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Relatório final da fase de qualificação do concurso limitado por prévia qualificação
para a celebração de Acordo Quadro para a prestação de serviços de comunicações de
voz e dados em local fixo, elaborado nos termos do artigo 186.° do Código dos
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro.
Do concurso

O procedimento do "Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de acordo
quadro para a prestação de serviços de comunicações de voz e dados em local fixo" foi aberto
por anúncio publicado no Jornal Oficial da União Europeia, de 25 de Setembro de 2009, com o
n, 0 2009/S 185-266686, no Diário da República, n.° 186, 2. a série, de 24 de Setembro de 2009
e nos jornais Correio da Manhã e Diário de Notícias, ambos de 25 de Setembro de 2009.
Foram disponibilizadas em plataforma electrónica as peças do procedimento — programa de
concurso (PC), caderno de encargos e respectivos anexos,
O prazo original para a entrega de candidaturas, que terminava a 04 de Novembro de 2009, foi
prorrogado, por quinze dias, por deliberação do Conselho de Administração da ANCP do dia 07
de Outubro de 2009, passando o termo do referido prazo para 19 de Novembro (Anexo I do
relatório preliminar).
A mesma deliberação prorrogou também os prazos para a formulação e prestação de
esclarecimentos para os dias 12 e 31 de Outubro de 2009, respectivamente.
Esclarecimentos sobre as peças e rectificações

Nos termos do n° 1 do artigo 166.° do CCP, foram solicitados esclarecimentos pelos
interessados sobre a interpretação das peças concursais, os quais foram prestados pelo Júri do
concurso e publicados na plataforma electrónica (http://concursos.ancp.gov.pt/d118) no dia 30
de Outubro de 2009.
Nos termos do n° 2 do artigo 166° do CCP, o Júri do concurso procedeu igualmente a uma
rectificação ao programa de concurso publicada na Plataforma Electrónica, no mesmo dia 30 de
Outubro de 2009.
Os esclarecimentos prestados e a referida rectificação constituem anexos da Acta n.° 1 do Júri
do Concurso (Anexo II do relatório preliminar).
3. Lista dos candidatos

O prazo de entrega das candidaturas expirou às 17 horas do d i a 19 de Novembro de 2009.
Dando cumprimento ao disposto no artigo 177.° do CCP, o Júri reuniu no dia 20 de Novembro
de 2009 e procedeu à desencriptação das candidaturas na Plataforma Electrónica. Tendo
verificado a entrada tempestiva de todas as candidaturas apresentadas, fez publicitar a seguinte
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lista de candidatos, os quais foram ordenados em razão do momento de apresentação da
respectiva candidatura (cfr. Acta n.° 2 do Júri do Concurso - Anexo III do relatório preliminar):
Candidato n. o 1 - VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A, - candidatura
apresentada a 16/11/2009 às 15:59;
Candidato n. o 2 - PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS,
S.A. - candidatura apresentada a 16/11/2009 às 16:05;
Candidato n.° 3 - SONAECOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A. - candidatura
apresentada a 18/11/2009 às 19:17;
Candidato n.° 4 - ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A. - candidatura apresentada a
19/11/2009 às 12:14;
Candidato n.° 5 - COLT TELECOM - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. candidatura apresentada a 19/11/2009 às 15:19;
Candidato n.° 6 - AR TELECOM - ACESSOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A. candidatura apresentada a 19/11/2009 às 16:46
4. Análise das candidaturas e elaboração do relatório preliminar:
Em cumprimento do artigo 184.° do CCP, o Júri procedeu à análise das candidaturas, tendo
elaborado o relatório preliminar que fez publicar na plataforma electrónica em 16 de Dezembro
de 2009 e que consta do Anexo 1 ao presente relatório final, aqui dado como reproduzido, no
qual concluiu propondo:
1. A qualificação dos seguintes candidatos para os lotes indicados:
N.°

Candidato

Lotes

1

VODAFONE PORTUGAL Comunicações Pessoais, S.A.

1 a 15

2

PT PRIME - soluções
Empresariais de
Telecomunicações e Sistemas,
S.A.

1 a 15

3

SONAECOM - Serviços de
Comunicações, S.A.

1 a 15

4

ONITELECOM Infocomunicações, S.A.

1 a 15

6

AR TELECOM - Acessos e
Redes de Telecomunicações,
S.A.

1,

2, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15
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fk,

2. A exclusão do candidato COLT TELECOM - Serviços de Telecomunicações, Unipessoal,
Lda.
5.

Audiência prévia

Nos termos do artigo 185,° do CCP, o Júri procedeu ao envio do Relatório Preliminar a todos os
candidatos, aos quais fixou prazo até ao dia 04 de Janeiro de 2010 para se pronunciarem, por
escrito, através da plataforma electrónica dos concursos da ANCP, ao abrigo do direito de
audiência prévia.
Manifestaram-se os candidatos n.° 2 - PT PRIME - Soluções Empresariais de Telecomunicações
e Sistemas, S.A. e n.° 5 - COLT TELECOM

Soluções de Telecomunicações, Unipessoal, Lda.

(Anexos 4 e 2, respectivamente).
O Júri procedeu à ponderação das observações dos referidos candidatos nos termos que
seguem:

Candidato n.° 5 - COLT TELECOM - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.
("COLT")
Em resposta escrita (Anexo 2) ao Relatório Preliminar, o candidato pede a sua qualificação no
presente procedimento.
A proposta de exclusão do referido candidato fundamenta-se no facto de o candidato não
cumprir um dos dois requisitos mínimos de capacidade técnica, uma vez que as certificações
entregues (Anexo 3) para comprovar o requisito a que se refere o n.° 2 do artigo 7.° do PC, não
se referem ao candidato COLT TELECOM Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda., mas a
outras entidades.
O argumento central do candidato consiste em invocar ser a empresa COLT TELECOM - Serviços
de Telecomunicações, Unipessoal, Lda. detida integralmente por Colt Telecom Europe Limited e
utilizar na sua actividade serviços partilhados com as empresas do grupo em que se insere.
Entende o Júri que este argumento não tem a virtualidade de pôr em crise o entendimento
vertido no Relatório Preliminar.
Na verdade, a partilha de serviços com outras empresas certificadas do grupo não confere
necessariamente a certificação ao candidato ora em análise.
Deve também ter-se presente que não é o Júri que detém competência para certificar o
candidato por mais que estivesse convencido da bondade da argumentação expendida. Ao Júri
apenas compete, nesta sede, apurar se a empresa que se candidata possui certificados válidos e
não proceder à análise substancial da sua capacidade técnica.
Admite-se que as circunstâncias que constituem a argumentação invocada possam
eventualmente ser utilizadas junto das entidades competentes para obter adequada certificação.
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Mas, repete-se, não é ao Júri que cabe tomar em conta as aludidas circunstâncias e, com base
nelas, atribuir certificações, uma vez que o Júri se encontra estritamente vinculado ao disposto
na alínea e) do n.° 2 do artigo 184. 0 do CCP segundo o qual deve propor a exclusão das
candidaturas que não sejam constituídas por todos os documentos exigidos. Ora, o documento
comprovativo da detenção de uma das quatro certificações mencionadas no n.° 2 do artigo 7.0
do PC constitui documento obrigatório da candidatura, exigido pela alínea e) do n. o 1 do artigo
10. 0 do mesmo PC.
Invoca ainda o candidato o poder dever do Júri de solicitar esclarecimentos ao abrigo do artigo
183. 0 do CCP. Entende o Júri não ter ocorrido a necessidade de solicitar quaisquer
esclarecimentos porquanto não existia qualquer circunstância que a isso conduzisse, sendo certo
que, nos termos do n. o 2 do mencionado artigo 183. 0 , nunca eventuais esclarecimentos
poderiam suprir omissões que determinassem a exclusão da candidatura.
A este propósito é ainda de salientar que o candidato não se socorreu da possibilidade,
expressamente prevista no n.° 4 do artigo 168.° do CCP e no n.° 4 do artigo 11. 0 do PC, de,
para efeitos de preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica, recorrer a
terceiros, independentemente do vínculo que com eles estabelecesse, desde que, em tal caso,
apresentasse como documento da candidatura uma declaração através da qual aqueles se
comprometessem, incondicionalmente, a realizar determinadas prestações objecto do contrato a
celebrar.
Assim, a deliberação do Júri nos termos da qual se propõe a exclusão do candidato por este não
ter demonstrado possuir o requisito de capacidade técnica exigido no n.° 2 do artigo 7. 0 do PC,
não comporta quaisquer violações dos princípios constitucionais da igualdade e da liberdade de
empresa como pretende o candidato.
Nos termos e com os fundamentos que antecedem, o Júri mantém a proposta de exclusão do
candidato COLT TELECOM — Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda.

