RESPOSTA(S) DO(S) FORNECEDOR(ES)
Referência do Procedimento:CP_AQ-SITIC-2014
Designação do Procedimento:Acordo quadro para a prestação de serviços de desenho, administração,
operação e consolidação de infraestruturas de tecnologias de informação e comunicação

Fornecedor:CAPGEMINI PORTUGAL - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INFORMÁTICA, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:REDITUS BUSINESS SOLUTIONS, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:INFORMÁTICA EL CORTE INGLÊS
Sem resposta

Fornecedor:ORAMIX - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:PT COMUNICAÇÕES, S.A.

Respondido em: 2015-02-13 17:01:00
Resposta: Exmos. Srs., Remetemos em anexo o nosso documento de pronuncia em sede de audiência
prévia. Melhores cumprimentos MEO
Documentos Anexados
Certidao_Permanente_MEO_(504615947)_-_valida_ate_15-11-2015.pdf
Nova_Audiencia_Previa___C_P__AQ_STITC__2014.pdf

Fornecedor:SNSI-SOCIEDADE NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.
Sem resposta

Fornecedor:C.I.L. - CENTRO DE INFORMÁTICA, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:NOVABASE IMS-INFRASTRUCTURES & MANAGED SERVICES, S.A.

Respondido em: 2015-02-13 17:31:25
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Resposta: Exmos. Senhores, A Novabase IMS - Infrastructures & Managed Services, SA, concorrente no
âmbito do concurso supramencionado, vem nos termos e para os efeitos do artigo 147.º do código dos
contratos públicos exercer o Direito de Audiência Prévia, relativamente ao 2º Relatório Preliminar de
Avaliação das Propostas, formulado no âmbito do identificado procedimento, documento em anexo,
Atentamente, Novabase IMS
Documentos Anexados
20150213-Pronuncia_Sede_Audiencia_Previa_Acordo_Quadro_SITIC_ESPAP_(IMS)_vFinal.pdf

Fornecedor:NORMATICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:CESCE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA.
Sem resposta

Fornecedor:ESPECTRO SISTEMAS INFORMAÇÃO, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

Respondido em: 2015-02-13 16:24:04
Resposta: Exmos. Senhores, Juntamos em anexo a nossa resposta à Audiência Prévia. Com os melhores
cumprimentos, O concorrente
Documentos Anexados
20150213_Audiencia_Previa.pdf

Fornecedor:COMPTA-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
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Respondido em: 2015-02-13 17:56:32
Resposta: Exmos. Senhores, Junto enviamos a nossa Pronuncia. Atentamente
Documentos Anexados
Pronuncia_sobre_Relatorio_Preliminar_2_CP_AQ-SITIC-2014_.pdf

Fornecedor:INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:ROFF - CONSULTORES INDEPENDENTES, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:GMVIS SKYSOFT, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:RUMOS-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S.A
Sem resposta

Fornecedor:ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:EVERIS PORTUGAL, S. A.
Sem resposta

Fornecedor:ACCENTURE, CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:SOFTINSA - ENGENHARIA DE SOFTWARE AVANÇADO, LDA
Sem resposta

Fornecedor:PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E
CONSULTADORIA LDA
Sem resposta

Fornecedor:OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:NOS COMUNICAÇÕES, S.A.
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Sem resposta

Fornecedor:CILNET - COMUNICAÇÕES E PROJECTOS ESPECIAIS, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:SHAR, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:COMPANHIA I.B.M.PORTUGUESA, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:SBS SOFTWARE - TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LDA
Sem resposta

Fornecedor:NOKSYS INFORMÁTICA, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA
Sem resposta

Fornecedor:OZONA CONSULTING SL, SUCURSAL EM PORTUGAL
Sem resposta

Fornecedor:EDGE INNOVATION, LDA
Sem resposta

Fornecedor:ALTRANPORTUGAL, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:LINKARE TI - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA
Sem resposta

Fornecedor:AGILIOR, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA
Sem resposta

Fornecedor:EMOTION, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.
Sem resposta

Fornecedor:DATASMART - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA INFORMÁTICA, LDA.
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Sem resposta

Fornecedor:ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:WHYMOB, LDA.
Sem resposta

Fornecedor:CROSSJOIN SOLUTIONS, LDA.
Sem resposta

Fornecedor:MIND COORDINATE - LDA.
Sem resposta

Assinado por: ISABEL RUTE DA CRUZ PAIS
RIBEIRO
Num. de Identificação Civil: BI100998712
Data: 2015.02.24 17:28:37 GMT Standard Time

CARLOS
JORGE
RODRIGUES
DA SILVA
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Assinado de forma digitalAssinado
por CARLOS por: LUÍS FILIPE DE CASTRO E SILVA
JORGE RODRIGUES DA SILVA
Num. de Identificação Civil: BI102058024
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
Data: 2015.02.25 14:47:41 GMT Standard Time
ou=Cidadão Português,
ou=Assinatura Qualificada do
Cidadão, sn=RODRIGUES DA SILVA,
givenName=CARLOS JORGE,
serialNumber=BI109958217,
cn=CARLOS JORGE RODRIGUES DA
SILVA
Dados: 2015.02.24 20:35:57 Z

Assinado Por: Nuno Nunes
Localização: Lisboa

Informação de Contacto: nuno-s-nunes@telecom.pt
Data da Assinatura: 13/02/2015 16:53:21 GMT +00:00



AUDIÊNCIA PRÉVIA
PRONÚNCIA DA NOVABASE IMS – INFRASTRUCTURES & MANAGED
SERVICES, S.A.
(“CONCORRENTE”)
NO ÂMBITO DO
ACORDO QUADRO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHO,
ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (“PROCEDIMENTO”)
DA ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, I.P.
(“ENTIDADE ADJUDICANTE”)
NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 147.º DO CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS
Tendo sido notificado, no passado dia 6 de Fevereiro de 2015, do teor do 2.º Relatório
Preliminar emitido no âmbito do Procedimento, com o qual se não pode conformar, vem
o Concorrente Novabase IMS, após competente análise e ao abrigo do:
Princípio da legalidade (artigo 3.º), do princípio da prossecução do interesse público
e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos (artigo 4.º), do princípio da
igualdade (artigo 5.º), do princípio da colaboração da Administração com os
particulares (artigo 7.º) e do princípio da participação (artigo 8.º), todos do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro
(doravante “CPA”), bem como da faculdade de pronúncia por escrito em sede de
audiência prévia, nos termos do artigo 123.º, n.º 1, aplicável por remissão dos artigos
147.º e 259.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, diploma que aprovou o
Código dos Contratos Públicos (doravante “CCP”),
Expor e Requerer a V. Exas. o seguinte:
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I – DA READMISSÃO DO CONCORRENTE AOS LOTES 3 E 32 E DA
JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO APRESENTADO
O Ilustre Júri deliberou excluir o Concorrente Novabase IMS no 1.º Relatório Preliminar,
considerando que nos lotes 3 e 32 eram exigidos perfis relativamente aos quais o
Concorrente não apresentou os esclarecimentos solicitados pelo Júri.
O Concorrente Novabase IMS, fundamentadamente, exerceu o seu direito de audiência
prévia apresentando os argumentos que justificariam uma alteração da deliberação do
Ilustre Júri.
No entanto, com enorme surpresa, verificamos que no 2.º Relatório Preliminar, o Ilustre
Júri deliberou manter a exclusão do Concorrente Novabase IMS nos Lotes 3 e 32 de
forma telegráfica:
•

“O Júri já deliberou sobre esta matéria e a resposta consta das Pronúncias 1, 3 e
4 deste relatório.”

Ora, tal resposta absolutamente telegráfica e evasiva atenta, desde logo, contra o dever de
fundamentação dos atos administrativos, considerando que o Júri não responde aos
argumentos invocados pelo Concorrente no seu documento de pronúncia, nem mesmo no
capítulo para o qual remete tal fundamentação, no qual se limita a fazer considerações
genéricas com as quais o Concorrente não pode conformar-se, porquanto o teor da
argumentação das restantes Pronúncias, bem como as situações descritas e referidas nas
Pronúncias 1, 3 e 4 não são de modo algum equivalentes e comparáveis às do
Concorrente Novabase IMS e muitas das questões levantadas pelo Concorrente não
foram respondidas nem justificadas.
Donde, o citado Relatório Preliminar mostra-se ferido de vício de falta de fundamentação
(artigos 148.º, n.º 1 do CCP e artigos 123.º a 125.º do CPA, que oferece à ilegalidade
qualquer ato dele subsequente.
Nos termos do 1º Relatório Preliminar (pág. 9), entendeu o Júri que os esclarecimentos
prestados não clarificaram o Júri quanto à estrutura de custos envolvida:
 Os referidos concorrentes apresentaram esclarecimentos que não evidenciavam os elementos
constitutivos dos preços constantes das suas propostas. Ou seja, o conteúdo dos documentos
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entregues revelou-se inócuo para o Júri na medida em que estes não permitem percepcionar
a estrutura de custos que esteve na base dos valores apresentados. Conforme resulta da ata
n.º 2 do Júri foi expressamente solicitada a enunciação dos factores que tinham sido tidos em
consideração na formação do preço, com referência aos elementos constitutivos do mesmo,
sendo que os esclarecimentos apresentados pelos concorrentes acima elencados não
clarificaram o Júri quanto à estrutura de custos envolvida, entendendo-se assim, não ser de
aceitar as justificações dos preços apresentadas, propondo-se a exclusão das suas propostas
nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 70.º do CCP.

