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Exmo(s). Senhor(es) Administradores / Gerentes 

 

 

N/ ref.ª: NIPG 2792/17 

Ofício n.º 45470/2017 

ASSUNTO: Notificação da decisão sobre os erros e omissões do caderno de encargos. 

CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO N.º 1/2017/DIAP – Aquisição dos serviços de 

recolha e transporte a destino final adequado de resíduos urbanos (RU), resíduos de construção 

e demolição (RCD), da responsabilidade do Município, e dos serviços de limpeza urbana no 

Concelho de Leiria (Anúncio publicado em DR II Série, número 56, de 20 de março de 2017 - Anúncio de 

procedimento n.º 2247/2017 / Anúncio publicado em DR II Série, número 83, de 28 de abril de 2017 - 

Aviso de prorrogação de prazo n.º 608/2017). 

 

Nos termos do disposto no artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/08, de 29 

de janeiro, alterado, e com referência ao procedimento em epígrafe, notificam-se  todos os interessados das decisões 

da Câmara Municipal de 26/09/2017, relativa às listas de erros e omissões apresentadas:  

A. Aceitar, nos termos propostos pelo Júri do Procedimento e conforme informação anexa, parcialmente a lista de 

erros e omissões apresentada pela interessada «HIDURBE Serviços S.A.», rejeitando como tal as questões 1 e 2, 

porquanto as mesmas não configuram um erro e/ou uma omissão do caderno de encargos, nos termos do estatuído 

no n.º 1 do artigo 61.º do CCP; 

B. Rejeitar as listas de erros e omissões apresentadas pelas interessadas «ECOAMBIENTE, S.A.» e «FCC 

ENVIRONMENT PORTUGAL, S.A.», porquanto as mesmas não configuram um erro e/ou uma omissão do caderno de 

encargos, nos termos do estatuído no n.º 1 do artigo 61.º do CCP; 

C. Autorizar que sejam prestados os esclarecimentos a algumas das questões colocadas, nos termos propostos pelo 

Júri do Procedimento, conforme informação anexa, na salvaguarda da mais ampla transparência e concorrência;  

D. Fixar o novo prazo para apresentação de propostas até às 23h59 do 5.º dia a contar da notificação da 

decisão, em cumprimento do n.º 3 do artigo 61.º do CCP; 

E. No cumprimento do estatuído no n.º 7 do artigo 61.º, a decisão quantos às listas de erros e omissões 

apresentadas seja publicitada na Plataforma Electrónica de Contratação Pública utilizada pelo Município de Leiria e 

junta às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta, para notificação de todos os interessados. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL / O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

 

 

 

 

 

A Gestora do Processo: Patrícia Alves 
2017/09/27/SP/SP 
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ANEXO - INFORMAÇÃO 

 

Decisão sobre as listas de Erros e Omissões apresentadas pelas entidades interessadas, ao abrigo do artigo 61.º 

do CCP e autorização para que sejam prestados os esclarecimentos a algumas das questões colocadas, nos 

seguintes termos: 

 

 

«ECOAMBIENTE-CONSULT. DE ENGENH., GESTAO E PREST. DE SERVICOS, SA» – Documento submetido 

em 08/09/2017, 16:14:58 

«1. A Ata de resposta aos esclarecimentos levanta algumas questões que se consideram imperativas ver definidas 

e/ou corrigidas e que a seguir se enunciam. 

2. Em resposta à Questão 15.2 o Júri do Procedimento esclarece que o adjudicatário será responsável pela lavagem 

não só dos contentores subterrâneos indiferenciados, mas de igual modo de todos os contentores subterrâneos 

seletivos a estes associados. 

3. Perante a resposta em cima descrita e, tendo em conta a necessidade de garantia da recolha prévia dos 

equipamentos de deposição seletiva objeto de lavagem considera-se importante a definição, por parte dos 

Documentos do Concurso, das especificações relativas à realização deste serviço em concreto. 

4. Considerar-se-ia assim imperativo a definição, da garantia de recolha prévia destes equipamentos de deposição 

seletiva - por parte da Entidade responsável pela mesma -, de dias de serviço, horários, entre outros.» 