Candidato n.° 2 — PT PRIME — SOLUÇÕES EMPESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS,
S.A. ("PT PRIME")
Em resposta escrita (Anexo 4) ao Relatório Preliminar, o candidato n. o 2, PT PRIME, pede a
exclusão das candidaturas dos candidatos n.° 1, Vodafone Portugal — Comunicações Pessoais,
S.A. ("Vodafone"), n. o 4, OniTelecom — Infocomunicações, S.A ("Oni"), n.° 5, COLT TELECOM —
Serviços de Telecomunicações, Unipessoal Lda. ("COLT") e n.° 6, AR Telecom — Acessos e Redes
de Telecomunicações, S.A. ("Ar.Telecom"), com fundamento na alínea f) do n. o 2 do artigo
184, 0 do CCP, alegando em síntese que:
(i) A análise das candidaturas e respectiva documentação, disponíveis na plataforma
electrónica do concurso, mostra que os candidatos Vodafone, Oni, COLT e AR Telelecom
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não assinaram o respectivo Anexo I com recurso a certificado de assinatura electrónica
qualificada, como exigem o n.° 5 do artigo 5. 0 do PC e os n.° s 1 e 2 do artigo 27. 0 da
Portaria n.° 701-G/2008, de 29 de Julho, aplicável por remissão do artigo 4. 0 do DecretoLei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o CCP, e dos n.° s 1 e 4 do artigo 62.0
deste Código;
(ii) Os quatro candidatos referidos não submeteram o documento referente aos poderes de
assinatura/representação do assinante, para assinar o Anexo I submetido na plataforma,
através do próprio certificado digital, conforme n. o 3 do artigo 27. 0 da Portaria n.° 701G/2008 e n. o 2 do artigo 11. 0 do PC;
(i i) A admissão dos candidatos Vodafone, Oni, COLT e AR Telelecom traduz-se em preterição
do princípio da legalidade e em violação dos princípios da igualdade, da transparência e da
concorrência.
Analisando as observações do candidato, verifica-se que:
1. Sob a aparência de duas, é uma só a questão colocada pela PT PRIME. Embora alegando falta
de assinatura da declaração constante do Anexo 1 das candidaturas, mediante a utilização de
certificados de assinatura electrónica qualificada, o problema que a PT PRIME realmente suscita
é o da falta de submissão à plataforma electrónica de um documento indicando o poder de
representação e de assinatura do assinante do mencionado documento, em relação a cada uma
das quatro entidades referidas.
Com efeito, o primeiro aspecto a salientar é que a PT Prime restringe a sua alegação ao
documento que constitui o Anexo I das candidaturas em causa, referindo que se trata de
documento que carece de ser assinado pelos candidatos, não pondo em causa a regularidade da
assinatura electrónica dos demais documentos que constituem cada uma das mencionadas
candidaturas, documentos esses cuja assinatura electrónica foi aposta mediante a utilização do
mesmo certificado de assinatura electrónica qualificada que foi utilizado para assinar
electronicamente o Anexo I.
Encontrando-se assim o Anexo I, que foi apresentado por cada uma das entidades referidas, tal
como os demais documentos que constituem as respectivas candidaturas, assinado
electronicamente mediante a utilização de um mesmo certificado de assinatura electrónica
qualificada em vigor, verifica-se que a regularidade da assinatura electrónica não vem posta em
causa à luz dos requisitos estabelecidos pelos nos n. o s 1 e 2 do artigo 27. 0 da Portaria n.° 701G/2008, mas somente à luz do n. o 3 do mesmo artigo 27. 0 , segundo o qual "nos casos em que
o certificado digital não possa relacionar directamente o assinante com a sua função e poder de
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assinatura, deve a entidade interessada submeter à plataforma um documento electrónico
oficial indicando o poder de representação e assinatura do assinante".
Em cumprimento do disposto no n. o 1 do artigo 168. 0 do CCP, o n. o 1 do artigo 11. 0 do PC
estabelece na verdade que, para além dos documentos destinados à qualificação dos
candidatos, a candidatura é constituída por declaração elaborada em conformidade com o
modelo constante do Anexo I do PC, anexo este que corresponde ao Anexo V do CCP.
Em consonância com a exigência do n. o 2 do mesmo artigo 168. 0 do CCP, o n. o 2 do artigo 11.0
do PC estabelece ainda que a declaração do Anexo I deve ser assinada pelo candidato ou por
representante que tenha poderes para o obrigar, mas nem o CCP nem o PC exigem que a
candidatura seja acompanhada de documento comprovativo dos poderes.
Verifica-se assim que a questão suscitada pela PT PRIME respeita unicamente a saber se a
declaração do Anexo I do PC, apresentada respectivamente por Vodafone, Oni, COLT e AR
Telecom, está assinada em conformidade com aqueles dois dispositvos e foi submetida à
plataforma electrónica nos termos do n. o 3 do artigo 170. 0 do CCP.
2. Para demonstrar que assim não foi, a PT PRIME alega o incumprimento do disposto no n. o 3
do artigo 27. 0 da Portaria n. o 701-G/2008.
Não tem razão a candidata PT PRIME, porquanto esta Portaria não visa regulamentar o artigo
168. 0 do CCP nem tem por objecto regular em matéria de requisitos formais e substanciais ou
valor legal dos documentos que constituem a candidatura, mas apenas, como refere o n. o 3 do
artigo 170. 0 do CCP, os termos da sua submissão à plataforma electrónica.
A Portaria n. o 701-G/2008, de 29 de Julho de 2008, foi editada ao abrigo dos n. o s 2 e 3 do
artigo 4. 0 do Decreto-Lei n. o 18/2008, segundo os quais as regras de utilização e as
funcionalidades tecnológicas das plataformas electrónicas utilizadas pelas entidades
adjudicantes referidas no CCP, são definidas por portaria.
Em paralelo, o Decreto-Lei n. o 143-A/2008, de 25 de Julho, editado conforme enunciado pelo
n. o 1 do respectivo artigo 1. 0 , para, entre outros objectivos, definir, como se refere no
mencionado n. o 3 do artigo 170. 0 do CCP, os termos a que deve obedecer o envio e a recepção
dos documentos que constituem as candidaturas pelas plataformas electrónicas, dispôs no seu
artigo 11. 0 que, em matéria de requisitos tecnológicos, as candidaturas devem ser autenticadas
através de assinaturas electrónicas cujo nível de segurança exigido é aquele que se encontrar
definido na Portaria referida nos n. o s 2 e 3 do artigo 4. 0 do Decreto-Lei n. o 18/2008, ou seja,
na mesma Portaria n. o 701-G/2008.
Em aplicação do artigo 11. 0 do Decreto-Lei n. o 143-A/2008, o Capítulo III da Portaria contém
dois preceitos relativos aos mencionados requisitos tecnológicos. Os n. o s 3 e 4 do artigo 26.0
definem que o nível de segurança exigido é o que consta do Decreto-Lei n. o 116-A/2006, de 16
de Junho, republicado no anexo II do Decreto-Lei n. o 88/2009, de 9 de Abril, que assegura o
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acesso exclusivo dos utilizadores através de autenticação forte. E o n.° 2 do artigo 27. 0 define
que para efeitos da assinatura electrónica qualificada devem ser utilizados certificados digitais
emitidos por uma entidade certificadora do Sistema de Certificação Electrónica do Estado
("SCEE"), sistema este criado pelo artigo 1. 0 do referido Decreto-Lei n.° 116-A/2006.
É no entanto no n. o 3 deste artigo 27. 0 , já antes transcrito, que o candidato PT PRIME alicerça o
pedido de exclusão dos candidatos Vodafone, Oni, COLT e AR Telecom.
Uma interpretação cuidada deste preceito mostra que na primeira parte se contemplam, como
hipótese, os casos em que o certificado digital não pode relacionar directamente o assinante
com a sua função e poder de assinatura. A segunda parte estatui que, em tais casos, constitui
dever da entidade interessada submeter à plataforma electrónica um documento electrónico
oficial que indique o poder de representação e assinatura do assinante.
A previsão do preceito refere-se assim a matéria regulada pelo Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 2
de Agosto, republicado no anexo I do Decreto-Lei n.° 88/2009, de 9 de Abril, e que, em matéria
de valor legal dos documentos e actos jurídicos electrónicos, estabelece na alínea a) do n.° 1 do
seu artigo 7. 0 , que a aposição de assinatura electrónica qualificada a um documento electrónico
equivale à assinatura autógrafa e cria a presunção legal de que a pessoa que apôs a assinatura
electrónica qualificada é o titular desta ou é representante, com poderes bastantes, da pessoa
colectiva titular da assinatura electrónica qualificada. A primeira parte do n.° 3 do artigo 27. 0 da
Portaria compreende pois casos em que não é utilizado certificado de titularidade de uma
pessoa colectiva, pois só nessa hipótese se coloca a questão de saber se a pessoa que a alínea
a) do n.° 1 daquele artigo 7.° presume ser titular da assinatura electrónica qualificada utilizada,
é também representante, com poderes bastantes, da pessoa colectiva a que o documento
electrónico assim assinado respeita.
Trata-se pois de hipótese não contemplada no âmbito da presunção legal estabelecida pela
alínea a) do n.° 1 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 290-D/99, mas para a qual a segunda parte
do n. o 3 do artigo 27.° da Portaria n.° 701-G/2008 estatui uma solução tecnológica.
Como se viu, o n.° 3 do artigo 27. 0 tem por escopo a fixação dos requisitos tecnológicos de
funcionamento da plataforma electrónica, assegurando neste plano que a mesma está
tecnologicamente apetrechada para recepcionar, se assim se mostrar necessário, um
documento electrónico oficial que indique o poder de representação e assinatura do assinante e
cujo dever de submissão não tem, como se depreende, a natureza de dever jurídico em sentido
técnico, mas a de mero ónus a cargo da entidade interessada, cujo cumprimento fica na
disponibilidade do interessado conforme pretenda ou não obter a vantagem que lhe vai
associada.
Como se disse, nem o n.° 2 do artigo 168.° do CCP, nem o n.° 2 do artigo 11. 0 do PC exigem
que a candidatura seja acompanhada de documento comprovativo dos poderes, documento este
que é exigido, em fase anterior, pelo n.° 4 do artigo 5. 0 também do PC, segundo o qual os
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interessados devem apresentar uma "Declaração de Representação de Poderes" logo após a sua
inscrição na plataforma electrónica do procedimento do concurso.
3. Aplicando as considerações precedentes à submissão do Anexo I do PC à plataforma
electrónica, verifica-se:
Quanto ao Candidato n.° 1 — VODAFONE:
O Anexo 1 da candidatura (Anexo 5) foi apresentado pelo candidato n.° 1, directamente na
plataforma electrónica definida no n. o 5 do artigo 5. 0 do PC, e tem aposta assinatura electrónica
qualificada mediante utilização de certificado digital emitido por British Telecommunications plc /
DigitalSign Certificadora Digital Lda., que é entidade certificadora do SCEE.
O candidato n.° 1 cumpriu pois o nível de segurança exigido pelos n. o 1 e 2 do artigo 27. 0 da
Portaria n. o 701-G/2008, ao abrigo do artigo 11. 0 do Decreto-Lei n. o 143-A/2008 de 25 de
Julho, o qual, por sua vez, é o diploma a que se refere o n.° 3 do artigo 170.° do CCP, definindo
os termos a que deve obedecer a apresentação directa das candidaturas na plataforma
electrónica.
Conclui-se assim que o candidato n. o 1 seguiu correctamente os termos de apresentação das
candidaturas exigidos pelo n. o 3 do artigo 170. 0 do CCP.
No que concerne ao valor legal, o mesmo Anexo I contém declaração do candidato elaborada
em conformidade com o modelo estabelecido pelos n.° s 1 e 2 do artigo 11. 0 do PC e é assinado
por Hélder Ferreira Branco que, conforme "Declaração de Representação de Poderes"
apresentada à entidade adjudicante logo após a inscrição na plataforma electrónica do
procedimento do concurso, nos termos e para os efeitos previstos no n. o 4 do artigo 5. 0 do PC,
é representante do candidato, com poderes bastantes para o representar e assinar tudo o que
se mostrar necessário no presente procedimento de contratação — cfr. o Anexo 6 do presente
Relatório Final, cujo conteúdo aqui vai dado integralmente por reproduzido.
Verifica-se assim que o candidato n.° 1 cumpriu a exigência estabelecida pelos n.° s 1 e 2 do
artigo 168.° do CCP e nos n. o s 1 e 2 do artigo 11. 0 do PC quanto à autoria da declaração do
Anexo I da candidatura.
Acresce que este Anexo I tem aposta a assinatura electrónica qualificada da Vodafone o que,
por força da alínea a) do n.° 1 do artigo 7. 0 do Decreto-Lei n. o 290-D/99, constitui ainda
presunção legal de que o seu assinante é representante do candidato, com poderes bastantes.
Quanto ao Candidato n.° 4 — ONI
Também o Anexo I da candidatura (Anexo 7) entregue pelo candidato n. o 4 foi directamente
apresentado na plataforma electrónica definida no n. o 5 do artigo 5. 0 do PC, com aposição da
assinatura electrónica qualificada mediante utilização de certificado digital emitido por British
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Telecommunications plc / DigitalSign