Em primeiro lugar, não pode o Concorrente conformar-se com tal determinação,
porquanto, o Concorrente apresentou, ainda que sem valores concretos associados, os
elementos constitutivos dos preços constantes da proposta apresentada, bem como todos
os fatores que, pela sua relevância, foram tidos em consideração na formação desse
preço, conforme Esclarecimento prestado a 11 de agosto:
 Na sequência do V/ pedido de esclarecimentos, enviado no passado dia 18 de Julho
de 2014, vem o concorrente NOVABASE IMS – INFRASTRUCTURES &
MANAGED SERVICES, S.A., com o número de Contribuinte 500 074 372, com sede
em Av. D. João II, Lote 1.03.2.3 Parque das Nações, 1998-031 Lisboa, pelo
presente, oferecer a sua fundamentação para a apresentação do preço hora do
PERFIL ADMINISTRADOR DE BASES DE DADOS DB2 SÉNIOR.
Os preços apresentados para o PERFIL ADMINISTRADOR DE BASES DE
DADOS DB2 SÉNIOR, assim como o valor dos restantes perfis da proposta do
concorrente Novabase IMS, incluem todos os custos, encargos e obrigações legais
previstos na legislação laboral em vigor, nomeadamente, o salário dos recursos,
impostos, seguros e subsídios associados. Consideram ainda os custos de gestão
destes recursos humanos, assim como a formação profissional dos mesmos.
Para apuramento do valor a apresentar foram identificados recursos humanos
concretos, com habilitações académicas e profissionais condizentes com os perfis
solicitados nas peças de procedimento, tendo-se apurado a rate de custo média,
sendo posteriormente aplicada uma margem comercial bruta baixa, considerando,
em geral, a qualificação de risco de execução do projeto, que é baixa, dado que se
trata de prestação de serviços numa base de time & materials e na apresentação de
preços baseado em esforço homem/hora.
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A conjugação de todos estes factores possibilita um desconto comercial, que não
viola nenhuma prática de livre concorrência e integra-se dentro dos valores
normalmente

praticados

pelo

Concorrente

para

fornecimentos

similares,

ponderando, neste caso concreto, o relevante interesse estratégico desta
oportunidade de negócio.
Note-se que o Concorrente não estava, nem podia, nos termos da lei, ser obrigado a
revelar as componentes que integram o preço apresentado, porquanto isso diz respeito à
chamada ‘alma do negócio’, sendo segredo e devendo manter-se enquanto tal.
Sendo certo que, o Ilustre Júri não obrigava sequer com o Esclarecimento solicitado –
nem podia fazê-lo, reitere-se, porquanto estaria a extravasar as competências que a Lei e
a Entidade Adjudicante lhe atribuem – os Concorrentes a discriminar os custos
praticados. Conforme expressamente determinou, essa era uma prerrogativa dos
Concorrentes, que podiam, por exemplo, justificar o preço apresentado discriminando os
custos:
 Exemplificativamente, podem os concorrentes apresentar a discriminação de custos,
fixos e variáveis, praticados em outros contratos em que foram prestados serviços
análogos aos previstos no presente CE.
Ora, o Concorrente, ciente de que cumpria a legislação aplicável, de que apresentou um
preço sério e firme e de que não visava, com o mesmo, restringir ou falsear a
concorrência, optou (conforme prerrogativa que lhe assistia nos termos da Lei,
confessada pelo próprio Júri) por manter a alma do negócio e justificar o preço
apresentado, por recurso a razões relacionadas com a economia do processo de prestação
do serviço (projetos em time&materials), com o baixo risco de execução do projeto, com
o desconto comercial que pôde, em função disso, aplicar, etc., tudo, nos termos e para os
efeitos do n.º 4 do artigo 71.º do CCP (que, note-se, dá apenas alguns exemplos, também,
do que considera serem justificações atendíveis).
Se o Júri tinha fundadas dúvidas sobre a veracidade ou bondade daquelas justificações,
deveria ter inquirido o Concorrente, concretamente, sobre os pontos ou justificações que
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questionava. Não podia simplesmente, fazer letra morta das suas razões e determinar que
não conseguia percecionar a estrutura de custos envolvida, sem a devida fundamentação 1.
Seria evidente não serem aceitáveis aquelas justificações (que consubstanciam, no fim da
linha, uma declaração sob compromisso de honra), e seria até um caso digno de nota às
autoridades competentes (nomeadamente, à Autoridade para as Condições de Trabalho
ou à Autoridade da Concorrência), se, feitas as contas, se concluísse que o Concorrente
estaria a violar a legislação laboral ou a praticar ‘dumping’, por não ter margem para
pagar o salário mínimo nacional ao perfil em causa, para aplicar custos administrativos,
para aplicar custos de gestão, para obter lucro (que é, no fundo, o propósito comercial de
qualquer empresa), etc… (ou seja, que estaríamos, nas palavras do Ilustre Júri, perante a
prática de atos com intuito de impedir, falsear ou restringir de forma sensível a
concorrência).
Não é o caso, uma vez que, feitas as contas ao preço/hora do perfil e à sua alocação,
chega e sobra dinheiro para pagar todos esses componentes. Uma rate de 22 € / hora
corresponde um valor anual de €40.656,00 (considerando 11 meses de trabalho e 168
horas por mês). A este valor anual corresponde um valor mensal de 2.904 € (relativo a 14
meses) o que, considerando 904 € para despesas diversas (gestão, seguros, regalias,
margem, etc) e para os descontos realizados para a segurança social, comporta um
ordenado de 2.000 € brutos mensal. Conforme referido na nossa justificação ao preço
apresentado, a Novabase identificou diversos recursos humanos cujo custo médio se
enquadra nestas condições (rate de 22 €), donde, não se vislumbra justificação legal para
que o Ilustre Júri tenha determinado desconsiderar a justificação do preço apresentado.
Razão pela qual não pode admitir-se a exclusão do Concorrente aos Lotes 3 e 32 e se
Requer, desde já, a readmissão do Concorrente.
II – DO PREÇO (ALEGADAMENTE) ANORMALMENTE BAIXO E DA
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ESTABILIDADE/INTANGIBILIDADE DAS
1

Por força (i) do dever de fundamentação dos atos administrativos que neguem, extingam, restrinjam ou
afetem por qualquer modo direitos ou interesses legalmente protegidos, a que o Ilustre Júri se encontra
vinculado, nos termos e para os efeitos do artigo 124.º, n.º 1, alínea a) do CPA, e (ii) do n.º 3 do artigo
71.º do CCP [que determina que nenhuma proposta pode ser excluída com fundamento no facto de dela
constar um preço total anormalmente baixo sem antes ter sido solicitado ao respectivo concorrente, por
escrito, que, preste esclarecimentos justificativos relativos aos elementos constitutivos da proposta que
considere relevantes para esse efeito], considerando que também não poderia ser excluída qualquer
proposta por apresentar esclarecimentos que o Júri entendeu simplesmente não entender e, como tal, não
dever considerar.
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PEÇAS PROCEDIMENTAIS, DA LEGALIDADE, DA TRANSPARÊNCIA, DA
IGUALDADE E DA CONCORRÊNCIA
Caso assim não se entenda, o que por mero dever de patrocínio se concebe, sempre se
terá de se concluir que a fixação da percentagem que definiu o preço anormalmente
baixo, já em sede de avaliação das propostas, ou seja, mudando as regras a meio do jogo
(e, com isso, violando o princípio da estabilidade/intangibilidade das peças
procedimentais), não pode ter-se por admissível e inquina todo o processo decisório
subsequente. Senão vejamos:
A regra é a de que as peças do procedimento (ou, no limite, critérios supletivos) devem
dar a conhecer (ou permitir aos Concorrentes fazer as contas de modo a conhecer) o
preço base ou o limiar abaixo do qual os preços apresentados serão considerados
anormalmente baixos (e darão azo, por seu turno, à necessária fundamentação). Nesses
casos, por determinação do n.º 1 do artigo 71.º do CCP, o preço total resultante de uma
proposta é anormalmente baixo quando seja:
 40% ou mais inferior àquele, no caso de se tratar de um procedimento de formação
de um contrato de empreitada de obras públicas;
 50% ou mais inferior àquele, no caso de se tratar de um procedimento de formação
de qualquer dos restantes contratos.
Ora, quando assim não suceda, a Entidade Adjudicante goza da prerrogativa de
determinar um limiar distinto, desde que, nos termos do n.º 2 do artigo 71.º do CCP,
apresente a devida fundamentação:
 Quando o caderno de encargos não fixar o preço base, bem como quando não se
verificar qualquer das situações previstas no n.º 3 do artigo 115.º, no n.º 2 do artigo
132.º e no n.º 3 do artigo 189.º, o órgão competente para a decisão de contratar deve
fundamentar, para os efeitos do disposto no número seguinte, a decisão de
considerar que o preço total resultante de uma proposta é anormalmente baixo.
Sendo certo que, por força dos princípios da transparência, da igualdade e da
concorrência, especialmente aplicáveis à contratação pública (artigo 1.º, n.º 4 do CCP),
bem como por força dos princípios da legalidade e da estabilidade/intangibilidade das
propostas, essa decisão e a respetiva fundamentação teriam, necessariamente, de ser
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dadas a conhecer nas peças do Procedimento, para que os Concorrentes, ao elaborarem as
suas Propostas, pudessem contar com esse facto, que era, ao fim e ao cabo, essencial à
construção do seu preço e estava na base da formação da sua vontade de contratar,
manifestada com a entrega da Proposta.
Não foi o que sucedeu in casu, em que a decisão é atacável por várias ordens de razões:
(1)

Em primeiro lugar, a decisão partiu do Ilustre Júri, ao qual, cremos, salvo o devido
respeito, não compete a tomada desta decisão;

(2)

Em segundo lugar, essa decisão foi tomada em sede de avaliação das propostas,
quando o Júri já conhecia os preços e as propostas dos Concorrentes na íntegra;

(3)

Em terceiro lugar, não existiu qualquer fundamentação para o limiar escolhido, que
é, aparentemente, aleatório.

