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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2016/10/04 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

 

Epígrafe | Manutenção e conservação de espaços verdes públicos, no concelho de Leiria, incluindo podas – Concurso 

público - Autorização da realização da despesa e da abertura do procedimento  

 

Deliberação | Presente proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património com o seguinte conteúdo: 

Considerando: 

i) A proposta da Divisão de Manutenção e Conservação no sentido de contratar serviços de manutenção e 

conservação de espaços verdes públicos, no concelho de Leiria, incluindo podas, por um período de 12 meses 

(NIPG 50667/16); 

ii) Que esta proposta de contratação se suporta no facto de existirem no concelho de Leiria inúmeros espaços 

verdes públicos e na insuficiência de recursos humanos e técnicos para assegurar a manutenção dos mesmos; 

Propõe-se que seja desencadeado o procedimento de concurso público, sem anúncio no Jornal Oficial da União 

Europeia (JOUE), nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado, para a contratação de serviços de manutenção e 

conservação de espaços verdes públicos, no concelho de Leiria, incluindo podas. 

Do procedimento concursal: 

1. A aquisição de serviços tem parecer prévio vinculativo, nos termos do n.º 10 do artigo 35.º da Lei n.º 7-A/2016 de 

30 de Março (LOE 2016), conforme despacho datado de 29/09/2016 pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal (NIPG 

50667/2016). 

2. O contrato a celebrar não se encontra sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º 

da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, alterada (LOPTC). 

3. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço 

contratual não deverá exceder € 206.624,41, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com dados 

constantes da tabela abaixo:  

Serviços Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018 Valor total (*) 

Manutenção de espaços verdes, 

Tipologia A 
4 233,52 € 42 335,22 € 4 233,52 € 50 802,26 € 

Manutenção de espaços verdes, 

Tipologia B 
3 248,53 € 32 485,27 € 3 248,53 € 38 982,33 € 

Manutenção de espaços verdes, 

Tipologia C 
9 736,65 € 97 366,52 € 9 736,65 € 116 839,82 € 

Total: €17.107,12 €188.178,30 €17.107,12 206 624,41 € 

(*) Acresce IVA à taxa legal em vigor. 

4. Trata-se de um compromisso plurianual enquadrado na autorização genérica da Assembleia Municipal, deliberada 

na sua sessão de 04 de dezembro de 2015, aquando da aprovação dos documentos previsionais para 2016. 

5. Em conformidade com a deliberação 1.4, constante da ata n.º 21, datada de 17/10/2013, é da competência do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, no uso de delegação de competências, a aprovação das peças do 

procedimento, das quais se destaca:  

 Fixação do preço base em € 206.624,41, acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

 Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar de 12 meses; 
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 Opção pelo critério da proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com os seguintes fatores e 

subfactores:  

Fator  Subfactor Ponderação 

P: Preço P: Preço, avaliado de acordo e com a fórmula descrita na 

cláusula 4.ª do presente regulamento 

30% 

MT: 

Metodologia de 

Trabalhos 

MT: Metodologia de trabalho: operações/atividades a 

desenvolver ao longo do ano e respetiva calendarização, 

descrito e avaliado de acordo com a cláusula 4.ª, do 

regulamento 

40% 

DT: Direção 

Técnica 

DT: Direção Técnica, descrito e avaliado de acordo com a 

cláusula 4.ª, do regulamento 

10% 

EO: Equipa 

operacional 

EO1: N.º de trabalhadores a afetar à prestação dos serviços, 

descrito e avaliado de acordo com a cláusula 4.ª, do 

regulamento 

10% 20% 

EO2: N.º médio de anos de experiência da equipa 

operacional, descrito e avaliado de acordo com a cláusula 4.ª, 

do regulamento 

10% 

TOTAL (2): 100% 

As propostas dos concorrentes serão analisadas e avaliadas e, em função disso, hierarquizadas por ordem 

decrescente de pontuação, calculada de acordo com a fórmula seguinte: 

PF = 30% x P + 40% x MT + 10% x DT + 20% x EO 

 

6. Quanto ao modo de apresentação de propostas propõe-se que a entrega ocorra na plataforma eletrónica – 

www.anogov.com. 

7. Para condução do procedimento, propõe-se que sejam indicados para a constituição do Júri, os seguintes 

elementos:  

A - Efetivos 

 Luís Oliveira (presidente) 

 Sofia Pereira (vogal efetivo) 

 Manuela Oliveira (vogal efetivo) 

B – Suplentes  

 Paulo Jorge Duarte de Sousa (vogal suplente) 

 João Miguel Vieira Domingues Duarte (vogal suplente) 

 Susana Margarida Carvalho Santos Vieira (vogal suplente) 

 José Manuel Santos (vogal suplente) 

8. Ao abrigo do n.º 2, artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), propõe-se, sejam delegadas no Júri 

nomeado as seguintes competências:  

 Prestação de esclarecimentos e retificações de erros e omissões das peças do procedimento (artigo 50.º do CCP); 

 Decisão de prorrogação de prazos (artigo 64.º e artigo 133.º do CCP); 

 Decisão acerca de erros e omissões do caderno de encargos identificados pelos interessados (artigo 61.º do CCP), 

desde que não impliquem alterações de aspetos fundamentais das peças do procedimento; 

 Decisão sobre a classificação de documentos que constituem a proposta (artigo 66.º do CCP); 

 Notificação do adjudicatário, em caso de caducidade da adjudicação nos termos do n.º 1 do artigo 86.º do CCP, 

fixando-lhe um prazo, não superior a 5 dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do direito de audiência 

prévia (artigo 86.º do CCP); 

 Concessão de prazo adicional para apresentação dos documentos em falta, sob pena de caducidade da 

adjudicação, caso não seja imputável ao adjudicatário a não apresentação dos documentos de habilitação, nos termos 

do n.º 1, do artigo 86.º do CCP (n.º 3, do artigo 86.º do CCP). 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta do serviço requisitante 

(DIMC) e o teor da informação da Divisão de Aprovisionamento e Património, deliberou por unanimidade no uso da 

competência que lhe é conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro: 

a) Autorizar a abertura do procedimento por concurso público sem anúncio no Jornal Oficial da União Europeia 

(JOUE), nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), nos termos 

acima propostos; 

b) Autorizar a realização da despesa ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 

8 de junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro; 

c) Designar como membros do júri os supramencionados no ponto 8, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do CCP; 

d) Delegar nos membros do júri, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, as competências enunciadas no 

ponto 9. 

O valor implicado nesta despesa foi objeto da proposta de cabimento n.º 1943/2016, de 29 de setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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