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Assunto: Proposta decisão relativa a esclarecimentos e retificação das peças do procedimento 

 

Objetivo: CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2016/DIAP - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS 
VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, INCLUINDO PODAS 

 

Considerando: 

 O parecer prévio vinculativo, nos termos 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); 

 A prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, cujo preço estimado a contratualizar não 

deverá exceder € 206.624,41, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 A autorização da realização da despesa e da abertura do procedimento tomada por deliberação da Câmara 
Municipal de 04/10/2016, referente ao procedimento por Concurso Público n.º 09/2016/DIAP - Manutenção 
e conservação de espaços verdes públicos, no concelho de leiria, incluindo podas, nos termos da alínea f) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

 A aprovação das peças do procedimento, por despacho datado de 10/10/2016 do Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, em conformidade com a deliberação 1.4, constante da ata n.º 21, datada de 
17/10/2013, de acordo com a qual é da competência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, no uso de 
delegação de competências, a aprovação das peças do procedimento; 

 O Pedido de esclarecimentos apresentada pela entidade convidada “ECOAMBIENTE S.A”, conforme 

documento submetido na plataforma a 21/10/2016, dentro do prazo legal para o efeito, relativamente ao 
Anexo VI - Regulamento de Avaliação das Propostas,  nomeadamente, o ponto 4, da cláusula 4.ª, do 
Programa de Concurso; 

 A lista de Erros e Omissões apresentada pela entidade interessada «VADECA - FACILITY SERVICES, S.A», 

conforme documento submetido na plataforma a 25/10/2016, dentro do prazo legal para o efeito; 

 A lista de Erros e Omissões apresentada pela entidade interessada «ARQUIJARDIM, S.A.», conforme 
documento submetido na plataforma a 07/11/2016, dentro do prazo legal para o efeito; 

 Que nos termos do artigo 50.º do CCP, os esclarecimentos a que se refere o número anterior são prestados 

por escrito, pelo órgão competente para o efeito indicado no programa do procedimento até ao termo do 
segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Que nos termos do definido no programa do procedimento, conforme deliberação de 04/10/2016, foi 

delegado no júri do procedimento a competência para prestar os esclarecimentos, nos termos do artigo 50.º 
do CCP; 

 Que foi identificada a necessidade de alterar o Anexo VI - Regulamento de Avaliação das Propostas,  
constante do Programa de Concurso, necessário à boa compreensão e interpretação das peças do 
procedimento; 

 Por despacho de 16/11/2016 foi pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal decidida a manutenção da 

suspensão do prazo para apresentação de propostas, nos termos do disposto no artigo n.º 4 do artigo 61.º 
do CCP; 

 

Propõe-se que o Senhor Presidente / Vice-Presidente da Câmara Municipal, enquanto órgão competente para 

a aprovar as peças do procedimento: 

 

A. Avoque, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 39.º do Código do Procedimento Administrativo, a 

competência conferida pelos artigos 50.º e 61.º do CCP, que, por deliberação da Câmara Municipal de 
04/10/2016, foi delegada no Júri do Procedimento, considerando a necessidade de proceder a 
alterações ao Regulamento de Avaliação das Propostas; 

 
 

B. Ao abrigo do número 3 do artigo 50.º do CCP, altere o Anexo VI - Regulamento de Avaliação das 

Propostas, ponto 4, da cláusula 4.ª, do Programa de Concurso, nos seguintes termos: 
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FATOR EQUIPA OPERACIONAL ( EO): 

 

- Subfator EO 1 - N.º de trabalhadores, será avaliado do seguinte modo: 

 

Onde se lê: 

 

4.1. Subfator EO 1 - N.º de trabalhadores, será avaliado do seguinte modo: 

OE 1: N.º de trabalhadores a afetar à prestação de serviços Pontuação 

Mais de 20 100 

20 50 

15 25 

10 0 

 

Deve ler-se: 

 

4.1. Subfator EO 1 - N.º de trabalhadores, a tempo inteiro (*), será avaliado do seguinte modo: 

OE 1: N.º de trabalhadores a afetar à prestação de serviços, a tempo inteiro Pontuação 

Acima de 15 100 

Entre 13 e 15, incluisive 50 

Entre 10 e 12, incluisive 25 

Até 10 0 

(*) Nota: O n.º indicado para efeitos de avaliação deste subfactor, não invalida, na fase de execução do 

contrato, que sejam afectos pontualmente outros técnicos/trabalhadores para a realização de tarefas 
esporádicas e/ou de carácter especializado, necessárias ao exato e pontual cumprimento das obrigações 
contratuais. 