Com efeito, o Júri justifica aturadamente a necessidade de fixar um preço anormalmente
baixo, o que bem se compreende, e consideramos inquestionável:
 (…) verificou-se a existência de uma disparidade de preços não negligenciável, a
qual podia consubstanciar a prática de atos com intuito de impedir, falsear ou
restringir de forma sensível a concorrência.
 (…) Neste sentido, suscitam-se dúvidas quanto aos preços propostos em cada perfil,
porquanto as significativas diferenças verificadas parecem refletir estruturas de
custo muito diferenciadas.
 (…) Com efeito, a disparidade de preços cuja deteção é impossível de ignorar,
poderá traduzir-se, em caso de adjudicação, na impossibilidade de prestação do
serviço objeto do contrato nas condições exigidas, e pelo preço máximo fixado no
acordo quadro, ou mesmo na desvirtuação de outras propostas por via da fixação
antecipada de um preço substancialmente inferior ao praticado no mercado.
 Não compete ao Júri definir qual o preço ideal ou normal para a prestação do
serviço, contudo afigura-se de inegável importância esclarecer a comportabilidade
das propostas efetuadas, sob pena de se poder avançar para a celebração de um
acordo quadro cuja exequibilidade é duvidosa.
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 Considerando que a natureza do acordo quadro não se compadece com a fixação de
um preço base, afigura-se como opção mais neutral tendo em vista a
comparabilidade dos valores em causa, a de considerar que o preço base a ter em
conta no presente procedimento deve ser extraído da média de todos os preços
apresentados (por perfil e em horário normal) em sede das diversas propostas
apresentadas, enquanto reflexo do próprio mercado.
 Em face do exposto, com base no n.º 2 do artigo 71º do CCP e em obediência aos
princípios da transparência, da igualdade, da concorrência e, em especial, do
interesse público, o Júri delibera pedir esclarecimentos a todos os concorrentes que
apresentaram propostas de valor hora, em horário normal, inferiores a 30% do
preço médio verificado em cada perfil, considerando-se como tal um preço
anormalmente baixo.
 Assim, ao abrigo do n.º 3 do artigo 71º do CCP, devem os concorrentes de seguida
identificados, apresentar justificativo dos preços constantes da proposta apresentada
a concurso, evidenciando os elementos constitutivos dos mesmos, bem como todos os
fatores que, pela sua relevância, foram tidos em consideração na formação desse
preço.
 Exemplificativamente, podem os concorrentes apresentar a discriminação de custos,
fixos e variáveis, praticados em outros contratos em que foram prestados serviços
análogos aos previstos no presente CE.
Mas, se bem compreendemos o racional do Ilustre Júri para justificar a fixação de um
preço anormalmente baixo, tal como o critério usado como base para a sua fixação (a
média dos preços apresentados, que julgamos ser o único elemento de que dispunha para
o efeito), quando chegamos à fixação do limiar percentual de preço anormalmente baixo
(30% em lugar dos 50% anunciados pelo CCP como critério, por defeito, de fixação
de preço anormalmente baixo) não encontramos qualquer justificação que nos permita
dizer se tal limiar assenta num racional válido ou não. O que inquina, desde logo, por
carecer de fundamentação, todo o processo decisório dali decorrente…
Onde se inclui, por exemplo, a decisão de exclusão do Concorrente Novabase IMS dos
Lotes 3 e 32 por ter apresentado (1) um perfil (num conjunto de dezenas de perfis e
dezenas de Lotes) que fica 33% abaixo do preço médio apresentado pelos Concorrentes
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(quando o Júri definiu como limite os 30%), e a decisão de admissão do Concorrente
ITEN (que terá dado a conhecer e discriminado a sua estrutura de custos, aparentemente
o único critério justificativo a que o Júri atendeu) que tem um perfil de GESTOR DE
PROJETO (atenção à superior complexidade das tarefas a cargo deste perfil, face ao que
ditou a exclusão da Novabase IMS, que não deve ser negligenciada) a €17,5/hora, quando
o valor médio era de €34,91 (ou seja, cerca de 50% abaixo desse preço médio).
Assim, e em bom rigor, a referida 'regra’ de fixação do limiar de preço anormalmente
baixo, fixada em sede de avaliação das Propostas, carece de sustentação legal, violando,
como tal, os princípios da legalidade e da fundamentação dos atos administrativos, bem
como os princípios da estabilidade/intangibilidade das peças procedimentais, da
transparência, da igualdade e da concorrência, princípios de Direito Administrativo que
regem com especial acuidade o processo de contratação pública.
Como corolário do supra citado princípio da estabilidade das peças procedimentais:
 Na pendência do procedimento de adjudicação, as peças patenteadas devem
manter-se firmes, inalteráveis e intangíveis. Visa garantir a sã concorrência, a
objectividade, imparcialidade, a transparência, a igualdade, a não discriminação, a
boa fé e a tutela da confiança. Proíbe qualquer alteração do seu conteúdo, numa
manifesta protecção dos interesses dos potenciais e principalmente dos efectivos
candidatos ou concorrentes. As peças do procedimento vinculam a entidade
adjudicante, que as não pode alterar e apenas proceder a esclarecimentos com vista
à sua boa compreensão e interpretação (artigo 50.º). Sem isso, as opções de
participação ou não no procedimento e os termos das respectivas propostas e
candidaturas carecem de um substracto de confiança e de garantia de estabilidade
dos pressupostos que basearam essa opção relativamente à participação e à
elaboração dessas propostas. 2
Ora, ao estabelecer-se uma ‘regra’ de fixação de preço anormalmente baixo para um
cenário, já verificado, não previsto nas peças procedimentais, está a alterar-se,
complementando-se, as peças procedimentais, pondo em causa a concorrência, a
objetividade, a imparcialidade, a transparência, a igualdade, a não discriminação, a boa
fé e a tutela da confiança, com o que se adulteram os pressupostos em que os
Concorrentes basearam a sua opção de participação no Procedimento...
2

Jorge Andrade da Silva, Dicionário dos Contratos Públicos, Almedina 2010, pp. 347-348.
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Razão pela qual, e caso não se opte, nos termos de tudo quanto ficou supra exposto no
capítulo II, pelo aproveitamento dos atos administrativos, a decisão de admissão das
demais Propostas deverá, sem mais, ser revogada, nos termos e para os efeitos
conjugados dos artigos 79.º, n.º 1, alínea c) e 80.º do CCP.
III – CONCLUSÕES
Termos em que Requer a V. Exas. se dignem concluir, em sede do competente Relatório
Final, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 148.º do CCP:
(1) Que a Proposta do Concorrente NOVABASE IMS seja readmitida quanto aos Lotes
3 e 32 nos termos melhor identificados e fundamentados nos Capítulos I e II supra…
Determinando-se, a final, a regraduação das restantes Propostas e a reclassificação e
admissão da Proposta da Novabase IMS para esses lotes, dando-se, nesse caso, ulterior
e devido cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 148.º do CCP em sede do
competente Relatório Final.
ou
EM ALTERNATIVA,
(2) Que não haverá lugar a admissão das demais Propostas, por tudo quanto ficou supra
exposto no Capítulo II, nos termos e para os efeitos do artigo 79.º, n.º 1, alínea c) do
CCP…
Dando-se, nesse caso, ulterior e devido cumprimento ao disposto no artigo 80.º do CCP.
P.E.D.
O Concorrente,

NOVABASE IMS – INFRASTRUCTURES & MANAGED SERVICES, S.A.
Assinado de forma digital por NOVABASE IMS INFRASTRUCTURES E MANAGED SERVICES, SA
DN: c=PT, ou=Certificate Profile - Qualified Certificate Representative, ou=Terms of use at https://
www.digitalsign.pt/ECDIGITALSIGN/rpa, ou=Entitlement ASSINAR DOCUMENTOS E CONTRATOS, ou=ID 500074372, ou=Address1 - AV. D. JOAO II, LOTE 1.03.2.3 PARQUE DAS NACOES, ou=PostalCode - 1998-031,
ou=Representative Name - PEDRO MANUEL CRUZ PIRES
FAUSTINO, ou=Representative ID - CC 09449311,
cn=NOVABASE IMS - INFRASTRUCTURES E MANAGED
SERVICES, SA, email=gov_tools@novabase.pt
Dados: 2015.02.13 17:28:17 Z
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A UDIÊNCIA P RÉVIA RELATIVA AO RELATÓRIO PRELIMINAR II DO
CONCURSO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO QUADRO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESENHO , ADMINISTRAÇÃO , OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

(REF . CP_AQ-SITIC-2014)

EXMA. SENHORA
PRESIDENTE DO JÚRI DO CONCURSO:
A concorrente GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A. (doravante “GFI”),
notificada do relatório preliminar II (doravante “RP II”) do concurso supra identificado,
nos termos e para os efeitos dos artigos 146º, 147º e nº 1 do artigo 123º do Código
dos Contratos Públicos (doravante “CCP”), bem como do artigo 14º do Programa de
Concurso (doravante “PC”), do qual consta, agora, a intenção de exclusão das suas
propostas, vem sobre o mesmo pronunciar-se, em sede de audiência prévia, nos
termos e com os fundamentos seguintes:

I – DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA RELATIVA AO RELATÓRIO PRELIMINAR I
Após apreciação do RP II a aqui Requerente reitera, em pronúncia sobre o RP II, o teor da
sua pronúncia relativa ao Relatório Preliminar I (doravante “RP I”), porquanto considera
que os vícios aí indicados não foram supridos pelo Digníssimo Júri e, como tal, continuam
os mesmos vícios a ferir de invalidade o presente procedimento.

Assim, e no que concerne à apreciação das propostas dos restantes concorrentes, reitera
designadamente que:
«C – DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS CONCORRENTES ADMITIDOS

Acresce a requerente que, face ao atrás exposto, é imprescindível colaborar ainda com o Júri na eliminação
de outros lapsos e incorreções detetados na análise das diferentes propostas, contribuindo para uma
decisão de adjudicação conforme às normas aplicáveis e que, nessa medida, não corra o risco de vir a ser
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judicialmente questionada.

Ora, uma análise criteriosa das propostas apresentadas permite concluir que as propostas admitidas dos
concorrentes:
a.

Accenture, Consultores de Gestão, S.A. (“ACCENTURE”), concorrente nº 36;

b.

ALTRANPORTUGAL, SA (“ALTRAN”), concorrente nº 35;

c.

Compta - Equipamentos e serviços de Informática, S.A. (“COMPTA”), concorrente nº 13;

d.

Crossjoin Solutions, Lda. (“CROSSJOIN”), concorrente nº 41;

e.

Everis Portugal, S.A. (“EVERIS”), concorrente nº 4;

f.

GMVIS SKYSOFT, S.A. (“GMVIS”), concorrente nº 38;

g.

Indra Sistemas Portugal, S.A. (“INDRA”), concorrente nº 6;

h.

Iten Solutions - Sistemas de Informação, S.A. (“ITEN”), concorrente nº 23;

i.

Novabase Infrastruture & Managed Services (“NOVABASE”), concorrente nº 24;

j.

Optimus Comunicações, S.A. (“OPTIMUS”), concorrente nº 28;

k.

ORAMIX-Sistemas de Informação, SA (“ORAMIX”), concorrente nº 31;

l.

PDM&FC - Projecto, Desenvolvimento, Manutenção, Formação e Consultadoria, Lda. (“PDM”),

concorrente nº 10;
m.

PT Comunicações, S.A (“PT”), concorrente nº 26;

n.

Reditus Business Solutions, S.A. (“REDITUS”), concorrente nº 18;

o.

Unisys (Portugal) - Sistemas de Informação, S.A. (“UNISYS”), concorrente nº 3

deveriam ter sido objeto de exclusão à luz das regras das peças procedimentais e do CCP.

A análise atenta das propostas revela que, mais do que meras irregularidades irrelevantes ou inócuas, as
mesmas padecem de deficiências que, ora a entidade adjudicante (nas peças do procedimento), ora o
próprio legislador e os tribunais, assinalam como fundamento de exclusão das propostas.

Na medida em que tais deficiências influem diretamente na decisão de admissão ou de exclusão das
propostas, o Júri não pode fazer “tábua rasa” das mesmas, nem tão-pouco convidar os concorrentes à
respetiva retificação ou aperfeiçoamento, sob pena de serem violados os princípios fundamentais em
matéria de contratação pública, maxime os da igualdade e da imparcialidade.

As propostas dos concorrentes enumerados são violadoras das regras procedimentais e legais, pelo que
devem ser objeto de exclusão.

1.