R: A questão ora colocada reporta-se aos esclarecimentos prestados pelo júri na 1.ª fase do procedimento, não sendo 

mais que um mero pedido de esclarecimentos, na medida em que não se enquadra no conceito de erros e omissões, 

conforme n.º 1 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Assim, é prestado o seguinte esclarecimento: 

Conforme disposto na cláusula 24.ª da parte II do CE, o adjudicatário está obrigado à apresentação, entre outros, de 

um cronograma das lavagens dos equipamentos [subalínea i) da alínea d) do número 1] até 3 dias úteis após a data 

de início da vigência do contrato. Assim, o Município de Leiria, enquanto entidade titular do sistema de gestão de RU, 

está em condições de garantir que, previamente à lavagem, os resíduos depositados nos contentores serão recolhidos 

pela entidade gestora. 

 

«5. Também na Ata de resposta aos pedidos de esclarecimentos constata-se que o Júri do Procedimento, em reposta à 

Questão 3 do Concorrente FCC ENVIRONMENT PORTUGAL, S.A. determina que o “…preço anormalmente baixo quando, 

o valor da mesma seja 20% ou mais inferior ao preço base, isto é, quando o valor da proposta for abaixo de 

24.806.410,40€.” 

6. Face ao exposto considera-se que a resposta dada pelo Júri do Procedimento se contradiz, no seguimento do que já 

se havia verificado da análise do Ponto VIII do Convite. 

7. Considera-se assim imperativa o esclarecimento e consequente correção da referida informação, no sentido de 

clarificar se os concorrentes deverão considerar que o Preços será considerado anormalmente baixo quando o mesmo 

for ≤ ou apenas < a 20% do Preço Base para o presente procedimento.» 
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R: A questão ora colocada reporta-se aos esclarecimentos prestados pelo júri na 1.ª fase do procedimento, não sendo 

mais que um mero pedido de esclarecimentos, na medida em que não se enquadra no conceito de erros e omissões, 

conforme n.º 1 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Assim, é prestado o seguinte esclarecimento: 

A resposta a esta questão foi dada pelo júri do procedimento em sede dos pedidos de esclarecimento efetuados pelos 

concorrentes, na 2.ª fase do procedimento, conforme documento subemtido a 04.09.2017, pelas 17h52 (vide resposta 

à 1.ª questão colocada pelo interessado HIDURBE).  

 

Face ao exposto, o órgão competente deliberou rejeitar a lista de erros e omissões apresentada, 

porquanto a mesma não configura um erro e/ou uma omissão do caderno de encargos, nos termos do 

estatuído no n.º 1 do artigo 61.º do CCP. 

 

 

«FCC ENVIRONMENT PORTUGAL, S.A» – Documento submetido em  08/09/2017, 12:02:36 

«1. No pedido de esclarecimentos submetido em 12-05-2017 pela empresa FCC Environment Portugal, S.A., 

(concretamente na questão 1) e no pedido de esclarecimentos submetido em 23-08-2017 pela empresa SUMA – 

SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.” (concretamente na questão 4), colocou-se a questão à Entidade 

Adjudicante com as diferenças entre as toneladas atualmente recolhidas no âmbito dos RSU no Concelho de Leiria e as 

quantidades apresentadas no mapa de quantidades (atualmente recolhem-se cerca de 46.500 toneladas anuais, ou 

seja, menos 6.500 toneladas que o valor que consta no Mapa de quantidades). A resposta dada pela Entidade 

Adjudicante é que os valores são uma previsão. 

Solicita-se uma correção do valor do mapa de quantidades ou uma previsão da evolução das toneladas ao longo da 

prestação de serviços, tendo por base as toneladas recolhidas no ano de 2016.» 

R: A questão ora colocada não será mais que um mero pedido de esclarecimentos, na medida em que não se 

enquadra no conceito de erros e omissões, conforme n.º 1 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Assim, é prestado o seguinte esclarecimento: 

Reitera-se o esclarecimento prestado em momento anterior: «os valores são previsionais, não havendo nada a 

corrigir. No entanto, sempre se acrescenta, em jeito de esclarecimento, que apenas serão faturadas as quantidades 

efetivamente recolhidas». 