Certificadora Digital Lda., cumprindo pois o nível de

segurança legalmente exigido e seguindo correctamente os termos exigidos pelo n.° 3 do artigo
170. 0 do CCP para a apresentação das candidaturas.
mencionado Anexo I preenche igualmente os requisitos legais, pois contém declaração do
candidato elaborada em conformidade com o modelo constante do PC e é assinado por Francisco
Manuel de Castro que, conforme anexo à "Declaração de Representação de Poderes", datada de
1 de Outubro de 2009 e apresentada à entidade adjudicante logo após a inscrição no
procedimento do concurso, nos termos e para os efeitos previstos no n.° 4 do artigo 5.° do PC,
é procurador do candidato, com amplos poderes para o representar junto do júri e assinar toda
a documentação que for necessária, nomeadamente declarações mencionadas nos programas
de concursos, de quaisquer procedimentos de contratação pública para a aquisição de serviços cfr. o Anexo 8 do presente Relatório Final, cujo conteúdo aqui vai dado integralmente por
reproduzido.
candidato n.° 4 cumpriu pois a exigência estabelecida pelos n.° s 1 e 2 do artigo 168.° do
CCP e nos n.° s 1 e 2 do artigo 11.° do PC.
Além disso, o Anexo I da candidatura tem aposta a assinatura electrónica qualificada da ONI,
encontrando-se preenchido o pressuposto para que se possa dar por verificada a presunção
legal de que foi assinado por representante do candidato n. o 4, com poderes bastantes.
c) Quanto ao Candidato n.° 6 - AR TELECOM
Do mesmo modo, o Anexo I da candidatura (Anexo 9) entregue pelo candidato n, 0 6 foi
directamente apresentado na plataforma electrónica definida no n.° 5 do artigo 5.° do PC, com
aposição de assinatura electrónica qualificada o que, nos termos do n.° 1 do artigo 7.° do
Decreto-Lei n. 0 290-D/99, equivale à assinatura autógrafa.
certificado digital utilizado foi emitido pela Entidade Certificadora do Cartão de Cidadão que é
também entidade certificadora do SCEE.
Assim o candidato n.° 6 cumpriu igualmente o nível de segurança exigido pelos n.° s 1 e 2 do
artigo 27.° da Portaria n.° 701-G/2008, tendo seguido correctamente os termos de
apresentação das candidaturas exigidos pelo n. o 3 do artigo 170.° do CCP.
No que diz respeito ao valor legal, o Anexo I da candidatura contém declaração do candidato
elaborada em conformidade com o modelo constante do PC e tem aposta a assinatura
electrónica qualificada do assinante - Bruno Filipe Tomás Martins - o qual, conforme
"Declaração de Representação de Poderes", datada de 25 de Setembro de 2009 e apresentada à
entidade adjudicante logo após a inscrição na plataforma electrónica do procedimento do
concurso, nos termos e para os efeitos previstos no n.° 4 do artigo 5. 0 do PC, é representante
do candidato, com poderes bastantes para o representar e assinar tudo o que se mostrar/
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necessário no presente procedimento de contratação - cfr. Anexo 10 do presente Relatório
Final, cujo conteúdo aqui vai dado integralmente por reproduzido.
Mostra-se assim que também o candidato n. o 3 cumpriu a exigência estabelecida pelos n. o s 1 e
2 do artigo 168. 0 do CCP e nos n. o s 1 e 2 do artigo 11. 0 do PC.
d) Quanto ao Candidato n. o 5 - COLT
Em virtude de, como resulta do anteriormente expendido, este candidato dever ter-se por
excluído entende o Júri não se justificar pronunciar-se sobre a pretensão da PT PRIME no que a
ele diz respeito, resultando assim prejudicada.
Nos termos e com os fundamentos que antecedem, entende o Júri que os candidatos n. o 1,
Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A., n. o 4, OniTelecom - Infocomunicações, S.A e
n. o 6, AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. deram cumprimento ao
disposto nos n. o s 1 e 2 do artigo 168. 0 e nos n. o s 1 e 2 do artigo 11. 0 do PC e observaram as
formalidades do modo de apresentação das candidaturas fixadas nos termos do n. o 3 do artigo
170. 0 do CCP e exigidas pelo n. o 5 do artigo 5. 0 do PC. Não ocorrendo quaisquer causas que
devessem conduzir à exclusão dos aludidos candidatos e não se verificando especificamente
nenhuma das situações previstas nas alíneas f) e i) do n. o 2 do artigo 184. 0 do CCP, nem por
conseguinte violação dos princípios da legalidade, da igualdade, da transparência e da
concorrência, o Júri mantém a proposta de qualificação dos mesmos candidatos.
6. Conclusão

O Júri, tendo ponderado, nos termos que antecedem, as observações dos candidatos efectuadas
ao abrigo do direito de audiência prévia e tendo em conta o Relatório Preliminar que se junta
como Anexo 1 e cujo conteúdo aqui se dá por reproduzido, delibera aprovar o presente Relatório
Final da fase de qualificação no qual propõe:
1. A qualificação dos seguintes candidatos para os lotes indicados:
N. o
1
2
3
4
6

Candidato
VODAFONE PORTUGAL Comunicações Pessoais, S.A.
PT PRIME - soluções Empresariais de
Telecomunicações e Sistemas, S.A.
SONAECOM - Serviços de
Comunicações, S.A
ONITELECOM - Infocomunicações,
S.A.
AR TELECOM - Acessos e Redes de
Telecomunicações, S.A.