Assinatura eletrónica qualificada

Em primeiro lugar, o n.º 1 do artigo 19º do PC dispunha com clareza que “Todos os documentos carregados
na plataforma, incluindo os documentos que constituem as propostas, devem ser assinados
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eletronicamente mediante a utilização de certificados de assinatura eletrónica qualificada.” (sublinhado
nosso).

Essa referência encontra-se reforçada no n.º 4 do mesmo preceito que claramente estabelece a conclusão
desta falha, a saber, a exclusão de qualquer proposta que contenha algum documento ao qual não tenha
sido aposta qualquer assinatura eletrónica: “A falta de assinatura eletrónica nos documentos que
constituem as propostas é motivo de exclusão.” (sublinhado nosso).

Tais referências são, aliás, redundantes com a lei. De facto, a Portaria n.º 701-G/2008 determina, no n.º 1,
do seu artigo 27.º, que “todos os documentos carregados nas plataformas eletrónicas deverão ser
assinados eletronicamente mediante a utilização de certificados de assinatura qualificada”, acrescentandose, no n.º 2 do artigo 32.º da mesma portaria, que “todos os documentos carregados são assinados
eletronicamente, através da aplicação da plataforma e com recurso aos certificados digitais do utilizador”.

Mais, é de notar que a falta de assinatura de cada documento que integra uma proposta é já
inequivocamente apontada pelos nossos tribunais superiores como causa de exclusão das propostas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo é clara, podendo ler-se no seu acórdão de
30/01/2013, proferido no processo n.º 01123/12 que “a imposição de assinatura individualizada radica na
segurança jurídica, quer ao nível e autenticidade e fidedignidade da documentação apresentada por cada
concorrente, quer ao da própria segurança e inviolabilidade dos documentos apresentados a concurso. (…)
Interessa, pois, que se imponha o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares que têm
precisamente em vista reduzir ao máximo a possibilidade de equívocos, adulterações, falseamentos, em
qualquer fase que seja e por quem quer que seja. (…).
Tudo isto, portanto, está a montante de qualquer necessidade de demonstração de uma efectiva
adulteração, substituição ou falsificação.
Assim, a exclusão era a consequência necessária do não cumprimento dos dispositivos regulamentares,
concordantes com os dispositivos legais” (sem realce no original).

Ora, é de realçar que os concorrentes referenciados no ponto anterior desta Pronúncia não diligenciaram
pela aposição de assinatura eletrónica qualificada em documentos que instruem as propostas que
apresentaram.

Senão vejamos:
O Concorrente Accenture, Consultores de Gestão, S.A. apresentou:


Proposta em formato pdf e excel;



Anexo I em formato pdf;



Anexo II em formato pdf e excel;
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Uma declaração;



E uma procuração.

Contudo, foi verificado que a procuração junta não se encontra assinada digitalmente pelo que a proposta
da ACCENTURE deve ser excluída nos termos dos normativos referidos.

O Concorrente ALTRANPORTUGAL, S.A. apresentou:


Proposta em formato excel;



Anexo I em formato pdf;



Anexo II em formato excel;



Uma ata;



E a certidão permanente.

Contudo, foi verificado que a proposta, o anexo I, o anexo II e a ata não se encontram assinados
digitalmente pelo que a proposta da ALTRAN deve ser excluída nos termos dos normativos referidos.

O concorrente Compta - Equipamentos e serviços de Informática, S.A. apresentou:


Proposta em formato excel;



Anexo I em formato pdf;



Anexo II em formato excel.

Contudo, foi verificado que nenhum destes documentos se encontra assinado digitalmente pelo que a
proposta da COMPTA deve ser excluída nos termos dos normativos referidos.

O concorrente Crossjoin Solutions Lda. apresentou:


Proposta em formato excel;



Anexo I em formato pdf;



Anexo II em formato excel;



Uma procuração.

Contudo, foi verificado que nenhum destes documentos se encontra assinado digitalmente pelo que a
proposta da CROSSJOIN deve ser excluída nos termos dos normativos referidos.

O concorrente Everis Portugal, S.A. apresentou:


Proposta em formato excel;



Anexo I em formato pdf;



Anexo II em formato excel;



Uma ata;



E a certidão permanente.

Contudo, foi verificado que nenhum destes documentos se encontra assinado digitalmente pelo que a
proposta da EVERIS deve ser excluída nos termos dos normativos referidos.
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O concorrente GMVIS SKYSOFT, S.A. apresentou:


Proposta em formato excel;



Anexo I em formato pdf;



Anexo II em formato excel;



Uma procuração;



E certidão permanente.

Contudo, foi verificado que nenhum destes documentos se encontra assinado digitalmente pelo que a
proposta da GMVIS deve ser excluída nos termos dos normativos referidos.

O concorrente Indra Sistemas Portugal S.A. apresentou:


Proposta em formato excel;



Anexo I em formato pdf;



Anexo II em formato excel;



Uma procuração.

Contudo, foi verificado que nenhum destes documentos se encontra assinado digitalmente pelo que a
proposta da INDRA deve ser excluída nos termos dos normativos referidos.

O concorrente ORAMIX-Sistemas de Informação, S.A. apresentou:


Proposta em formato excel;



Anexo I em formato pdf;



Anexo II em formato excel;



Uma declaração.

Contudo, foi verificado que nenhum destes documentos se encontra assinado digitalmente pelo que a
proposta da ORAMIX deve ser excluída nos termos dos normativos referidos.

O concorrente PDM&FC - Projecto, Desenvolvimento, Manutenção, Formação e Consultadoria, Lda.
apresentou:


Proposta em formato excel;



Anexo I em formato pdf;



Anexo II em formato excel;



A certidão permanente.

Contudo, foi verificado que nenhum destes documentos se encontra assinado digitalmente pelo que a
proposta da PDM deve ser excluída nos termos dos normativos referidos.

O concorrente Reditus Business Solutions, S.A. apresentou:


Proposta em formato excel;
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Anexo I em formato pdf;



Anexo II em formato excel;



Declaração de delegação de poderes;



E declaração de sigilo.

Contudo, foi verificado que nenhum destes documentos se encontra assinado digitalmente pelo que a
proposta da REDITUS deve ser excluída nos termos dos normativos referidos.

O concorrente Iten Solutions - Sistemas de Informação, S.A., apresentou:


Proposta em formato excel;



Anexo I em formato pdf;



Anexo II em formato excel;



Uma procuração da DigitalSign;



Uma procuração da ITEN;



Uma declaração nos termos do artigo 57º, n.º 1 a) CCP.

Contudo, foi verificado que ambas as procurações juntas não se encontram assinadas digitalmente pelo
que a proposta da ITEN deve ser excluída nos termos dos normativos referidos.

O concorrente Novabase Infrastruture & Managed Services apresentou:


Proposta em formato excel;



Anexo I em duas versões de formato pdf;



Anexo II em formato excel;



Ata de delegação de poderes;



E certidão permanente.

Contudo, foi verificado que nem a ata de delegação de poderes, nem a certidão permanente se encontram
assinadas digitalmente pelo que a proposta da NOVABASE deve ser excluída nos termos dos normativos.

O concorrente Optimus Comunicações, S.A. apresentou:


Proposta em formato pdf e excel;



Anexo I em formato pdf;



Anexo II em formato pdf e excel;



Procuração;



E declaração nos termos do artigo 57º, n.º 1 a) CCP.

Contudo, foi verificado que o documento junto em formato excel como Anexo II não foi assinado
digitalmente pelo que a proposta da OPTIMUS deve ser excluída nos termos dos normativos.

O concorrente PT Comunicações, S.A. apresentou:


Proposta em formato pdf e excel;
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Anexo I em duas versões de formato pdf;



Anexo II em formato pdf e excel;



Declaração de delegação de poderes e declaração nos termos do artigo 57º, n.º 1 a) CCP.

Contudo, foi verificado que ambos os documentos juntos em formato excel, isto é, o Anexo II e a proposta,
não foram assinados digitalmente pelo que a proposta da PT deve ser excluída nos termos dos normativos.

Em suma, em face do exposto, devem as propostas destes concorrentes serem excluídas por força da alínea
l), do n.º 2, do artigo 146.º do CCP, por violação do regime legal constante dos artigos atrás citados, assim
como as regras procedimentais constantes do artigo 19º do PC.

2.

Documentos que instruem a proposta

Nos termos do n.º 1, do artigo 8º do PC, alguns dos documentos que deviam instruir as propostas eram:


A declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, de acordo com o modelo
constante do Anexo I ao PC (cfr. alínea a));



Proposta de preço elaborada de acordo com o formulário constante do Anexo III ao PC que devia
ser

enviada

em

ficheiro

no

formato

Excel,

com

a

designação

“Proposta_

[designação_empresa].xls (cfr. alínea c)).

Ora, foram detetadas irregularidades nalguns desses documentos juntos pelos concorrentes ACCENTURE,
OPTIMUS e UNISYS.

Senão vejamos:
O Concorrente ACCENTURE apresentou a declaração identificada como Anexo I, nos termos da alínea a) do
n.º 1 do artigo 8º do PC incompleta, uma vez que não enuncia os documentos que instruem a sua proposta.

O concorrente OPTIMUS apresentou duas declarações identificadas como Anexo I, no entanto, nenhuma
delas foi elaborada nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 8º do PC, contendo nomeadamente 7
números, ao invés dos 3 legalmente indicados nesse modelo e admissíveis de acordo com aquele instituído
no CCP (Anexo V do CCP).

O concorrente UNISYS apresentou a sua proposta sem respeitar a nomenclatura obrigatória a aplicar
“Proposta_ [designação_empresa].xls”, pois apenas designou o documento como “proposta”.

Nestes termos, e de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, as propostas destes
concorrentes devem ser excluídas, por não terem sido acompanhadas dos documentos corretos exigidos
pelo programa de concurso.

Página 7 de 27

3.