 

 

C. Ao abrigo do artigo 61.º do CCP, decida sobre as listas de Erros e Omissões apresentadas pelas 

entidades interessadas, nos seguintes termos: 

 

«VADECA - FACILITY SERVICES, S.A», conforme documento submetido na plataforma a 
25/10/2016 

Anexam-se as plantas dos locais alvo da prestação de serviços. Sublinhe-se, contudo, que a mesmas servirão 
apenas para efeitos de localização dos espaços, não invalidando que seja efectuado pelos concorrentes os 
necessário levantamento dos espaços. 

Face ao exposto e aos elementos agora juntos, o júri do procedimento entende que deverá ser aceite a lista de 
erros e omissões apresentada, porquanto a mesma configura uma omissão do caderno de encargos.  

 

«ARQUIJARDIM, S.A.», », conforme documento submetido na plataforma a 07/11/2016 

A parte II do caderno de encargos define todas as características, condições e quantidades dos serviços a 
prestar. 

Nos termos do n.º 2 da cláusula 4.ª do Regulamento de Avaliação das Propostas (Anexo VI do Programa de 

Concurso), os concorrentes deverão apresentar a Metodologia de Trabalho a adotar: operações/atividades a 
desenvolver ao longo do ano e respetiva calendarização, de modo a cumprir com as cláusulas técnicas do 
caderno de encargos. 
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A supra referida  Metodologia de Trabalho terá de ter no mínimo indicação dos seguintes aspectos: espaços, 
operações de manutenção, meios humanos e materiais, calendarização por mês, por forma a garantir a 
adequada manutenção dos espaços, de acordo com as 3 tipologias definidas.  

Assim, entende-se que o adjudicatário será responsável por zelar pela correta manutenção dos espaços objeto 
do contrato, devendo adequar as suas intervenções às condições existentes, definindo mensalmente os 
trabalhos a realizar e respetivas quantidades. 

Isto é, não foram identificadas quantidades - periodicidade, número de horas e materiais para estas tarefas 
porque os mesmos estarão diretamente relacionados com fatores que não são previsíveis, entre os quais se 

apontam: as condições meteorológicas, número de horas e tipo de utilização dos espaços ou infestantes e/ou 
pragas que possam eventualmente surgir num determinado espaço de tempo. 

Assim, os trabalhos técnicos a realizar em cada uma destas tarefas deverão ser calculadas pelas entidades em 
função do conhecimento das causas e consequências que possam advir de fatores não previsíveis. 

Face ao exposto e aos esclarecimentos prestados, o júri do procedimento entende que deverá ser rejeitada a 
lista de erros e omissões apresentada, porquanto a mesma não configuram um erro e/ou uma omissão.  

 

 

D. Autorize que sejam prestados os esclarecimentos às questões colocadas, conforme disposto no 

artigo 50.º do CCP, nos seguintes termos: 

 

“ECOAMBIENTE S.A”, conforme documento submetido na plataforma a 21/10/2016 

 

1. Critérios de avaliação 

1.1 Subfator DT – N.º de anos de experiência do diretor técnico responsável. Quais os documentos a 

apresentar na proposta para atestar esta experiência? 

R: Para avaliação do subfator DT – N.º de anos de experiência do diretor técnico responsável - Deverão anexar 

documentos comprovativos, conforme solicitado no Anexo VII do programa de concurso, que permita efetuar a 
devida avaliação da proposta, nomeadamente, Curriculum Vitae documentado. 

 

a) O n.º de trabalhadores a pontuar podem estar afetos a tempo parcial?  

R: No que diz respeito aos trabalhadores indicados na proposta para efeitos de avaliação do Subfator EO1, os 

mesmos deverão ser afetos a tempo inteiro, conforme fica aclarado na alteração efectuada ao regulamento de 
avaliação das propostas. 

 

b) O preço base mensal é de 17.218,70 €, sendo que no subfactor OE 1 é dada a pontuação máxima á 

entidade que apresentar 20 e mais de trabalhadores, não sendo o valor base suficiente para cobrir o 
pagamento dos salários sequer desse número de trabalhadores (incluindo todos os custos legais, bem como 
tendo em conta o aumento salarial para o ano de 2017), para além de todos os outros encargos com viaturas, 
equipamentos, combustíveis e consumíveis. Deste modo, solicita-se a revisão do preço base ou a revisão deste 
subfactor de avaliação. 

R: Conforme alteração efectuada ao regulamento de avaliação das propostas. 

 

1.3 Subfator OE 2 – N.º médio de anos de experiência de equipa operacional - Quais os documentos a 
apresentar na proposta para atestar esta experiência? 

