Preliminares, Demolições ou 
Movimentos de Terras entre outros.  

Algumas das discrepâncias de preços podem ser explicadas face ao tipo de trabalhos a 
executar, que podem dependem dos meios técnicos do candidato ou de outros factores, no 
entanto em capítulo como Equipamentos de Produção de Energia Renovável e Mobiliário e 
Equipamento Fixo e Móvel estas variações já não são justificáveis. Ocorrem nestes capítulos 
variações que não podem ser justificadas pela natureza dos trabalhos ou especificação. 
Tomando como exemplo o capítulo Equipamentos de Produção de Energia Renovável, 
observamos uma variação de cerca de 8% em relação à proposta mais baixa, apesar de estes 
valores terem um peso diminuto do valor do preço global são variações que são dignas de 
esclarecimento junto dos candidatos. 

De um modo geral podemos concluir que os capítulos centrais e mais estandardizados, 
Arranjos Exteriores, Estruturas, Construção Civil e Instalações e Infra-estruturas Prediais, 
apresentam menor número de ocorrências acima da estimativa orçamental e abaixo do preço 
anormalmente baixo (por capítulo). 

Importante ainda salientar que em alguns casos se observam valores anormais de diferentes 
empresas que apesar de distantes da estimativa orçamental e das restantes propostas se 
apresentam muito próximos entre si.  
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6.2. CONCLUSÕES GERAIS 

O actual modelo de contratação pública proposto prevê que todos organismos responsáveis pela 
regulação de informação relacionada com os contratos públicos utilizem a contratação electrónica.  

A informação relevante e relativa aos contratos de empreitadas de obras públicas deve estar disponível 
numa plataforma electrónica de uso obrigatório. O crescente grau de complexidade das empreitadas de 
obras públicas e o encurtamento dos prazos mínimos que pode ser fixado no programa de concurso 
dificulta a produção de documentos técnicos. O ProNIC responde a esta dificuldade facilitando a 
produção de Mapas de Trabalho e Quantidades, Estimativa Orçamental e Caderno de Encargos, 
permitindo ainda anexar o resto dos documentos que constituem as peças do projecto. 

A informatização de toda esta informação poderá abrir novas portas à análise/avaliação de propostas e 
adjudicação. A ferramenta ProNIC é um projecto de investigação e em constante desenvolvimento, 
pelo que a procura da inclusão de novas funcionalidades e vantagens é uma constante. A 
implementação de um auxiliar de análise e avaliação de propostas ao ProNIC, seria de grande 
utilidade.  

A implementação é facilitada pelo facto de as propostas serem informatizadas e de todas terem a 
mesma organização, isto permitiria comparar trabalhos parcelares entre as propostas utilizando o 
articulado definido. Esta comparação a um nível mais detalhado para além do preço global poderá 
permitir à entidade adjudicante uma maior eficiência na avaliação das propostas.  

Para além dessas vantagens mais evidentes poderá ainda ajudar a criar um registo do comportamento 
das empresas ou a determinação de preço unitários.  

Este tipo de análise torna-se mais importante numa altura em que existe uma grande concorrência 
entre empresas devido não apenas ao elevado número de empresas do sector da construção, mas 
também à grande recessão económica e à crescente redução do número de contratos públicos 
submetidos à concorrência de mercado.  

Considerando o presente ambiente de crise económica a Administração Pública deve adoptar uma 
atitude exemplar em relação à adjudicação e gestão dos contratos públicos. Deve ocorrer um maior 
esforço na previsão de dificuldades de execução do contrato, procurando sinais que possam denunciar 
um futuro incumprimento das obrigações contratuais. Estes esforços são cruciais numa fase pré-
contratual, tendo em vista a protecção do futuro contrato a realizar. 

A análise e avaliação de propostas é um problema complexo em que a entidade adjudicante não pode 
ter como objectivo único de adjudicação o preço mais baixo, pois estas propostas envolvem diversos 
parâmetros dignos de consideração, qualidade, prazo, as políticas comerciais e por vezes a colusão 
entre empresas. 

É de fácil percepção que nem sempre as propostas que oferecem o preço mais baixo são as mais 
convenientes, pois associado á vantagem da adjudicação por um preço inferior ao estimado poderão 
estar associadas nefastas consequências para a correcta execução do contrato. Algumas destas 
propostas atingem valores extremamente baixos ou elevados.  

A colusão entre empresas reduz a pressão concorrencial para a apresentação de propostas que 
reflictam o verdadeiro custo de oportunidade na utilização dos recursos disponíveis e diminuem a 
motivação para inovar e procurar soluções técnicas e económicas geradoras de eficiência. [16] 

Esta falta de concorrência diminui a competitividade nacional e aumenta a dívida pública contribuindo 
para a agravação do panorama de investimento público. A competitividade nacional é posta em causa 
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através da diminuição das exigências de eficiência e inovação, reduzindo a capacidade das empresas 
nacionais fazerem face a concorrentes estrangeiros em concursos internos ou externos.  

Todo este fenómeno de propostas anómalas é o principal factor génese do conflito na escolha da 
entidade a quem adjudicar o contrato. A eficiência na realização dos contratos celebrados por 
entidades públicas e outros organismos equiparados a estas, é uma imposição, não só da lógica de 
maximização da utilidade dos recursos públicos, como também, um imperativo eficiência económica 
global. [17] 

Com a possibilidade de comparar propostas em ambiente ProNIC, correspondentes a inúmeros 
concursos públicos com diferentes características, torna-se também possível analisar estas ao nível do 
capítulo ou preço unitário, descortinando situações anómalas de uma forma mais eficiente.  

Do ponto de vista da entidade adjudicante, é nesta nova percepção sobre o universo das propostas que 
reside a vantagem da utilização de um sistema de análise e avaliação em ambiente ProNIC. 

 

6.3. SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

� Tendo em vista os conceitos e a direcção do estudo efectuado sugere-se como desenvolvimento 
futuro um aprofundamento da análise ao nível do sub-artigo, analisando o preço unitário.  

� Criação de uma base de dados de preços unitários tendo por base propostas de concursos em 
ambiente ProNIC. 

� Estudo de outros concursos públicos similares e sistematização dos capítulos, artigos e sub-
artigos onde ocorrem maiores valores anómalos. 

� Estudo de programas de concurso e critérios de avaliação, com o objectivo de através destes 
evitar alguns dos problemas sistematizados. 
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