Preço proposto superior ao preço base

Os concorrentes OPTIMUS, PT e UNISYS violam o preço base fixado a posteriori pelo Júri para os seguintes
perfis (em horário normal):


Relativamente à OPTIMUS quanto ao seu perfil GESTOR DE PROJETO nos lotes 7, 9, 13, 15, 17,
20, 22, 24, 25, 28 e 30;



Relativamente à PT quanto aos seus perfis seguintes:



GESTOR DE SERVIÇO ISO 20000 nos Lotes 2, 4, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 31 e 33;



ADMINISTRADOR DE BASES DE DADOS ORACLE nos Lotes 2, 4 e 33;



ADMINISTRADOR DE SISTEMAS LINUX/UNIX nos Lotes 2 e 33;



ADMINISTRADOR DE BASES DE DADOS SQL nos Lotes 4 e 33;



ADMINISTRADOR DE BASES DE DADOS DB2 nos Lotes 4 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS VMWARE nos Lotes 7 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS HYPER-V nos Lotes 7 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS ORACLE VM nos Lotes 7 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS XEN SERVER nos Lotes 7 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS BIZTALK nos Lotes 11 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS WEBLOGIC nos Lotes 11 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS BPM E ECM nos Lotes 11 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS JBOSS nos Lotes 11 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS CICS nos Lotes 11 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS FILENET nos Lotes 15 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS MICROSOFT DYNAMICS CRM SÉNIOR no Lote 16;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS SIEBEL nos Lotes 16, 17 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS SIEBEL SÉNIOR nos Lotes 16;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS SYMANTEC NETBACKUP nos Lotes 20 e 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS EMC NETWORKER nos Lotes 20;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS MICROSOFT DATA PROTECTION MANAGER nos Lotes 20;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS HP DATA PROTECTOR nos Lotes 20 e 33;



CONSULTOR/AUDITOR COBIT nos Lotes 31;



CONSULTOR/ARQUITETO TOGAF nos Lotes 31;



PERFIL CONSULTOR ITIL nos Lotes 31;



ADMINISTRADOR DE SISTEMAS WINDOWS nos Lote 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS SHAREPOINT nos Lote 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS EXCHANGE nos Lote 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS POWERCENTER E POWEREXCHANGE nos Lote 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS IBM TIVOLI STORAGE MANAGER nos Lote 33;
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ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS EMC NETWORKER no Lote 33;



ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS MICROSOFT DATA PROTECTION MANAGER no Lote 33;



ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO no Lote 33;



ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - ESPECIALISTA DE HARDWARE no Lote 33;



ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO no Lote 33;



ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES no Lote 33;



ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA no Lote 33.



Relativamente à UNISYS quanto aos seguintes perfis:



Lote 4 - Preço hora do PERFIL ADMINISTRADOR DE BASES DE DADOS DB2 não prestou
esclarecimentos;



Lote 20 - GESTOR DE SERVIÇO ISO 20000



Lote 20 - ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS HP DATA PROTECTOR



Lote 22 - GESTOR DE SERVIÇO ISO 20000



Lote 25 - GESTOR DE SERVIÇO ISO 20000



Lote 28 - GESTOR DE SERVIÇO ISO 20000



Lote 30 - GESTOR DE SERVIÇO ISO 20000

Pelo que devem as supra referidas propostas ser excluídas dos respetivos lotes, ao abrigo do artigo 70º, n.º
2, alínea d) do CCP.»

Acresce que o concorrente UNISYS se apresentou com o mesmo preço (€ 10,00) para
muitos dos perfis, indistintamente, por exemplo, do facto de serem ou não Sénior. Sendo
que tais preços estão completamente desfasados da realidade de mercado, sendo

indiciadores de prática de dumping, pelo desrespeito pelas normas do direito da
concorrência.

Tanto mais que, notificado para prestar esclarecimentos, o concorrente UNISYS não
apresentou qualquer justificação aos preços apresentados.

Pelo que, além da exclusão das suas propostas nos respetivos lotes, a conceber-se, sem
se conceder, a admissibilidade da decisão do Júri de fixação de preço anormalmente
baixo, ficcionado na sua Ata n.º 2, cabia ao Júri saber que apresentar um preço de 10,00€
por hora/homem, para perfis com níveis de senioridade distintos é, aos olhos da lei, uma
prática clara e indiscutível de dumping, devendo ter concluindo pela “existência de fortes
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indícios de práticas susceptíveis de falsear as regras da concorrência”. Por conseguinte,
nunca poderia ter aceite incluir na média entre todos os preços propostos, estes valores
da UNISYS.

Mas a Requerente reitera ainda que:
«A – DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO, DAS ATAS DE REUNIÃO DO JÚRI E DO RELATÓRIO PRELIMINAR

Em primeiro lugar, cumpre aqui relembrar que o CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DAS PROPOSTAS é o do mais baixo
preço (art.º 11º do Programa de Concurso), sendo que, depois de correções às peças procedimentais
introduzidas na sequência de pedidos de esclarecimento dos concorrentes, se determinou que «os
concorrentes devem indicar na sua proposta o preço do valor hora por perfil no lote ou lotes a que concorre,
de acordo com o Anexo III ao presente procedimento»; que «o cálculo do preço final da proposta
corresponde à soma ponderada dos preços hora dos perfis, e consequente ponderação do respectivo peso
por horário em cada lote» e que «a ponderação a considerar por perfil e horário, por lote, é a que consta
do Anexo III ao presente programa de procedimento».

As peças procedimentais não fixam o preço base, como não fixam o “preço total anormalmente baixo”.

O JÚRI, NA SUA SEGUNDA REUNIÃO que teve lugar nos dias 11, 16 e 18 de julho de 2014, salientando que «o
acordo quadro não prevê qualquer remuneração adicional a título de deslocações ou outras despesas», e
atentas as diferenças verificadas quanto aos preços propostos pelos (44) concorrentes para cada perfil,
suspeitou que os preços apresentados refletem estruturas de custos muito diferenciadas.

Razão pela qual, considerando que «não compete ao Júri definir qual o preço ideal ou normal» (mas não se
referindo à hipótese de definir o preço máximo que a entidade adjudicante está disposta a pagar pela
prestação de serviços) decidiu ser necessário esclarecer «a comportabilidade das propostas», para o que
deliberou:
i) «que o preço base a ter em conta no presente procedimento deve ser extraído da média de
todos os preços apresentados (por perfil e em horário normal) em sede das diversas propostas
apresentadas, enquanto reflexo do próprio mercado»;
ii) «com base no n.º 2 do artigo 71º do CCP (…) pedir esclarecimentos a todos os concorrentes que
apresentaram propostas de valor hora, em horário normal, inferiores a 30% do preço médio,
verificado em cada perfil, considerando-se como tal um preço anormalmente baixo», isto «em
obediência aos princípios da transparência, da igualdade, da concorrência e, em especial do
interesse público»

Nesta conformidade o Júri solicitou àqueles (24) concorrentes a apresentação de «justificativo dos preços
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da proposta apresentada a concurso, evidenciando os elementos constitutivos dos mesmos, bem como
todos os fatores que, pela sua relevância, foram tidos em consideração na formação desse preço».

Por sua vez, no RELATÓRIO PRELIMINAR que faz parte integrante da ATA DA TERCEIRA REUNIÃO do Júri, afirma-se
que «os concorrentes solicitaram, dentro do prazo, a classificação da sua resposta, tendo o Júri aceite
todos os pedidos», ao abrigo do art.º 66º do CCP.

Ora, 4 dos concorrentes (concorrentes n.º 1, nº 2, nº 9 e n.º 15) foram, só então, excluídos por questões
formais. Não obstante, foram ainda solicitados esclarecimentos aos concorrentes nº 1 e n.º 9.

Acresce que 3 concorrentes (os n.ºs 3, 14, 21 e 28) «não apresentaram qualquer esclarecimento, ou não
apresentaram esclarecimentos dentro do prazo estipulado, pelo que as respetivas propostas devem ser
excluídas, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 2 do art.º 70º do CCP (…)».
Todavia, as propostas apresentadas pelos concorrentes n.º3 e n.º 28 encontram-se na lista de ordenação
das propostas ínsita no ponto 9 do Relatório, constando da proposta de adjudicação do Júri.

Por sua vez, os concorrentes n.º 8, nº 13, nº 18, nº 24, nº 25, nº 27, nº 29, nº 30, nº 32, nº 34, nº 37, nº 40
e nº 44 (isto porque as propostas dos concorrentes n.º 1 e nº 9 já haviam sido excluídas por força do ponto
7.2 do Relatório, pelo que nem deviam ter sido convidados a esclarecer propostas) prestaram
esclarecimentos que «não evidenciavam os elementos constitutivos dos preços constantes das suas
propostas. Ou seja, o conteúdo dos documentos entregues revelou-se inócuo para o Júri na medida em que
estes não permitem percepcionar a estrutura dos custos que esteve na base dos valores apresentados»,
pelo que entendeu o Júri «não ser de aceitar as justificações apresentadas, propondo-se a exclusão das
suas propostas nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 7 do CCP».
E, não obstante, as propostas apresentadas pelos concorrentes nº 13, nº 18, nº 24 e nº 34 encontram-se
na lista de ordenação das propostas ínsita no ponto 9 do Relatório, constando da proposta de adjudicação
do Júri.

Mais, o Júri não procedeu à ordenação de propostas apresentadas ao Lote 33.» (…)

«B – DO RELATÓRIO PRELIMINAR E DOS MOTIVOS DA DISCORDÂNCIA DO MESMO

Foi a aqui Requerente notificada do relatório preliminar do presente procedimento a 18/11/2014,
mediante o qual o Júri deliberou por unanimidade propor:
a)

A exclusão das propostas dos concorrentes enunciados no ponto 8 ii), de entre os quais consta o
aqui Reclamante;

b) A adjudicação das propostas enunciadas no ponto 9 do Relatório Preliminar, com a epígrafe
“ordenação das propostas”, e apresentadas pelos concorrentes aí referidos.
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c)

Excluir as propostas constantes da Conclusão correspondente ao ponto 10 do Relatório, (…)

Começamos por dizer que o relatório preliminar enferma, desde logo, de ilegalidades várias.

Mas vejamos,

1.

Do critério do preço mais baixo

Os critérios de avaliação ou adjudicação das propostas encontram-se previstos no art.º 74º do CCP que
determina que o critério do mais baixo preço apenas pode ser adotado quando o caderno de encargos
defina todos os restantes aspetos da execução do contrato a celebrar, submetendo apenas à concorrência
o preço a pagar pela entidade adjudicante.

Este preço foi, no caso concreto, apresentado pelos concorrentes segundo Anexo fornecido pela entidade
adjudicante, contendo portanto todos os elementos que esta considerou essenciais e necessários para
proceder à comparação das propostas e à seleção daquelas que apresentavam o preço mais baixo.

Assim, estabelecer, após a abertura das propostas, subfactores ou parâmetros adicionais a este preço como fez o Júri do procedimento na sua primeira reunião e como consta da respetiva ata - não pode deixar
de constituir uma alteração ao critério de avaliação das propostas e, consequentemente, não pode deixar
de constituir uma violação do princípio da estabilidade do procedimento e dos princípios da concorrência
e da transparência.

Tanto mais que, como se afirma na ata n.º 1, a necessidade de esclarecimentos decorre da constatação
pelo Júri da existência uma grande disparidade entre os preços apresentados pelos concorrentes, que
(como reafirma no Relatório) «podia consubstanciar a prática de atos com intuito de impedir, falsear ou
restringir de forma sensível a concorrência». Assim, vislumbrando que poderiam subsistir dúvidas sobre os
custos abrangidos nos valores de cada perfil, sublinhou mesmo que «o acordo quadro não prevê qualquer
remuneração adicional a título de deslocações ou outras despesas». E, pasme-se, conclui que mais de
metade dos concorrentes apresentaram propostas não sérias por conterem preços anormalmente baixos.