«2. No Caderno de Encargos, Parte II – Cláusulas Técnicas – Cláusula 2.ª Ponto 2 d) é referido o seguinte: “Obrigação 

de encaminhar os resíduos urbanos indiferenciados recolhidos no âmbito da prestação de serviços, objeto do presente 

contrato para destino final adequado que, atualmente se situa na Quinta do Banco, Parceiros, Leiria - Sistema 

Multimunicipal de Recolha Seletiva, Triagem, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Alta 

Estremadura, da VALORLIS, S.A.; 

i) No âmbito supra devem ser respeitados os horários de funcionamento do destino final, bem como as 

normas de segurança para a deposição de resíduos urbanos vigentes no mesmo; 

ii) Os horários a que se refere a subalínea anterior são, à data atual, os seguintes, sem prejuízo de poderem 

vir a sofrer alterações que o adjudicatário deve cumprir: 

(1) Horário geral: Das 01:30 horas às 16:00 horas (segunda a sexta-feira), e das 01:30 horas às 

12:00 horas (sábado); 

(2) Horário para admissão de monstros: Das 08:00 horas às 16:30 horas.” 
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A Cláusula 2.ª Ponto 2 g) diz o seguinte: “O transporte e deposição de resíduos realizam-se no mesmo dia da recolha, 

sem que haja deposição noutro local ou os resíduos permaneçam nas viaturas de transporte;” 

No Caderno de Encargos, Parte II – Cláusulas Técnicas – Cláusula 6.ª Ponto 3 a) e b) é referido o seguinte: “A recolha 

realiza-se todos os dias da semana, exceto aos domingos e dias feriados, quando não seguidos. Quando ocorra um 

feriado antes ou após um domingo, a recolha deve efetuar-se num dos dois dias;”... “Sem prejuízo do acima exposto, 

deve ser previsto, no mínimo, um circuito de recolha especial para a Cidade de Leiria, conforme Anexo-Mapa V, a 

realizar ao domingo;” 

No pedido de esclarecimentos submetido em 22-08-2017 pela empresa FCC Environment Portugal, S.A., questão 2 a) 

é solicitado o seguinte: “Qual é o horário de funcionamento da Valorlis aos domingos e feriados?” A Entidade 

Adjudicante respondeu o seguinte: “Aos domingos e feriados a Valorlis está encerrada” 

Tendo em consideração o exposto anteriormente, para um Sábado ou Segunda-feira feriado ou para os Domingos, não 

será possível descarregar nas instalações da Valorlis nem ficar com os resíduos no interior das viaturas de recolha. 

Como se procederia neste caso? Solicita-se uma alteração nos horários de funcionamento da Valorlis ou a proposta de 

umas instalações alternativas para a descarga, sendo a Entidade Adjudicante quem assuma os custos inerentes ao 

transporte e tratamento nessas situações. Isto deve ser considerado como um erros ou uma omissão do caderno de 

encargos e no nosso entendimento carece de uma alteração ao caderno de encargos por parte da entidade 

adjudicante.» 

R: A questão ora colocada não será mais que um mero pedido de esclarecimentos, na medida em que não se 

enquadra no conceito de erros e omissões, conforme n.º 1 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Assim, é prestado o seguinte esclarecimento: 

O Município de Leiria assegurará, nas situações descritas, que acontecem de forma muito esporádica, a solução para a 

descarga dos resíduos, de acordo com o previsto no Caderno de Encargos, devendo o adjudicatário dar integral 

cumprimento ao estabelecido no mesmo.  

 

Face ao exposto, o órgão competente deliberou rejeitar a lista de erros e omissões apresentada, 

porquanto a mesma não configura um erro e/ou uma omissão do caderno de encargos, nos termos do 

estatuído no n.º 1 do artigo 61.º do CCP. 

 

 

«HIDURBE Serviços S.A.» – Documento submetido em 08/09/2017, 17:34:31 

«Caderno de Encargos: 

«Questão 1 

Nas obrigações do serviço de recolha de verdes que constam da alínea iii), b), do número 3 da clausula 2ª, secção I, 

capítulo I da Parte II do Caderno de Encargos, refere-se que “o serviço tem frequência bissemanal, devendo estar 

disponível de segunda a sexta (…) e aos sábados”. Em sede de esclarecimentos é posteriormente esclarecido que o 

adjudicatário deve disponibilizar, no mínimo, 2 dias úteis por semana e também obrigatoriamente ao sábado”. Ora, 

esta informação contraria o que consta em Caderno de Encargos, uma vez que obriga a uma frequência de recolha 

trissemanal e não bissemanal, conforme indicado, sendo assim um erro do Caderno de Encargos com consequências 

importantes para o dimensionamento e orçamentação deste serviço.» 

R: A questão ora colocada não será mais que um mero pedido de esclarecimentos, na medida em que não se 

enquadra no conceito de erros e omissões, conforme n.º 1 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 
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Assim, é prestado o seguinte esclarecimento: 

Constatamos que, em sede de esclarecimentos, houve um lapso de escrita. O que se pretendia dizer era que este 

serviço deve realizar-se duas vezes por semana, sendo uma delas obrigatoriamente aos sábados e a outra, em dias 

úteis, de acordo com a gestão do adjudicatário e as necessidades do serviço. 