Lotes

1 a 15
1 a 15
1 a 15
1 a 15
1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15
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2. A exclusão do candidato COLT TELECOM - Serviços de Telecomunicações, Unipessoal,
Lda.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2010

‘/LLS1-;,•\*. —
Conselheiro Lídio José Leite Pinheiro Magalhães,
Presidente do Júri
/_
/
Dra. Helena de Araújo Lopes Xavier,
1. 0 Vogal Efectivo

/ Lu „ I :P2 'CL?") )
Dra. Isabel Rute da Cruz Pais Ribeiro,
2. 0 Vogal Efectivo

Juntam-se:
Anexo 1 - Relatório Preliminar da fase de qualificação e seus anexos;
Anexo 2 - Pronúncia ao abrigo do direito de audiência prévia do candidato COLT TELECOM Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda.;
Anexo 3 - Certificações entregues pelo candidato COLT TELECOM - Serviços de
Telecomunicações, Unipessoal, Lda.;
Anexo 4 - Pronúncia ao abrigo do direito de audiência prévia do candidato PT PRIME - Soluções
Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, S.A.;
Anexo 5 - Anexo I da candidatura entregue pelo candidato VODAFONE PORTUGAL Comunicações Pessoais, S.A.;
Anexo 6 - Declaração de Representação de Poderes entregue pelo candidato VODAFONE
PORTUGAL - Comunicações Pessoais, S.A.;
Anexo 7 Anexo I da candidatura entregue pelo candidato ONITELECOM - Infocomunicações,
S.A •,
Anexo 8 - Declaração de Representação de Poderes entregue pelo candidato ONITELECOM Infocomunicações, S.A.;
Anexo 9 - Anexo I da candidatura entregue pelo candidato AR TELECOM - Acessos e Redes de
Telecomunicações, S.A.;
Anexo 10 - Declaração de Representação de Poderes entregue pelo candidato AR TELECOM Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A.
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Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de Acordo
Quadro para a prestação de serviços de comunicações de voz e dados em
local fixo

Acta das Reuniões do Júri de Concurso de 27 de Novembro e de 2, 4, 9, 15 e 16 de
Dezembro de 2009

ANCP
Dezembro de 2009

Acta Número Três

Nos dias vinte e sete do mês de Novembro, dois, quatro, nove, quinze e dezasseis do mês de
Dezembro de dois mil e nove, pelas quinze horas, reuniu, na Agência Nacional de Compras
Públicas, E.P,E., sita na Rua Laura Alves, n°4, em Lisboa, o Júri do Concurso denominado
"Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de Acordo Quadro para a prestação de
serviços de comunicações de voz e dados em local fixo", aberto por Anúncio publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, de 25 de Setembro de 2009, com o n.° 2009/S 185-266686 e no Diário da
República, n.° 186, 2. a série, de 24 de Setembro de 2009, estando presentes os seus membros,
Conselheiro Lídio José Leite Pinheiro Magalhães, Presidente, Dra. Helena de Araújo Lopes Xavier,
L° vogal efectivo e Dra. Isabel Rute da Cruz Pais Ribeiro, 2.° vogal efectivo, pelo que se
encontrava o júri em condições de validamente deliberar nos termos do n.° 2 do artigo 68,° do
Código dos Contratos Públicos.
Da ordem de trabalhos para a reunião constava, como ponto único, a apreciação das candidaturas
e a elaboração do relatório preliminar da fase de qualificação.
Após a referida apreciação e aplicados os critérios de qualificação foi elaborado o relatório
preliminar que consta em anexo à presente acta, dela fazendo parte integrante.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de lida e
aprovada pelos presentes, vai ser por eles assinada.

Conselheiro Lídio José Leite Pinheiro Magalhães,
Presidente do Júri

Dra. Helena/ de Araújo Lopes Xavier,
1.° Vogal efectivo

(U:
Dra. Isabel Rute da Cruz Pais Ribeiro,
2.° Vogal efectivo

2

AGÊNCIA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, E.P.E.

Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a Celebração de Acordo Quadro para a
Prestação de Serviços de Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo
ANCP AQ 2009SCVDLF

Relatório preliminar da fase de qualificação

Dezembro de 2009

ANCP

Relatório preliminar da fase de qualificação do concurso limitado por prévia
qualificação para a celebração de Acordo Quadro para a prestação de serviços de
comunicações de voz e dados em local fixo, elaborado nos termos do artigo 184.° do
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de Janeiro.
Do concurso

O procedimento do "Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de acordo
quadro para a prestação de serviços de comunicações de voz e dados em local fixo" foi aberto
por anúncio publicado no Jornal Oficial da União Europeia, de 25 de Setembro de 2009, com o
ni o 2009/S 185-266686, no Diário da República, n. o 186, 2. a série, de 24 de Setembro de 2009
e nos jornais Correio da Manhã e Diário de Notícias, ambos de 25 de Setembro de 2009.
Foram disponibilizados em plataforma electrónica as peças do procedimento — programa de
concurso, caderno de encargos e respectivos anexos.
O prazo original para a entrega de candidaturas, que terminava a 04 de Novembro de 2009, foi
prorrogado, por quinze dias, por deliberação do Conselho de Administração da ANCP do dia 07
de Outubro de 2009, passando o termo do referido prazo para 19 de Novembro (Anexo I).
A mesma deliberação prorrogou também os prazos para a formulação e prestação de
esclarecimentos para os dias 12 e 31 de Outubro de 2009, respectivamente.
Esclarecimentos sobre as peças e rectificações

Nos termos do n o 1 do artigo 166.° do CCP, foram solicitados esclarecimentos pelos
interessados sobre a interpretação das peças concursais, os quais foram prestados pelo Júri do
concurso e publicados na plataforma electrónica (http://concursos.ancp.gov.pt/dI118) no dia 30
de Outubro de 2009.
Nos termos do n o 2 do artigo 166° do CCP, o Júri do concurso procedeu igualmente a uma
rectificação ao prógrama de concurso publicada na Plataforma Electrónica, no mesmo dia 30 de
Outubro de 2009.
Os esclarecimentos prestados e a referida rectificação constituem anexos da Acta n.° 1 do Júri
do Concurso, e vão juntos como Anexo II a este relatório, dele fazendo parte integrante.
3. Lista dos candidatos

O prazo de entrega das candidaturas expirou às 17 horas do dia 19 de Novembro de 2009.
Dando cumprimento ao disposto no artigo 177. 0 do CCP, o Júri reuniu no dia 20 de Novembro
de 2009 e procedeu à desencriptação das candidaturas na Plataforma Electrónica. Tendo
verificado a entrada tempestiva de todas as candidaturas apresentadas, fez publicitar a seguinte
lista de candidatos, os quais foram ordenados em razão do momento de apresentação da
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respectiva candidatura (cfr. Acta n. o 2 do Júri do Concurso que constitui o Anexo III ao presente
relatório):
Candidato n. o 1 - VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. - candidatura
apresentada a 16/11/2009 às 15:59;
Candidato n. o 2 - PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS,
S.A. - candidatura apresentada a 16/11/2009 às 16:05;
Candidato n. o 3 - SONAECOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A. - candidatura
apresentada a 18/11/2009 às 19:17;
Candidato n. o 4 - ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A. - candidatura apresentada a
19/11/2009 às 12:14;
Candidato n. o 5 - COLT TELECOM - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.
candidatura apresentada a 19/11/2009 às 15:19;
Candidato n. o 6 - AR TELECOM - ACESSOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A. candidatura apresentada a 19/11/2009 às 16:46.
4. Análise das candidaturas e verificação do preenchimento dos requisitos mínimos
de capacidade técnica e financeira:
O Júri procedeu à análise das candidaturas, averiguando em relação a cada candidato os
seguintes aspectos:
Apresentação da candidatura mediante a utilização de certificado de assinatura
electrónica qualificada (n. o 5 do artigo 5. 0 do programa do concurso - PC );
Documentos entregues de acordo com os artigos 11. 0 e 10. 0 do mesmo documento;
Lotes a que o interessado se candidatou;
Requisitos mínimos de capacidade técnica, de acordo com o artigo 7. 0 do PC;
Requisito mínimo de capacidade financeira, de acordo com o artigo 8. 0 do mesmo
documento.
Candidato n. o 1 - VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.
O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11. 0 e 10. 0 do PC:
Anexo I (n. o 1 do artigo 11. 0 do PC);
Declarações de IES (alínea a) do n. o 1 do artigo 10. 0 do PC) referentes aos anos
de 2006, 2007 e 2008, com comprovativos da respectiva entrega na
administração fiscal;
c. Anexo II - A (alínea b) do n. o 1 do artigo 10. 0 do PC);
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Anexo II - B (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), do qual resulta que a
média aritmética dos valores de EBITDA extraídos das declarações de IES torna
verdadeira a expressão matemática prevista no Anexo IV do CCP para todos os
lotes aos quais o candidato se apresenta;
Anexo II - C (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), no qual indica:
Deter as certificações ISO 9001:2008, NP EN ISO 9001:2008, NP EN
ISO 14001:2004 e ISO 14001:2004, das quais apresenta os
respectivos comprovativos;
Exercer a actividade objecto do presente concurso há 9 anos;
f. Anexo II - D (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), no qual indica
candidatar-se aos lotes 1 a 15.
O candidato comprovou o cumprimento quer dos requisitos mínimos de capacidade técnica
exigidos no artigo 7.° do PC, quer do requisito mínimo de capacidade financeira exigido no
artigo 8, 0 do PC
Assim, o Júri propõe a qualificação do candidato n.° 1 - VODAFONE PORTUGAL COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A., e a sua passagem à fase seguinte do procedimento concursal.
Candidato n.° 2 - PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS,
S.A.
O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11. 0 e 10. 0 do PC:
Anexo I (n.° 1 do artigo 11. 0 do PC);
Declarações de IES (alínea a) do n.° 1 do artigo 10.° do PC) referentes aos
anos de 2006, 2007 e 2008, com comprovativos da respectiva entrega na
administração fiscal;
Anexo II - A (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC);
Anexo II - B (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), do qual resulta que a
média aritmética dos valores de EBITDA extraídos das declarações de IES
torna verdadeira a expressão matemática prevista no Anexo IV do CCP para
todos os lotes aos quais o candidato se apresenta;
e. Anexo II - C (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), no qual indica:
i. Deter as certificações NP EN ISO 9001:2008 e NP EN ISO 14001:2004,
das quais apresenta os respectivos comprovativos;
il. Exercer a actividade objecto do presente concurso há 10 anos;
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Anexo II