Assim, o Digníssimo Júri, em face da suspeição de práticas impeditivas da concorrência, optou por tratar
de forma desigual os concorrentes e as suas propostas e considerou como boas as propostas apresentadas
por 20 dos 44 concorrentes, curiosamente aquelas que apresentavam um preço superior, ou seja,
exatamente o oposto do que a entidade adjudicante pretendia com o presente concurso; e presumiu não
sérios os preços apresentados por 24 concorrentes, precisamente os que melhor se poderiam conformar
com o procedimento. Violaram-se também os princípios da igualdade e da transparência.»

E subverteu-se o critério de avaliação das propostas publicitado.
Página 12 de 27

«É que, em face de indícios de prática restritiva da concorrência, esta tanto pode ser praticada por quem
apresenta preços mais baixos, como por quem apresenta os mais elevados. Esclarecido sobre a disparidade
teria ficado o Júri se, ao abrigo do art.º 72º do CCP, tivesse solicitado esclarecimentos sobre a estrutura
de custos a todos os concorrentes e, aí sim, poderia conhecer designadamente o peso que as
remunerações adicionais, a título de deslocações ou outras despesas, representam em cada preço
proposto.

E isto precisamente ao abrigo dos princípios da boa-fé na formação e execução dos contratos públicos, e
dos já referidos princípios de igualdade e transparência, pois só assim ficaria assegurada a efetiva
concorrência no presente procedimento.

Bastava que o Exmo Júri quisesse ser esclarecido!

Com o devido respeito, o Digníssimo Júri não foi capaz de fundamentar com coerência a falta de seriedade
das propostas dos concorrentes discriminados pela necessidade de justificação do preço, usando,
indevidamente, de um expediente que, alegadamente, lhe conferiu a discricionariedade que quis para as
decisões que tomou. Esqueceu o Júri que, com a sua atuação, estava a alterar o critério de adjudicação das
propostas, violando todos os princípios fundamentais da contratação pública e da atividade administrativa
e comprometendo a legalidade do normal curso do procedimento concursal.

2.

Do preço anormalmente baixo: preço global

Quando o preço base for fixado nas peças concursais, o preço total resultante de uma proposta pode ser
fixado pela entidade adjudicante, com bastante liberdade, sendo que se esta o não fixar se aplica o critério
supletivo do art.º 71º n.º 1. Nestes casos, o concorrente terá de apresentar a justificação do preço com os
documentos da proposta. Quando tal não suceder – ou seja, quando este valor não se encontre fixado nas
peças do concurso, nem decorra supletivamente da lei, como no nosso caso – o órgão competente para a
decisão de contratar pode fixar um valor abaixo do qual considera que o preço total resultante de uma
proposta é anormalmente baixo. Neste caso, tem de convidar o concorrente a justificar o preço total
apresentado e anormalmente baixo, só podendo excluir a proposta mediante fundamentação, o que não
fez.

Dúvidas não restam de que a letra da lei apenas permite a consideração do preço global da proposta como
anormalmente baixo, sendo esta matéria pacífica na Doutrina e Jurisprudência, como se pode ver (por
todos) no Sumário do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 23 de Novembro de 2011 (proc.
7972/11) em cujo ponto III se determina expressamente que «O conceito de preço anormalmente baixo
não se relaciona com cada um dos elementos componentes do preço proposto, de per si, mas com o preço
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proposto globalmente considerado».

Ora, sem cuidar por ora das virtualidades de investidura de uma delegação genérica quanto a uma decisão
desta natureza, sempre se dirá que o que o Júri considerou preços parciais ou parcelares anormalmente
baixos e determinou valores abaixo dos quais considerou esses preços parciais ou parcelares
anormalmente baixos, violando assim a lei, e os princípios fundamentais da contratação pública como
sejam, desde logo, os princípios da igualdade, da concorrência e da transparência.

O que aqui fica em causa (para além das alterações ao critério de adjudicação posteriores à abertura das
propostas) são os princípios fundamentais da contratação pública e, desde logo, o acesso à contratação,
ou seja, a concorrência.

Acresce que, não pode a entidade adjudicante esquecer, aquando da sua fixação, que um preço base
anormalmente alto pode ser tão restritivo da concorrência e tão lesivo dos interesses públicos quanto o
preço anormalmente baixo. Na verdade, o preço base anormalmente alto possibilita a apresentação de
propostas de preço elevado, que eventualmente podem refletir soluções técnicas que poderiam ser
vantajosamente substituídas por outras menos onerosas, levando a que eventuais interessados que destas
disponham sejam excluídos por mera aplicação do conceito jurídico de preço anormalmente baixo. Como é
evidente, tal situação lesa a concorrência e vicia a boa gestão da coisa pública.

2.1. Da fixação extemporânea de preço base
Aqui chegados, importa agora atentar um pouco na forma adotada pelo Júri para a fixação de um preço
(não total) anormalmente baixo.

Com efeito, o Júri começa por determinar «que o preço base a ter em conta no presente procedimento
deve ser extraído da média de todos os preços apresentados (por perfil e em horário normal) em sede das
diversas propostas apresentadas, enquanto reflexo do próprio mercado», assim fixando numa reunião (e
ata respetiva) o preço base do concurso. Preço este que sempre teria de ser determinado nas peças do
concurso. A decisão do Júri, bem como o procedimento, encontram-se feridos de invalidade, por violação
dos princípios da concorrência e da transparência, e atento o da intangibilidade e estabilidade das peças
do procedimento.

De qualquer modo, e por forma a preconizar uma atuação coerente, era o Júri obrigado a excluir todas as
propostas de valor superior ao preço base por aplicação do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 70º. O
que o Júri não fez. Encontra-se, pois, tal atuação e o procedimento feridos de ilegalidade.»

A verdade é que, ainda que o Digníssimo Júri pudesse legitimamente adotar o preço
médio das propostas como preço base, para efeitos do art.º 71º do CCP – o que não se
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concede- apenas poderia considerar os preços apresentados em propostas aceites após
a fase de avaliação formal das mesmas, pois apenas estas existem e podem ser
consideradas para efeitos de procedimento concursal. O que não sucedeu, porquanto o
Júri (con)fundiu as duas fases de avaliação, e adotou um valor médio que não espelha
nem o procedimento, muito menos a realidade e o mercado.
2.2. «Da não fundamentação das decisões do Júri quanto ao preço anormalmente baixo
Ora, no que concerne ao preço anormalmente baixo, competiria ao Júri, antes de tudo, enunciar ou explicar
que as suas dúvidas sobre aquelas propostas são fundamentadas (o que, como já tivemos oportunidade
de referir, o Júri não fez), tanto mais que a disparidade entre os preços tanto pode indiciar prática restritiva
de concorrência em virtude de um preço anormalmente baixo, como anormalmente alto, bem como o
facto de a maioria dos concorrentes ter apresentado preços (supostamente e segundo o Júri)
anormalmente baixos, sempre obrigariam à conclusão (ou pelo menos à suspeição) de que os valores das
propostas apontam no sentido dos preços (e o preço médio) serem bastante elevados.

Conclusão ou suspeição esta que, no juízo de um bom pai de família, obrigariam, concomitantemente, à
consideração de que os preços da proposta da ora Requerente não significar um aviltamento do preço que
justifique cautelas adicionais, designadamente quanto a eventual propósito de remeter para a fase de
execução do contrato os problemas que possam emergir do preço apresentado ou quanto a uma execução
tecnicamente deficiente.

Todavia, o Exmo. Júri não fundamentou minimamente nem a suspeição subjacente à necessidade de
solicitar esclarecimentos, como se referiu supra, nem os motivos que determinaram a consideração do
parâmetro de 30% do preço médio das propostas apresentadas para a classificação das propostas como de
preço anormalmente baixo. Padecendo esta decisão de falta de fundamentação.

Não obstante, e continuando, em face dos esclarecimentos, deveria o Digníssimo Júri ter fundamentado
a não consideração dos esclarecimentos prestados pelos concorrentes (designadamente os prestados pela
ora Requerente).

E isto, ao abrigo do disposto, não só no artigo 71º do CCP, como no próprio Código do Procedimento
Administrativo (CPA), porquanto é ainda aplicável à atuação da Administração.

Tanto mais que, uma vez que a estatuição relativa aos esclarecimentos não aponta para uma enunciação
taxativa dos critérios mas antes para uma narração meramente exemplificativa, podem ser considerados
outros critérios que o Júri do procedimento entenda dever aplicar, sendo que, no que concerne à bondade
ou pertinência dos esclarecimentos prestados, a Administração atua sem qualquer vinculação (e como tal,
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com dever acrescido de fundamentação). Por conseguinte, quer na aplicação dos critérios, quer na
aceitação ou não dos esclarecimentos prestados, a Administração – desde que respeite os princípios da
adequação ao interesse público, da justiça, da imparcialidade, da boa-fé, da igualdade e da
proporcionalidade - goza de verdadeira discricionariedade, que lhe confere liberdade de ponderação e
escolha e ampla latitude no que respeita à sustentação e definição do conteúdo da decisão. Mas não se
dispensa do dever de fundamentação.

Com efeito, este dever de fundamentação é, neste caso acrescido, quer em virtude da atuação
discricionária, quer em virtude de nem o interessado nem qualquer outro concorrente poder ter acesso
aos documentos e esclarecimentos neste âmbito apresentados.

Ora, com o devido respeito, também nesta matéria andou mal o Júri, padecendo a sua decisão de vício de
falta de fundamentação.

2.3. Da solicitação de informações a metade dos concorrentes, sua classificação como classificadas
VERSUS princípios da transparência, da igualdade, da concorrência e, em especial do interesse
público
Sem prescindir, a verdade é que, para se constatar a violação dos princípios fundamentais da contratação
pública e da atuação administrativa perpetrada pela atuação do Júri, basta atentar no facto de mais de
metade dos concorrentes terem visto as suas propostas ser consideradas como não sérias ou não
coerentes.

Ora, caso se entenda que as propostas podem ser comparadas entre si - o que não se concede e nisto reside
mais uma ilegalidade da atuação do Júri e do procedimento – bem como os seus preços, se alguma
conclusão se poderia retirar dessa comparação sempre seria a de que a “maioria do mercado” (resultante
da amostragem das propostas apresentadas, como aliás o Júri refere) apresentou “preços
(a)normalmente baixos”, enquanto as restantes propostas, i.e., a minoria das propostas apresentou
propostas com preços anormalmente altos.