 

«Questão 2 

Da mesma forma, nas obrigações do serviço de recolha de Monstros/monos que constam da alínea ii), d), do número 4 

da clausula 2ª, secção I, capítulo I da Parte II do Caderno de Encargos, refere-se que “o serviço tem frequência 

bissemanal, devendo estar disponível de segunda a sexta (…) e aos sábados”. Em sede de esclarecimentos é 

posteriormente esclarecido que o adjudicatário deve disponibilizar, no mínimo, 2 dias úteis por semana e também 

obrigatoriamente ao sábado”. Ora, esta informação contraria o que consta em Caderno de Encargos, uma vez que 

obriga a uma frequência de recolha trissemanal e não bissemanal, conforme indicado, sendo assim um erro do 

Caderno de Encargos com consequências importantes para o dimensionamento e orçamentação deste serviço.» 

R: A questão ora colocada não será mais que um mero pedido de esclarecimentos, na medida em que não se 

enquadra no conceito de erros e omissões, conforme n.º 1 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Assim, é prestado o seguinte esclarecimento: 

Constatamos que, em sede de esclarecimentos, houve um lapso de escrita. O que se pretendia dizer era que este 

serviço deve realizar-se duas vezes por semana, sendo uma delas obrigatoriamente aos sábados e a outra, em dias 

úteis, de acordo com a gestão do adjudicatário e as necessidades do serviço. 

 

«Questão 3 

Para o serviço de recolha de resíduos de construção e demolição, na alínea i), d), do número 2 da clausula 8ª, do 

Capítulo II,Secção II do Caderno de Encargos, indica-se uma frequência semanal, devendo estar disponível de 

segunda a sexta, no entanto, em sede de esclarecimentos indica-se que o adjudicatário deve “disponibilizar o serviço 

em causa, no mínimo, 1 dia útil por semana, e também, obrigatoriamente ao sávado”. Ora esta afirmação constitui um 

erro ou omissão, por indicar uma frequência de recolha bissemanal e não semanal, contrariando o que consta em 

Caderno de Encargos.» 

R: A questão ora colocada será um erro do caderno de encargos, conforme n.º 1 do artigo 61.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP). 

Assim, é suprido o erro do caderno de encargos nos seguintes termos: 

Na alínea i), d), do número 2 da clausula 8.ª, do Capítulo II, Secção II, da Parte II do caderno de encargos,  

Onde se lê «O serviço deve ter frequência semanal…» deverá ler-se «O serviço deve ter frequência bissemanal….»  

É, ainda, prestado o seguinte esclarecimento: 

Este serviço deve realizar-se duas vezes por semana, sendo uma delas obrigatoriamente aos sábados e a outra, em 

dias úteis, de acordo com a gestão do adjudicatário e as necessidades do serviço. 

 

«Questão 4 

No número 1 e 5 da cláusula 4ª do Capítulo I, relativo à Manutenção de contentorização, inclui-se a manutenção de 

contentorização subterrânea. Em sede de esclarecimentos foi indicada informação sobre o modelo deste equipamento, 

no entanto, os esclarecimentos são omissos sobre as quantidades de equipamentos novos a instalar, não dando 
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nenhuma indicação do planeamento (datas de instalação) nem ordem de grandeza sobre as quantidades previstas. 

Considera-se assim que a ausência desta informação constitui uma omissão, uma vez que importa conhecer as 

quantidades dos equipamentos subterrâneos a manter enquanto obrigação prevista em Caderno de Encargos (mesmo 

que indicado apenas como estimativa), para o correcto planeamento, dimensionamento e orçamentação da 

manutenção destes equipamentos.» 

R: A questão ora colocada será uma omissão do caderno de encargos, conforme n.º 1 do artigo 61.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP). 

Assim, é suprida a omissão do caderno de encargos nos seguintes termos: 

Introdução na cláusula 4ª do Capítulo I da Parte II do Caderno de Encargos de um novo ponto: 

«7. Estima-se que possam vir a ser instalados 12 contentores por ano, em média.» 

 

Face ao exposto, o órgão competente deliberou aceitar parcialmente a lista de erros e omissões 

apresentada, rejeitando como tal as questões 1 e 2, porquanto as mesmas não configuram um erro e/ou 

uma omissão do caderno de encargos, nos termos do estatuído no n.º 1 do artigo 61.º do CCP. 
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