D (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), no qual indica

candidatar-se aos lotes 1 a 15;
Anexo III (alínea c) do n. o 1 do artigo 10. 0 do PC): apresentadas várias
declarações de clientes que, embora irrelevantes para o efeito de provar o
requisito mínimo de capacidade técnica a que se referem, uma vez que o
mesmo se encontra preenchido com a declaração de exercício de actividade há
10 anos, foram examinadas apenas para o efeito de verificar que não
continham qualquer referência indiciadora de algum dos atributos da proposta,
não incorrendo assim na previsão da alínea h) do n. o 2 do artigo 184.° do
CCP.
O candidato entregou ainda os seguintes documentos, os quais foram considerados irrelevantes
para a análise da candidatura:
Certidão Permanente;
Declaração de Representação de Poderes;
Licença ICP 001/TCF para prestação de Serviços de Telecomunicações
Complementares Fixos - Serviço de transmissão de Dados com ou sem
comutação no .território nacional;
Licença ICP 003/SCVS para a prestação de Serviços de Comunicações Via
Satélite;
Licença ICP 01/2000-SFT para prestação de Serviço Fixo de Telefone;
Licença ICP 028/TCF para prestação do Serviço de Telecomunicações
Complementar Fixo - Serviço de Redes Privativas de Voz (SRPV);
Procuração;
IRC 2006, 2007 e 2008; e
ix. Relatório e Contas 2006, 2007 e 2008.
O candidato comprovou o cumprimento quer dos requisitos mínimos de capacidade técnica
exigidos no artigo 7. 0 do PC, quer do requisito mínimo de capacidade financeira exigido no
artigo 8. 0 do PC.
Assim, o Júri propõe a qualificação do candidato n. o 2 - PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A. e a sua passagem à fase seguinte do procedimento
concursal.
Candidato n. o 3 - SONAECOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.
O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11, E e 10. 0 do PC:
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Anexo I (n.° 1 do artigo 11. 0 do PC);
Declarações de IES (alínea a) do n.° 1 do artigo 10.° do PC) referentes aos
anos de 2006, 2007 e 2008, com comprovativos da respectiva entrega na
administração fiscal;
Anexo II - A (alínea b) do n.° 1 do artigo 10.° do PC);
Anexo II - B (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), do qual resulta que a
média aritmética dos valores de EBITDA extraídos das declarações de IES
torna verdadeira a expressão matemática prevista no Anexo IV do CCP para
todos os lotes aos quais o candidato se apresenta;
e. Anexo II - C (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), no qual indica:
Deter as certificações NP EN ISO 14001:2004 e NP EN ISO 9001:2000,
das quais apresenta os respectivos comprovativos;
Exercer a actividade objecto do presente concurso há 9 anos;
f. Anexo II - D (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), no qual indica
candidatar-se aos lotes 1 a 15,
O candidato comprovou o cumprimento quer dos requisitos mínimos de capacidade técnica
exigidos no artigo 7.° do PC, quer do requisito mínimo de capacidade financeira exigido no
artigo 8.° do PC.
Assim, o Júri propõe a qualificação do candidato n.° 3 - SONAECOM

SERVIÇOS DE

COMUNICAÇÕES, S.A. e a sua passagem à fase seguinte do procedimento concursal.
Candidato n.° 4 - ONITELECOM INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.
O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11. 0 e 10. 0 do PC:
Anexo I (n.° 1 do artigo 11. 0 do PC): declaração que, não obstante os seus
n.°s 5, 6 e 7 não corresponderem ao modelo disponibilizado com o PC, foi
considerada válida;
Declarações de IES (alínea a) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC) referentes ao ano
de 2006, ao primeiro semestre de 2007 e ao ano

de 2007/2008

(correspondente ao segundo semestre de 2007 e ao primeiro semestre de
2008), com comprovativos da respectiva entrega na administração fiscal. O
candidato apresentou uma Nota Explicativa e os Estatutos da Sociedade dos
quais resulta que a partir do segundo semestre de 2007 o período de exercício
anual da sociedade decorre entre 01 de Julho e 30 de Junho do ano seguinte,
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o que justifica a não entrega de declaração de IES que comporte o segundo
semestre de 2008;
Anexo II — A (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC);
Anexo II — B (alínea b) do n. 0 1 do artigo 10. 0 do PC), do qual resulta que a
média aritmética dos valores de EBITDA extraídos das declarações de IES
obrigatórias à data de apresentação das candidaturas torna verdadeira a
expressão matemática prevista no Anexo IV do CCP para todos os lotes aos
quais o candidato se apresenta;
e. Anexo II — C (alínea b) do n. o 1 do artigo 10. 0 do PC), no qual indica:
Deter as certificações NP EN ISO 14001:2004, ISO 14001:2004 e NP
EN ISO 9001:2000, das quais apresenta os respectivos comprovativos;
Exercer a actividade objecto do presente concurso há 9 anos;
f. Anexo II — D (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), no qual indica
candidatar-se aos lotes 1 a 15;
g. Anexo III (alínea c) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC): apresentadas várias
declarações de clientes que, embora irrelevantes para o efeito de provar o
requisito mínimo de capacidade técnica a que se refere, uma vez que o
mesmo se encontra preenchido com a declaração de exercício de actividade há
9 anos, foram examinadas apenas para o efeito de verificar que não
continham qualquer referência indiciadora de algum dos atributos da proposta,
não incorrendo assim na previsão da alínea h) do n.° 2 do artigo 184.° do
CCP.
O candidato entregou ainda os seguintes documentos, os quais foram considerados irrelevantes
para a análise da candidatura:
Direito de Utilização de Frequências ICP-ANACOM n.006/2006;
Direito de Utilização de Frequências ICP-ANACOM n.°06/2006;
Licença ICP-05/99-RPT para Operador de Redes Públicas de Telecomunicações;
Licença ICP-001/99-SFT prestador de Serviço Fixo de Telefone;
Certificação Legal de Contas;
Relatório e Contas 2008/2009; e
vii. Relatório e Parecer do Fiscal Único.
O candidato comprovou o cumprimento quer dos requisitos mínimos de capacidade técnica
exigidos no artigo 7. 0 do PC, quer do requisito mínimo de capacidade financeira exigido no
artigo 8. 0 do PC.
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Assim, o Júri propõe a qualificação do candidato n.° 4 - ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES,
S.A. e a sua passagem à fase seguinte do procedimento concursal.
Candidato n.° 5 - COLT TELECOM - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.
O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
O candidato apresentou a documentação exigida pelos artigos 11. 0 e 10. 0 do PC, com
ressalva abaixo assinalada:
Anexo I (n. 0 1 do artigo 11.° do PC);
Declarações de IES (alínea a) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC) referentes aos
anos de 2006, 2007 e 2008, com comprovativos da respectiva entrega na
administração fiscal;
Anexo II - A (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC);
Anexo II - B (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), do qual resulta que a
média aritmética dos valores de EBITDA extraídos das declarações de IES
torna verdadeira a expressão matemática prevista no Anexo IV do CCP para
todos os lotes aos quais o candidato se apresenta;
e. Anexo II - C (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), no qual indica:
Deter certificações ISO 9001 e ISO 27001, apresentando porém
documentos comprovativos das certificações BS EN ISO 9001:2000 e
ISO-IEC 27001:2005 emitidos em nome de entidades terceiras em
relação à candidatura;
Exercer a actividade objecto do presente concurso há 8 anos;
f. Anexo II - D (alínea b) do n.° 1 do artigo 10.° do PC), no qual indica
candidatar-se aos lotes 1 a 15;
g. Anexo III (alínea c) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC): apresentadas várias
declarações de clientes que, embora irrelevantes para o efeito de provar o
requisito mínimo de capacidade técnica a que se refere, uma vez que o
mesmo se encontra preenchido com a declaração de exercício de actividade há
10 anos, foram examinadas apenas para o efeito de verificar que não
continham qualquer referência indiciadora de algum dos atributos da proposta,
não incorrendo assim na previsão da alínea h) do n.° 2 do artigo 184.° do
CCP.
O candidato entregou ainda os seguintes documentos, os quais foram considerados irrelevantes
para a análise da candidatura:
Declaração Licença ICP/ANACOM para serviço fixo telefónico (SFT) e Redes
Públicas de Telecomunicações (RPT);
Licença ICP 05/2001 - Serviço Fixo Telefónico (SFT);
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iii. Licença ICP 06/2001 - Redes Públicas de Telecomunicações (RPT).
O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade técnica exigido no n.° 1 do
artigo 7. 0 do PC e o requisito de capacidade financeira exigido no n. 0 1 do artigo 8. 0 do mesmo
documento.
Contudo, as certificações entregues pelo candidato para comprovar o requisito a que se refere o
n. 0 2 do artigo 7. 0 do PC não foram consideradas pelo Júri, por não se referirem ao candidato
COLT TELECOM Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda., mas a outras entidades.
Assim, o Júri propõe a exclusão do candidato n. 0 5 - COLT TELECOM Serviços de
Telecomunicações, Unipessoal, Lda. do presente concurso por não cumprir um dos dois
requisitos mínimos de capacidade técnica
Candidato n.° 6 - AR TELECOM - ACESSOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.
O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11. 0 e 10. 0 do PC:
Anexo I (n. 0 1 do artigo 11. 0 do PC);
Declarações de IES (alínea a) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC) referentes aos
anos de 2006, 2007 e 2008, com comprovativos da respectiva entrega na
administração fiscal;
Anexo II - A (alínea b) do n. o 1 do artigo 10. 0 do PC);
Anexo II - B (alínea b) do n. o 1 do artigo 10. 0 do PC), do qual se conclui que
a média aritmética dos valores de EBITDA extraídos das declarações de IES
não torna verdadeira a expressão matemática prevista no Anexo IV do CCP
para todos os lotes aos quais o candidato se apresenta, o que é inócuo face à
apresentação de declaração bancária (cfr. Anexo IV);
e. Anexo II - C (alínea b) do n.° 1 do artigo 10. 0 do PC), no qual indica:
Deter as certificações NP EN ISO 9001:2008 e NP EN ISO 14001:2004,
das quais apresenta os respectivos comprovativos;
Exercer a actividade objecto do presente concurso há 9 anos;
f. Anexo II - D (alínea b) do n. 0 1 do artigo 10. 0 do PC), no qual indica
candidatar-se aos lotes 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15;
g. Anexo III (alínea c) do n. o 1 do artigo 10. 0 do PC): apresentadas várias
declarações de clientes que, embora irrelevantes para o efeito de provar o
requisito mínimo de capacidade técnica a que se refere, uma vez que o
mesmo se encontra preenchido com a declaração de exercício de actividade há
9 anos, foram examinadas apenas para o efeito de verificar que não
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continham qualquer referência indicadora de algum dos atributos da proposta,
não incorrendo assim na previsão da alínea h) do n. o 2 do artigo 184. 0 do
CCP;
h, Anexo IV (alínea d) do n. o 1 do artigo 10. 0 do PC): declaração bancária
conforme modelo constante do Anexo VI do CCP.
O candidato comprovou o cumprimento quer dos requisitos mínimos de capacidade técnica
exigidos no artigo 7. 0 do PC, quer do requisito mínimo de capacidade financeira exigido no
artigo 8. 0 do PC.
Assim, o Júri propõe a qualificação do candidato n. o 2 - AR TELECOM - ACESSOS E REDES DE
TELECOMUNICAÇÕES, S.A. e a sua passagem à fase seguinte do procedimento concursal.
5. Conclusão