De notar que as empresas ora excluídas representam, no seu conjunto, 25% do volume de negócios
respeitante ao top 200 do mercado de Tecnologias de Informação, com um volume de negócios de
prestação de serviços que totaliza 486 M€, de um total de 1.948 M€ (dados disponibilizados em artigo da
Semana

Informática,

publicado

em

15

de

Novembro

de

2013,

acessível

no

link

http://www.semanainformatica.xl.pt/negocios/negocios/ranking-das-200-maiores-empresas-de-ti-emportugal).

De igual forma, cumpre evidenciar que, dos concorrentes admitidos, 61% não constam do supra referido
top 200 do mercado de Tecnologias de Informação, comprovável na mesma fonte (artigo da Semana
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Informática) já identificada.

Deste modo, condiciona-se o acesso à contratação a um conjunto de concorrentes que representa a sua
maioria, violando-se o princípio da concorrência: viola-se o princípio da transparência por não se vislumbrar
a necessidade do exercício de discricionariedade da administração e viola-se definitivamente o interesse
público. Tudo, em oposição ao que, sem a necessária fundamentação, é afirmado pelo Júri.

3.

Da consideração na Ordenação das Propostas de propostas excluídas

Na verdade, da leitura do Relatório Preliminar, o leitor normal não consegue percecionar qual a ordenação
de propostas antes de o Júri ter procedido às exclusões.
Por sua vez, a leitura do ponto 8, obriga o leitor normal a considerar que:
a)

Foram excluídas as propostas de 4 concorrentes (concorrentes n.º 1, nº 2, nº 9 e n.º 15), por
questões formais, mas solicita esclarecimentos aos concorrentes nº 1 e n.º 9;

b) Foram solicitados esclarecimentos quanto a preços anormalmente baixos a 24 concorrentes;
c)

3 concorrentes (os n.ºs 3, 14, 21 e 28) «não apresentaram qualquer esclarecimento, ou não
apresentaram esclarecimentos dentro do prazo estipulado, pelo que as respetivas propostas
devem ser excluídas, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 2 do art.º 70º do CCP (…)». Porém,
as propostas apresentadas pelos concorrentes n.º3 e n.º 28 encontram-se na lista de ordenação
das propostas ínsita no ponto 9 do Relatório, constando da proposta de adjudicação do Júri;

d) Os concorrentes n.º 8, nº 13, nº 18, nº 24, nº 25, nº 27, nº 29, nº 30, nº 32, nº 34, nº 37, nº 40 e
nº 44 (isto porque as propostas dos concorrentes n.º 1 e nº 9 já haviam sido excluídas por força
do ponto 7.2 do Relatório, pelo que nem deviam ter sido convidados a esclarecer propostas)
prestaram esclarecimentos que «não evidenciavam os elementos constitutivos dos preços
constantes das suas propostas. Ou seja, o conteúdo dos documentos entregues revelou-se inócuo
para o Júri na medida em que estes não permitem percepcionar a estrutura dos custos que esteve
na base dos valores apresentados», pelo que entendeu o Júri «não ser de aceitar as justificações
apresentadas, propondo-se a exclusão das suas propostas nos termos da alínea e) do n.º 2 do
artigo 7do CCP». ….»

«Assim, com o devido respeito, o Exmo. Júri confundiu em vez de esclarecer.

E fê-lo de tal modo, que impede a sua perceção por qualquer leitor normal, como são os concorrentes: ora
«propondo-se a exclusão das suas propostas (portanto todas as propostas apresentadas pelos concorrentes
n.º 8, nº 13, nº 18, nº 24, nº 25, nº 27, nº 29, nº 30, nº 32, nº 34, nº 37, nº 40 e nº 44) nos termos da alínea
e) do n.º 2 do artigo 7do CCP», ora incluindo novamente os concorrentes nº 13, nº 18, nº 24 e nº 34
encontram-se na lista de ordenação das propostas ínsita no ponto 9 do Relatório; ora excluindo por razões
formais, ora voltando a admitir esses concorrentes para avaliação das propostas e pedidos de
esclarecimento; ora exclui as propostas da Requerente (no ponto 8 do relatório) ora não a excluí no ponto
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10.

O Digníssimo Júri alega um Acórdão para justificar que cada lote equivale a um procedimento concursal.
Todavia, não diz para que efeitos. O que bem se compreende, pois se assim fosse, era esse o procedimento
que tinha adotado, em substituição do presente procedimento que, note-se, é um CONCURSO PÚBLICO PARA
CELEBRAÇÃO DE ACORDO QUADRO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS .

Acresce que, o CCP estabelece, no que concerne à análise das propostas, duas operações distintas: a da
análise (formal) das propostas, destinada a verificar se as propostas se encontram nas condições que têm
de preencher para poderem ser consideradas com vista a uma eventual adjudicação; e a fase da avaliação
(material) das propostas que se traduz na sua valoração à luz do critério de adjudicação.

Determinando o art.º 146º do CCP que «após a análise das propostas….e a aplicação do critério de
adjudicação constante do programa do concurso, o Júri elabora fundamentadamente um relatório
preliminar, no qual deve propor a ordenação das mesmas.»

Reiterando, nesta sede tudo o que ficou exposto, que dizer quanto ao cumprimento pelo Digníssimo Júri
da presente norma legal?»

Tão só que:
i)

O Júri não procedeu atempadamente à análise das propostas, formal e
material;

ii)

A exclusão da proposta da Requerente não teve por base aplicação do critério
de adjudicação constante do programa de concurso;

iii)

O Exmo. Júri não fundamentou o relatório preliminar,

iv)

Nem ordenou legal e corretamente as propostas por forma a propor a
adjudicação.»

Pelo que, na exclusão das propostas da Requerente o Digníssimo Júri não obedeceu ao
referido art.º 146º do CCP.

II – DA APRECIAÇÃO PELO JÚRI DA PRONÚNCIA 4 AO RELATÓRIO I,
DE PÁGS. 12 A 18 DO RELATÓRIO PRELIMINAR II
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Por facilidade de exposição, no que a esta Parte da Pronúncia respeita, designaremos os
parágrafos da apreciação do Digníssimo Júri por numeração seguida, do § 1 (com início
em “Este concorrente …..”, na página 12 do RP II e termo em “ponto 10 do relatório
preliminar”, na página 13) até ao § 11 (com início na página 17 e termo na página 18 do
RP II).

A síntese da pronúncia da Requerente sobre o RP I, constante do PARÁGRAFO 1º (pág. 12 e
13), não tem a virtualidade de refletir o teor e o conteúdo da mesma. Ao invés do que aí
se refere, e como se encontra bem patente quer do teor daquela pronúncia, quer dos
seus títulos e conclusão, na pronúncia de então a GFI insurgia-se contra:


O critério do “preço mais baixo”,



A determinação do “preço anormalmente baixo” como preço total/global; a
fixação extemporânea de preço base; a não fundamentação das decisões do Júri
quanto ao preço anormalmente baixo,



A solicitação de informações a metade dos concorrentes VERSUS (i.é. por violar
os) princípios da transparência, da igualdade, da concorrência e, em especial do
interesse público,



A consideração na Ordenação das Propostas - e no cálculo do preço base - de
propostas excluídas,



Erro na aplicação do artigo 146º do CCP, por (con)fusão entre a fase de avaliação
formal e a de avaliação material e não aplicação do critério de avaliação.

Concluindo a Requerente que:
i)

O Júri não fez atempadamente a análise das propostas;

ii) A exclusão (ou não) da proposta da Requerente não teve por base
aplicação do critério de adjudicação constante do programa de concurso;
iii) O Exmo. Júri não fundamentou o relatório preliminar,
iv) Nem ordenou legal e corretamente as propostas por forma a propor a
adjudicação.»

E constatando que o Júri violou os Princípios da Contratação Pública, mormente, o da
concorrência, o da comparabilidade das propostas, o da estabilidade das regras do
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procedimento, o da estabilidade dos concorrentes, o da igualdade, o da imparcialidade,
o da transparência, o da tipicidade dos procedimentos e da adequação formal da
tramitação. Isto claro para além do princípio da legalidade da atuação administrativa.
Mas o Júri violou ainda os deveres de boa-administração, boa-fé e de fundamentação a
que se encontra vinculada a atividade administrativa.

Vícios estes que o Júri não logrou sanar – nem apreciar – neste RP II e,
consequentemente, continuam a ferir o presente procedimento de invalidade.

Em face de tudo o exposto, impõe-se a conclusão de que a apreciação/remissão (para a
apreciação das pronuncias 1 e 3) do Júri ínsita no PARÁGRAFO 5º do RP II (pág 13), peca por
notório defeito.

Com efeito, nas apreciações daquelas pronúncias o Júri mais não faz do que esclarecer
sobre as características de um acordo-quadro (Cfr. pág 11), mas esquecendo que
subjacente a este procedimento está exatamente a seleção das propostas de mais baixo
preço, sem outras considerações, sendo que quando se estiver em face de cada contrato
a celebrar, posteriormente, os concorrentes são livres de apresentarem propostas ou
não, pelo que a seleção das propostas de mais baixo preço tout court nunca poria em
risco a satisfação do interesse público subjacente ao presente procedimento de formação
do contrato.

De qualquer modo, o Júri não pode querer o melhor de dois mundos e tem de respeitar a
escolha de procedimento efetuada pela entidade adjudicante, o Acordo-Quadro. É que
se se pretendiam garantias acrescidas sobre a capacidade, designadamente a financeira,
dos concorrentes, teria de esta de adotar outro procedimento de formação do(s)
contrato(s).

Aliás, o Júri acaba mesmo por se contradizer, ao afirmar que não pode “questionar
apenas um ou outro caso em particular, sobre o qual não teria como, nem forma de
saber quanto à sua exequibilidade”, ou seja, o Exmo Júri afirma que não pode duvidar
da seriedade ou exequibilidade de casos particulares, mas fá-lo em relação à maioria (24
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dos 44) dos concorrentes!

Esquecendo o princípio geral de que a lei que permite o mais, permite o menos e a lei que
proíbe o mais proíbe o menos.

E esquecendo que não podia estabelecer um subcritério posteriormente à “abertura das
propostas”, e muito menos da forma discricionária adotada e que não fundamentou as
dúvidas sobre a seriedade das propostas de mais baixo preço, nem fundamentou a
improcedência da justificação apresentada pelos concorrentes.