R: Conforme consta do anexo VII, «nos termos da Cláusula 4.ª da Parte II do Caderno de Encargos, o 

Adjudicatário, obriga-se no prazo máximo de uma semana após a assinatura do contrato, a fornecer à entidade 
adjudicante os seguintes elementos relativamente ao pessoal: 

- Identificação dos trabalhadores envolvidos; 

- Função, categoria a n.º de anos de experiência de cada operário, devidamente documentado” (sublinhado 
nosso). 
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2. O fornecimento de água para a rega de espaços verdes é da responsabilidade do município? 

R: Sim. A água será da responsabilidade do município. 

 

3. Os custos de reposição e reparação dos sistemas de rega automáticos, quando danificados, são da 
responsabilidade do Município? 

R: Verificar condições presvistas Parte II do Caderno de Encargos, nomeadamente: 

a) Ponto 1, da cláusula 7.ª – Material vegetal e sistemas de rega; 

b) Cláusula 23.ª- Limpeza e manutenção de sistemas de rega. 

 

4. O município pode disponibilizar instalações de apoio à prestação de serviços? Se sim, qual o custo mensal 

previsto para esta cedência de instalações? 

R: O Municipio poderá disponibilizar, dentro do possível, alguns espaços/instalações de apoio à prestação de 

serviços, sem custos para o prestador de serviços. 

 

E. Em cumprimento do estatuído no n.º1 do artigo 64.º do CCP, e considerando que a retificação das 
peças do procedimento e esclarecimentos, nos termos do artigo 50.º do CCP, são comunicados para 
além do prazo estabelecido para o efeito, autorize a prorrogação do prazo para apresentação de 
propostas, no mínimo, por período equivalente ao atraso verificado. Em cumprimento do 
disposto no n.º 4 do artigo 64.º do CCP, a decisão de prorrogação do prazo para apresentação de 
propostas deverá ser imediatamente ser publicada no Diário da República.  

 

Mais se informa que: 

 Nos termos do n.º 4 do artigo 50.º do CCP e n.º 7 do artigo 61.º, a decisão relativa à retificação das peças 

do procedimento, os esclarecimentos prestados, bem como a decisão quanto às lista de erros e omissões, terão 
de ser publicitados 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; 

 Considerando que a aceitação das omissões ao caderno de encargos não implicam alterações de aspectos 
fundamentais das peças do procedimento, não há lugar à prorrogação do prazo por via do artigo 61.º, nos 
termos do n.º 2 do artigo 64.º do CCP. 

 

À consideração do órgão competente para aprovação das peças do procedimento. 

 

O Júri do procedimento, 

 

17-11-2016

X Luís Oliveira

Luis Oliveira

Presidente    

17/11/2016

X Sofia Pereira

Sofia Pereira

Vogal efetivo

Assinado por: SOFIA PEREIRA  

17-11-2016

X Paulo Sousa

Paulo Sousa

Vogal suplente           
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DESPACHO 

Concordo com os fundamentos de facto e de direito ínsitos na informação precedente, e decido: 

A. Avocar, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 39.º do Código do Procedimento Administrativo, a 
competência conferida pelos artigos 50.º e 61.º do CCP, que, por deliberação da Câmara Municipal de 
04/10/2016, foi delegada no Júri do Procedimento, considerando a necessidade de proceder a alterações ao 
Regulamento de Avaliação das Propostas; 

B. Alterar o ponto 4, da cláusula 4.ª do Anexo VI - Regulamento de Avaliação das Propostas, do 
Programa de Concurso, nos termos do exposto no ponto B da presente informação, ao abrigo do disposto no 
n.º 3 do artigo 50.º do CCP, notificando todos os interessados desse facto; 

C. Decidir sobre as listas de Erros e Omissões apresentadas pelas entidades interessadas, ao abrigo do 

artigo 61.º do CCP, nos termos do proposto no ponto C da presente informação; 

D. Que sejam prestados os esclarecimentos às questões colocadas, conforme disposto no artigo 50.º 
do CCP, conforme proposto no ponto D da presente informação, notificando todos os interessados desse facto; 

E. Autorizar a prorrogação do prazo fixado para apresentação das propostas por período equivalente ao 
atraso verificado, a contar da data de envio para publicação no Diário da República, nos termos do 
disposto no n.º 1 e n.º 4 do artigo 64.º do CCP; 

F. Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 64.º do CCP, proceder à publicação no Diário da 
República da decisão de prorrogação do prazo para apresentação de propostas; 

G. Que nos termos do n.º 4 do artigo 50.º e do n.º 7 do artigo 61.º, ambos do CCP, a decisão relativa à 
retificação das peças do procedimento, os esclarecimentos prestados bem como a decisão relativa 
às lista de erros e omissões, sejam publicitados 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. 

 

X
Raul Castro

Presidente da Câmara Municipal
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