Analisadas as candidaturas, nos termos e com os fundamentos que antecedem, o Júri delibera:
1. Propor a qualificação dos seguintes candidatos para os lotes indicados:
Candidato

N. o

Lotes

1

VODAFONE PORTUGAL Comunicações Pessoais, S.A.

1 a 15

2

PT PRIME - soluções
Empresariais de
Telecomunicações e Sistemas,
S.A.

1 a 15

3

SONAECOM - Serviços de
Comunicações, S.A.

1 a 15

4

ONITELECOM Infocomunicações, S.A.

1 a 15

6

AR TELECOM - Acessos e
Redes de Telecomunicações,
S.A.

1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15

Propor a exclusão do candidato COLT TELECOM - Serviços de Telecomunicações,
Unipessoal, Lda.;
Enviar o presente Relatório Preliminar a todos os candidatos;
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4. Fixar prazo aos candidatos até às 17h do dia 04 de Janeiro de 2010 para se
pronunciarem, por escrito, através da plataforma electrónica dos concursos da ANCP, ao abrigo
do direito de audiência prévia, nos termos do artigo 185.° do CCP.
Lisboa, 16 de Dezembro de 2009

Conselheiro Lídio José Leite Pinheiro Magalhães,
Presidente do Júri

/Lr
Dra. Helena de Araújo Lopes Xavier,
1. 0 Vogal Efectivo

Dra. Isabel Rute da Cruz Pais Ribeiro,
2. 0 Vogal Efectivo

Anexo I - Deliberação do Conselho de Administração da ANCP de 07 de Outubro de 2009;
Anexo II - Esclarecimento ao programa do concurso e ao caderno de encargos e rectificação
ao primeiro daqueles documentos;
Anexo III - Acta n.° 2 do Júri do Concurso.
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Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de Acordo
Quadro para a prestação de serviços de comunicações de voz e dados em
local fixo

Acta das Reuniões do Júri de Concurso de 13, 14, 15, 21 e 27 de Outubro de 2009

ANCP
Outubro de 2009

w

Acta Número Um
Nos dias treze, catorze, quinze, vinte e um e vinte e sete do mês de Outubro de dois mil e nove,
pelas quinze horas, reuniu, na Agência Nacional de Compras Públicas, E.P.E., sita na Rua Laura
Alves, n o 4, em Lisboa, o Júri do Concurso denominado "Concurso limitado por prévia qualificação
para a celebração de Acordo Quadro para a prestação de serviços de comunicações de voz e dados
em local fixo", aberto por Anúncio publicado no Jornal Oficial da União Europeia, de 25 de
Setembro de 2009, com o n. o 2009/S 185 - 266686 e no Diário da República, n. o 186, 2. a série, de
24 de Setembro de 2009, estando presentes os membros: Conselheiro Lídio José Leite Pinheiro
Magalhães, Presidente, Dra. Helena de Araújo Lopes Xavier, 1. 0 vogal efectivo e Dra. Isabel Rute
da Cruz Pais Ribeiro, 2. 0 vogal efectivo, pelo que se encontrava o júri em condições de
validamente deliberar, nos termos do n. o 2 e n. o 3 do artigo 50. 0 do Código dos Contratos Públicos
(CCP).
Da Ordem de Trabalhos para as reuniões constava como Ponto Único: Apreciação dos Pedidos de
Esclarecimento recebidos na Plataforma Electrónica.
Passando à discussão do Ponto único da Ordem de Trabalhos e após troca de impressões sobre o
assunto, o Júri do Concurso deliberou, por unanimidade: (i) prestar aos concorrentes os
esclarecimentos tempestivamente solicitados através da plataforma electrónica, cujo teor consta
de documento que constitui o Anexo I a esta acta, e dela faz parte integrante; (ii) não tomar em
conta o pedido de esclarecimento formulado por SONAECOM — Serviços de Comunicações, S.A. por
ter sido apresentado na plataforma electrónica no dia 23 do corrente sendo que o prazo limite para
apresentação de tais pedidos terminou no dia 12 do mesmo mês conforme deliberação do Conselho
de Administração da ANCP de 07 de Outubro de 2009.
O Júri deliberou ainda proceder à rectificação do Programa de Concurso nos termos que constam
do Anexo II a esta acta e que dela faz também parte integrante.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de lida e
aprovada pelos presentes, vai ser por eles assinada.

()taieLCe
Conselheiro Lídio José Leite Pinheiro Magalhães,
Presidente do Júri

/ C)
Dra. Helena de Araújo Lopes Xavier,
1.° Vogal efectivo
n)
'1'7'; I, • I
Dra. Isabel Rute da Cruz Pais Ribeiro,
2.° Vogal efectivo
2
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Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração
de Acordo Quadro para a prestação de serviços de
comunicações de voz e dados em local fixo