Nestes e nos restantes parágrafos da sua apreciação (e designadamente nos parágrafos
6º a 8º) o Digníssimo Júri, com o devido respeito, não foi capaz de fundamentar com
coerência a falta de seriedade das propostas dos concorrentes discriminados pela
necessidade de justificação do preço, usando, indevidamente, de um expediente que,
alegadamente, lhe conferiu a discricionariedade que quis para as decisões que tomou,
sem fundamentação. Esqueceu o Júri que, com a sua atuação, estava a alterar o critério
de adjudicação das propostas, violando todos os princípios fundamentais da
contratação pública e da atividade administrativa e comprometendo a legalidade do
normal curso do procedimento concursal.

Na verdade, em face da constatação da disparidade de preços apenas uma atitude se
impunha ao Júri, pedir esclarecimentos a todos os concorrentes. Isto claro em obediência
aos princípios da concorrência, da imparcialidade e da igualdade… e claro da boaadministração.

Ao presumir que as propostas de preço (anormalmente) baixo eram não sérias, o Júri
discriminou os concorrentes e as suas propostas e subverteu o critério de adjudicação do
procedimento. E a verdade é que, ainda hoje, não consegue fundamentar os motivos
porque considerou as propostas de preço mais elevado como propostas mais sérias do
que as que apresentavam preços mais concorrenciais.

Com a densificação do conceito de “proposta de preço anormalmente baixo”, com o
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método de cálculo adotado, e na fase em que o fez, o Júri submeteu a uma decisão
puramente discricionária, e não fundamentada, a admissão das propostas
apresentadas por mais de metade dos concorrentes. Assim restringindo a concorrência
e subvertendo o critério de adjudicação e as regras de mercado livre, em violação da
Lei, dos Princípios Fundamentais da Contratação Pública e toda a Jurisprudência,
designadamente a do Tribunal de Contas.

Vícios estes que, com o devido respeito, o Júri no presente relatório não logrou sanar e,
consequentemente, continuam a ferir o procedimento de invalidade.

Quanto à posterior síntese da pronúncia da Requerente sobre o RP I, constante do
PARÁGRAFO 2º (pág. 13),

concluindo a Requerente que 14 concorrentes não diligenciaram

pela aposição de assinatura eletrónica qualificada em documentos que instruem as
propostas que apresentaram, o Júri afirma no RP II ser «inteiramente válida (e bastante)
a assinatura eletrónica qualificada que seja aposta nos ficheiros de uma proposta por
recurso às aplicações informáticas disponibilizadas pela própria plataforma eletrónica no
momento do carregamento desses ficheiros.» (sublinhado nosso), fundamentando o seu
entendimento referindo o n.º 2 do artigo 19.º da Portaria n.º 701-G/2008 que estipula:
«Entende-se por momento da submissão da proposta o momento em que se inicia a
efetiva assinatura eletrónica da proposta.» (sublinhado nosso). Ora, advém claramente
que estão em causa momentos distintos de assinaturas das propostas e dos documentos
que a instruem, por um lado, aquando do carregamento dos documentos, por outro lado,
aquando da submissão dos aludidos documentos. Se é certo que podem as plataformas
eletrónicas de contratação (doravante “PEC”) facultar serviços adicionais tais como uma
assinatura digital aquando da anexação de um documento, tal faculdade não se sobrepõe
à obrigação que advém da lei para os concorrentes de assinarem digitalmente, por via da
utilização de um certificado de assinatura eletrónica qualificada, cada um dos
documentos que instruem a sua proposta antes de serem carregados nas PEC. Este
entendimento está largamente aceite pela jurisprudência nacional, como resultou do
acórdão que já enunciámos (acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (doravante
“STA”) de 30/01/2013, proferido no processo n.º 01123/12) e não só. Nesses termos,
juntamos uma lista, não exaustiva, de jurisprudência favorável ao entendimento que
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defende a Requerente relativamente à aposição de assinatura eletrónica qualificada nos
documentos que compõem a proposta:
- STA - Acórdão n.º 01257/12 de 14-02-2013, Relator SÃO PEDRO, vide integralmente no
seguinte

link:

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fb26cd8c457d0d8b
80257b280051d71a?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
- STA – Acórdão n.º 1056/11, de 08-03-2012, Relator COSTA REIS, vide integralmente no
seguinte

link:

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/de991656d5c84874
802579c6003f89ab?OpenDocument
- STA – Acórdão n.º 0175/14, de 20-02-2014, Relator VÍTOR GOMES, vide integralmente
no

seguinte

link:

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/c3591e934c3726bb
80257c92003dfc50?OpenDocument&Highlight=0,Concurso,assinatura,electr%C3%B3nic
a
- Tribunal Central Administrativo Sul - Acórdão n.º 8592/12 de 12-04-2012, Relator Sofia
David, vide integralmente no seguinte link:
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/6e7874aa1871ddd
c802579e3005b21f5?OpenDocument

Assim, reiteramos o já por nós exposto de que devem as propostas destes 14
concorrentes serem excluídas por força da alínea l), do n.º 2, do artigo 146.º do CCP, por
violação do regime legal constante dos artigos acima citados, assim como as regras
procedimentais constantes do artigo 19º do PC.

Ainda na síntese da pronúncia da Requerente sobre o RP I, constante do

PARÁGRAFO 2º

(pág. 13), concluindo a Requerente que:


2 concorrentes não respeitaram o modelo constante do Anexo I do PC nas
declarações que submeteram;



E 1 concorrente não respeitou a nomenclatura obrigatória a aplicar, de acordo
com o referido no PC, num dos documentos que submeteu;

O Júri, no

PARÁGRAFO

10º (pág. 17), para o primeiro ponto, entende que as falhas
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verificadas nos referidos documentos não justificam a exclusão dos concorrentes do
procedimento por considera-las como meros lapsos de escrita ou questões menores que
não lhe colocam dúvidas para a sua análise. Quanto ao segundo ponto, simplesmente por
não ter causado no Júri do procedimento dificuldade em identificar o referido ficheiro
como o ficheiro de proposta do concorrente em questão, aceite admitir o não
cumprimento de uma exigência do PC por ele mesmo fixada.

Salvo o devido respeito, não obstante estas irregularidades não afetarem a análise que o
Júri elaborou aos diversos documentos apresentados por todos os concorrentes, aceitálas não deixa de constituir uma violação aos princípios de comparabilidade das propostas
e de igualdade entre os concorrentes. São favorecidos os concorrentes, ao invés dos
restantes, que incumpriram formalidades exigidas a todos, supostamente, por fixação
das mesmas no PC pelo próprio Júri que agora desconsidere ou desvalorize a sua
obrigatoriedade ou importância na finalização dos documentos a submeter pelos
concorrentes.

O incumprimento da formalidade ficou a dever-se, sem dúvida, a um erro destes 3
concorrentes. No entanto, esses concorrentes conheciam o PC na mesma medida dos
restantes concorrentes e, nesse ponto, as normas do procedimento não apresentavam
qualquer equivocidade.

Por conseguinte, cabia ao Júri analisar as propostas nestas questões formais e propor a
exclusão das que não observaram as formalidades do modo de apresentação.

Assim, reiteramos que, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, as
propostas destes concorrentes devem ser excluídas, por não terem sido acompanhadas
dos documentos corretos exigidos pelo programa de concurso.

Por fim, na síntese da pronúncia da Requerente sobre o RP I, constante do PARÁGRAFO 3º
(pág. 13), concluindo a Requerente que os concorrentes Optimus, PT e Unisys violaram o
“preço base fixado”, o Júri não respondeu a esse ponto, incumprindo, por conseguinte,
com o seu dever de fundamentação, nos termos dos artigos 124º e 125º do CPA.
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Ora, foi o próprio Júri na ata n.º 2 que apelidou o preço médio que calculou, resultante
de todos os valores propostos pelos concorrentes, de preço base quando indicou: «(…)
afigura-se como opção mais neutral tendo em vista a comparabilidade dos valores em
causa, a de considerar que o preço base a ter em conta no presente procedimento deve
ser extraído da média de todos os preços apresentados (por perfil e em horário normal)
em sede das diversas propostas apresentadas, enquanto reflexo do próprio mercado.»
(sublinhados nossos).

Por conseguinte, a conceber-se, sem no entanto conceder-se (como resulta das nossas
exposições, pois não concedemos ser legalmente admissível fixações extemporâneas de
preços, seja ele base ou anormalmente baixo), o Júri fixou um preço base, sobre o qual
determinou um preço anormalmente baixo. Tal resulta da lei no n.º 2 do artigo 132º do
CCP que estipula que: «O programa do concurso pode indicar, ainda que por referência
ao preço base fixado no caderno de encargos, um valor a partir do qual o preço total
resultante de uma proposta é considerado anormalmente baixo.» (sublinhado nosso).

Ora, «Quando o contrato a celebrar implique o pagamento de um preço, o preço base é o
preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as
prestações que constituem o seu objecto», segundo o n.º 1 artigo 47º do CCP.

E estabelece claramente a alínea d), do n.º 2, do artigo 70º do CCP que «são excluídas as
propostas cuja análise revele: (…) que o preço contratual seria superior ao preço base».

Pelo que reiteramos que devem as propostas dos concorrentes Optimus, PT e Unisys
serem excluídas em respeito dos normativos legais referidos.

Acresce que, além da exclusão das propostas destes 3 concorrentes nos respetivos lotes,
a conceber-se, sem se conceder, a admissibilidade da decisão do Júri de fixação de preço
base e anormalmente baixo, ficcionados na sua Ata n.º 2, cabia ao Júri não incluir na
média entre todos os preços propostos, estes valores da Optimus, PT e Unisys dado
estarem acima daqueles a praticar no âmbito de futuros contratos a outorgar ao abrigo
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do Acordo Quadro a celebrar na sequência do presente procedimento.

POR TUDO O EXPOSTO,
Se requer:
i)

A anulação da decisão de fixação de preço anormalmente

baixo, e da sua densificação, com todos os efeitos legais e, em
consequência, se admita a proposta da Requerente,
procedendo-se à necessária reordenação das propostas e
posicionando-se a(s) da aqui Requerente entre as propostas
adjudicadas;
ii)

Sem prescindir, e caso assim não entenda, deve o Júri

solicitar expressamente os elementos demonstrativos da
exequibilidade das propostas de preço “anormalmente
baixo” e que pretende ver esclarecidos aos concorrentes
excluídos por este motivo, sob pena de manifesta violação
dos princípios da concorrência e da proporcionalidade, na
medida em que os esclarecimentos sobre as propostas não se
destinam a suprir omissões geradoras da sua invalidade e
conducentes à sua exclusão mas a aclarar qualquer elemento
da proposta formulado de modo pouco claro ou apreensível,
fazendo

assim

os

esclarecimentos

prestados

pelos

concorrentes parte integrante das propostas (artigo 72.° n.º 2
do CCP);
iii)

Sob pena de se manter a invalidade de todo o

procedimento de formação do Acordo Quadro.
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E.D.

O Requerente
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