Acta das Reuniões do Júri de Concurso de 13, 14, 15, 21 e 27 de Outubro de 2009

Anexo I

ANCP
Outubro de 2009
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Pedido de esclarecimento n°. 1
Concorrente:
PT PRIME, SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.
Assunto:
Pedido de Esclarecimentos da PT Prime, S.A.
Data:
2009-10-12 11:29:47
Questão:
P1.1
Artigo 25, 0 do Programa de Concurso - Neste artigo é identificado o critério de
adjudicação, explicitando-se que serão adjudicadas as 5 (cinco) propostas que
apresentem o mais baixo preço, Pretende-se que esclareçam - em situação de
empate em sede do(s) mesmo(s) lote(s) - qual o critério que será utilizado para
desempate das propostas.
R1.1: Não haverá lugar ao desempate das propostas, pois serão adjudicadas as
propostas que apresentem o mais baixo preço, em número de 5 (cinco) ou em
número necessário para incluir as propostas que estejam ordenadas ex-aequo com
alguma ou algumas das que se encontram entre as cinco primeiras classificadas.
Exemplo: 1. 0 Proposta A - 1,1; 2.°s Proposta B - 1,2 e Proposta C - 1,2; 4.°s
Proposta D - 1,3, Proposta E - 1,3 e Proposta F - 1,3. Assim, no exemplo
considerado seriam adjudicadas seis propostas.
P1.2
Artigo 25.° do Programa de Concurso - No n.° 3 deste artigo são apresentadas as
fórmulas através das quais a valoração das propostas vai ser calculada. No que diz
respeito aos Lotes 1 a 5 (alínea a)) é referido que "P4" é igual à "Média aritmética
dos preços propostos para as chamadas para os destinos Europa (...)". Não é
referido qual o destino das chamadas. Pretende-se que esclareçam se são
consideradas as duas redes, fixa e móvel.
R1.2: O preço proposto deve considerar as duas redes de destino, fixa e móvel.
P13
Artigo 1. 0 do Caderno de Encargos Na alínea j) do artigo 1. 0 do Caderno de
Encargos define-se "Serviço de dados". Pretende-se que esclareçam se são
contemplados serviços layer 2 e layer 3.
R1.3: A definição do serviço de dados/conectividade é neutra em relação à
tecnologia pelo que é contemplada a provisão destes serviços em tecnologias layer
2 ou layer 3.
P1A
Artigo 20.° do Caderno de Encargos - No n.° 2 deste artigo do Caderno de Encargos
é referido que "O prestador de serviços não pode, em caso algum, estabelecer o

pagamento de componentes fixas, designadamente a título de assinatura, para
qualquer serviço a prestar." No que respeita a serviços de dados, tendo em conta

que os serviços de dados são sempre constituídos por um preço fixo que
usualmente está associado ao débito do acesso, e não ao consumo, pretende-se
que esclareçam:
a. Se se pretende que os preços apresentados para os lotes sejam indexados
ao consumo, e, em caso afirmativo, qual a unidade de taxação para os lotes
de dados;
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b. Se se pretende que o preço dos lotes de dados seja apresentado em função
do débito contratado;
No que respeita aos serviços de voz, pretende-se que esclareçam se este requisito
impede a apresentação de soluções tarifárias planas ou pacotes de minutos,
tendencialmente mais vantajosas.
R1.4: O número 2 do artigo 20. 0 do Caderno de Encargos exclui o pagamento de
componentes fixas que não visem remunerar o serviço prestado e utilizado.
De acordo com o artigo 25. 0 , n.° 2, alínea a) do Programa de Concurso os preços
propostos para os serviços de voz devem ser unitários por minutos, sendo o
tarifário aplicado ao segundo. Não há lugar à apresentação de soluções tarifárias
planas ou pacotes de minutos.
De acordo com o artigo 25.°, n.° 2, alínea b) e n. 0 3, alínea b) do Programa de
Concurso o preço proposto para os serviços de dados/acesso à Internet deve ser
apresentado em função do débito contratado, simetria/assimetria e contenção; e
para os serviços de dados/conectividade em função do débito contratado, tal como
caracterização e descrição dos serviços indicados no Anexo A.
P1.5

Artigo 20.° do Caderno de Encargos — Nas alíneas c) e d) do n.° 4 do artigo em
questão refere-se que o prestador de serviços de comunicações de voz deve ainda
cumprir os seguintes requisitos funcionais mínimos: "c) Garantir a possibilidade de

a entidade adquirente estabelecer um valor máximo de comunicações a atribuir a
cada extensão telefónica (...);" e "d) Garantir a possibilidade de, por opção da
entidade adquirente, após ser atingido a valor máximo de comunicações
configurado na central telefónica para uma extensão telefónica específica, os custos
subsequentes das comunicações serem suportados pelo utilizador da mesma,
originando a emissão de uma factura em formato electrónico."

Pretende-se imputar os preços a pagar pela prestação de serviços aos funcionários
públicos?
Em caso afirmativo, como é que se prevê a adesão aos serviços pelos
funcionários públicos?
No caso do funcionário público não ter endereço de e-mail, como deve ser
disponibilizada a factura?
c. Em caso de não pagamento dos valores facturados ao funcionário público,
qual o mecanismo previsto para liquidação dos valores em dívida?

R1.5: Não. A factura relativa aos consumos adicionais a que se refere a alínea d)
do n.° 4, do artigo 20.° do Caderno de Encargos deve ser apresentada à entidade
adquirente.
P1.6

Artigo 20.° do Caderno de Encargos — No artigo 20.°, no que diz respeito às
velocidades de acesso dos serviços de dados, são apresentados os requisitos de
débito no formato de "até débito X".
Significa isto que poderão ser apresentadas tecnologias que teoricamente suportam
até ao débito pretendido mas que, dependendo das condições do acesso local (o
caso das tecnologias DSL), o prestador de serviço não será obrigado a garantir o
débito solicitado, remetendo a responsabilidade para os acessos locais? Sendo esta
uma prática comum nos Internet Service Providers, que apresentam serviço
Internet no formato de acesso "até ao débito X", pretende-se que esclareçam esta
questão, ou seja, se o débito indicado é o que deverá ser fornecido ou se será o
máximo a fornecer.
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Para cada uma das categorias A, B e C o prestador de servi dos de dados
deve estar apto a fornecer o débito solicitado pela entidade adquirente até ao limite
de largura de banda efectiva indicado para cada categoria e obriga-se,
independentemente da solução tecnológica adoptada e do local onde é prestado o
serviço, a assegurar a disponibilidade prescrita no Caderno de Encargos.
R1.6:

P1.7

Artigo 21. 0 do Caderno de Encargos - Neste artigo são referidos valores de
disponibilidade anual para os diversos serviços. Pretende-se que esclareçam qual a
fórmula de cálculo que será utilizada para aferir os valores e a base de cálculo.
São, igualmente, referidos valores de tempo médio anual de reposição do serviço
para os diversos serviços. Pretende-se que esclareçam qual a fórmula de cálculo
que será utilizada para aferir os valores e a base de cálculo.
R1.7: A

fórmula para calcular a disponibilidade anual é:

Disponibilidade Anual —1

segundos de indisponibilidade total do serviço
número de segundos do ano em análise

com a adaptação adequada ao período a considerar (mensal, trimestral e anual).
A

fórmula para calcular o tempo médio de reposição do serviço é:
Tempo médio de reposição do serviço

tempo de reposição dos serviços afectados em horas
número de ocorrências de indisponibilidade

com a adaptação adequada ao período a considerar (mensal, trimestral e anual).
Em qualquer dos períodos, devem ser cumpridos os valores objectivo.
P1.8

Artigo 21. 0 do Caderno de Encargos - Na alínea a) do n. 0 4 do artigo 21. 0 refere-se
que o prestador de serviços obriga-se a cumprir, em relação ao apoio a cliente,

"Tempo máximo de atendimento de 45 (quarenta e cinco) segundos pelo operador
humano (...)". Pretende-se que esclareçam se pretendiam dizer "Tempo máximo de
espera até atendimento".
R1.8: Pretendia dizer-se efectivamente "Tempo máximo de espera até
atendimento.„".
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Pedido de esclarecimento n°. 2
Concorrente:
ONITELECOM INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.
Assunto:
Esclarecimentos OniTelecom
Data:
2009-10-12 13:00:14
Questão:
P2./
Tomando como exemplo a categoria A do Anexo A, designada por "Largura de
Banda efectiva até 10 Mbps com contenção, simétrica ou assimétrica", que permite
uma larga amplitude de tecnologias e de modelos de serviço (desde o ADSL
256/128Kbps com contenção 1:50 até ao circuito dedicado a 10 Mbps simétrico e
sem contenção), como se deverá proceder à formação do preço para cada uma das
categorias?
R2.1: Para cada uma das categorias A, B e C do Anexo A deverá ser apresentado
um tarifário nos termos definidos no artigo 25. 0 do Programa de Concurso.
P2.2
Dado que o modelo de contenção e assimetria de tráfego é natural em tecnologia
ADSL, tecnicamente limitada a um máximo de 24 Mbps, mas não se verifica em
outras tecnologias (circuito dedicado, acesso FastEthernet ou GigabitEthernet), o
que se pretende nas categorias B e C de acesso à internet nas opções com
contenção ou assimetria no serviço?
R2.2: A definição do serviço de dados/acesso à Internet é neutra em relação à
tecnologia utilizada, constituindo a tecnologia ADSL apenas uma das várias opções
possíveis. As limitações referidas na pergunta resultam da opção tecnológica nela
indicada.
P2.3
Dada a larga amplitude de largura de banda entre as categorias A e Be dentro da
categoria C no Anexo A (por exemplo, dos 101 Mbps até 10Gps nesta última), qual
deverá ser a largura de banda de referência para o preço a apresentar em cada
categoria?
R2.3: A resposta a considerar é a que foi dada à pergunta 2.1.
P2.4
Dadas as limitações burocráticas (licenciamentos camarários para construção de
infra-estruturas em sub-solo público, por exemplo), e os prazos legais para a
obtenção destas que raramente são cumpridos, como deverá o operador assegurar
o prazo de instalação dos serviços nos prazos indicados (21 DS) no Anexo B1,
numa base a caso a caso?
R2.4: A pergunta não configura um pedido de esclarecimento.
P2.5
Uma vez que os prazos de instalação assegurados nas ofertas reguladas pela
ANACOM (por exemplo, 33 dias 95% das ocorrências de instalações de circuitos de
64Kbps) não são compatíveis com os prazos de instalação indicados no Caderno de
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Encargos, como poderão os novos operadores (i.e. com excepção do íncumbente)
assegurar os prazos de instalação especificados?
R2.5: Os prestadores deverão encontrar as soluções que lhes permitam cumprir os
prazos de instalação requeridos.
P2.6
Para todos os tipos de serviço constantes no Anexo B2 e uma vez que os SLAs para
tempo de reparação assegurados nas ofertas reguladas (por exemplo, 6 horas para
reparação de 80% das ocorrências dos circuitos extremo-a-extremo) não são
compatíveis com os identificados, como poderão os novos operadores (i.e. com
excepção do incumbente) assegurar os tempos de reparação exigidos?
R2.6: Cfr. resposta à pergunta anterior.
P2.7
Uma vez que os ciclos de facturação são mensais, e logo qualquer correcção apenas
poderá ser reflectida no ciclo seguinte (i.e. um mês após a emissão da factura
incorrecta), como poderão as facturas ser corrigidas num prazo de 20 DS?
R2.7: O prazo de 20 DS a que se refere a alínea d) do número 4 do artigo 21.° do
Caderno de Encargos diz respeito à resolução de solicitações/reclamações.
P2.8
A disponibilização de infra-estruturas nos locais das entidades adquirentes constitui
um custo que poderá não ser ressarcido apenas com o serviço de voz e dados. Por
outro lado, a oferta do mercado tem evoluído para uma eliminação dos custos
variáveis em favor dos custos fixos. Dado que o Caderno de Encargos impede a
definição de pagamento de componentes fixas e tendo em conta as obrigações
legais em questões de preços e práticas anti-concorrenciais ou o limite dos custos
marginais, como poderão os operadores assegurar condições que não se
enquadrem em práticas anti-concorrenciais?
R2.8: A pergunta não configura um pedido de esclarecimento.
P2.9
O telefone fixo dísponibilizado numa instalação na Administração Pública é
propriedade dessa entidade, pelo que o funcionário utilizador não pode controlar ou
evitar que o telefone fixo que utiliza seja utilizado por outro utilizador. Qual o
enquadramento legal que suporte a emissão por parte do operador de uma factura
a um funcionário com o qual não pode ter um contrato estabelecido, quando tenha
excedido o valor máximo de comunicações, conforme a alínea d) do ponto 4 do
Art.° 20° do Caderno de Encargos?
R2.9: A factura relativa aos consumos adicionais a que se refere a alínea d) do n.°
4 do artigo 20.° do Caderno de Encargos deve ser apresentada à entidade
adquirente.
P2.10
No Anexo A do Caderno de Encargos, na componente de Conectividade (ao invés do
que é indicado na componente de Acesso à Internet) não consta discriminação
sobre a tipologia dos circuitos dedicados (assimétrica ou simétrica e com ou sem
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contenção). Será possível responder com diversas versões de tecnologia ou usamos
a tipologia identificada na componente de acesso à Internet? Qual é o
entendimento do júri face a esta questão?
82.30: A definição do serviço de dados/conectividade é neutra em relação à
tecnologia, sendo certo que as categorias a considerar são as indicadas no Anexo A.
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Pedido de esclarecimento n°. 3
Concorrente:
AR TELECOM ACESSOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES,S.A.
Assunto:
Solicitação de Esclarecimentos 12_10_2009
Data:
2009-10-12 16:33:00
Questão:
P3.1
Artigo 10.°, n.°1, al. e) do Programa do Concurso: os "comprovativo(s) do(s)
certificado(s) conforme o n.°2 do artigo 8 0 do presente programa de concurso", não
serão, na verdade, os comprovativos das certificações previstas no n.° 2 do artigo

7.o?

R3.1: O texto da alínea e) do n. 0 1 do artigo 10° do Programa de Concurso contém
uma gralha que deverá ser corrigida do modo seguinte: onde se lê "artigo 8. 0 " deve
ler-se "artigo 7,0".
P3.2
Quando, no n.° 2 do artigo 26.° do Programa do Concurso, se refere que "Para
efeitos do disposto na al. f) do número anterior, entende-se por "habilitação válida
em Portugal" o poder ou faculdade de prestar os seguintes (...)", não se terá
pretendido referir antes à "habilitação legal para o exercício, em Portugal" prevista
na alínea para que refere?
R3.2: As expressões utilizadas na alínea f) do n.° 1 e no n.°2 do artigo 26 0 do
Programa de Concurso devem ter-se por equivalentes.
P33
Como é feita a valoração dos requisitos técnicos e funcionais da proposta que
permitem aferir da adequação tecnológica e funcional da solução apresentada, nos
termos do disposto no ponto (ii) da al. b) do artigo 18.° do Caderno de Encargos?
Em particular, que critérios presidem a esta valoração?
R3.3: A adjudicação a que se refere o artigo 18.° do Caderno de Encargos respeita
ao procedimento de formação do(s) contrato(s) a celebrar ao abrigo do acordo
quadro sendo os critérios fixados no âmbito desse procedimento com observância
do ponto ii. da alínea b) do referido artigo 18. 0 (adequação tecnológica e funcional
da solução).
P3.4
Quais são, em concreto, os "requisitos funcionais e técnicos mínimos definidos na
Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.° 5/2004, de 10 de Fevereiro)" a que se
refere o disposto no artigo 20. 0 , n.° 1, do Caderno de Encargos? E acrescem aos
demais requisitos descritos neste artigo?
R3.4: Os prestadores estão sujeitos aos requisitos que nos termos da Lei das
Comunicações Electrónicas (Lei n. o 5/2004) estiverem fixados e bem assim aos
dei-riais requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos.
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P3.5
À sanção diária para o incumprimento da obrigação da apresentação dos relatórios
previstos no artigo 22. 0 do caderno de encargos acresce a sanção prevista no artigo
22. 0 , n.° 3, do mesmo documento?
R3.5: As sanções a que se referem os artigos 22. 0 , n.°3 e 23.°, n.°2 ambos do
Caderno de Encargos são cumulativas.
P3.6
Além do campo C3 do Anexo II-C, quais as evidências que devem ser apresentadas
para cumprimento do requisito de tempo de actividade previsto no número 1 do
artigo 7. 0 do programa de concurso.
R3.6: O cumprimento dos requisitos de tempo deve ser provado, conforme os
casos, através dos Anexos II-C e III do Programa de Concurso.
P3.7
Nos requisitos de certificação mencionados no número 2 do artigo 7. 0 , tendo em
consideração que as certificações previstas como qualificáveis podem ser obtidas
parcialmente por um candidato, nomeadamente só no âmbito de uma das áreas
funcionais da empresa candidata (p.ex. certificação ISO 9001 do serviço ao
cliente), ficando omissas na certificação as restantes áreas funcionais da empresa
candidata que também têm impacto no serviço prestado ao cliente final, qual o
critério de qualificação? São admitidas certificações parciais dos candidatos?
R3.7: É admitida a certificação parcial do candidato em área relevante para a
prestação do serviço.
P3.8
No âmbito do artigo 9.° pode-se depreender que é possível a candidatura e
qualificação de um agrupamento de empresas, quando uma delas não cumpra os
requisitos mínimos de capacidade técnica e a outra não cumpra os requisitos
mínimos de capacidade financeira. Esta interpretação é correcta?
R3.8: Sem prejuízo do disposto no n.° 2 do artigo 182.° do CCP e da alínea b) do
artigo 9.° do Programa de Concurso, é possível a candidatura e qualificação de um
agrupamento de empresas sempre que uma ou algumas das referidas empresas
cumpram os requisitos mínimos de capacidade técnica ou de capacidade financeira.
P3.9
Existirá uma nova oportunidade de pedidos de esclarecimentos após a fase de
qualificação prévia dos candidatos?
R3.9: Sim, nos termos do artigo 166.° do CCP.
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Pedido de esclarecimento n°. 4
Concorrente:
VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A.
Assunto:
Pedido de Esclarecimentos
Data:
2009-10-12 16:56:49
Questão:

Grupoi.1.1
A documentação conformadora do procedimento para a formação do acordo quadro
para a prestação dos serviços de comunicações de voz e dados num local fixo
(Programa de Concurso e Caderno de Encargos) não faz qualquer referência aos
equipamentos de telecomunicações. O nosso entendimento é que os equipamentos
inerentes à instalação das várias soluções a concurso são da responsabilidade das
entidades adquirentes. Gostaríamos que o Júri do Concurso nos confirmasse que
este é o entendimento correcto.
R4.1 / GrupoI./.1: O presente procedimento não compreende a aquisição de
equipamentos de comunicações.
P4,2 / Grupoi.1.2

No caso de o nosso entendimento não se encontrar correcto, solicita-se que o Júri
do Concurso nos esclareça como é que se irá processar a aquisição dos referidos
equipamentos por parte das entidades adquirentes?
R4.2 / Grupoi.1.2: Prejudicada.
P43 / Grupoi.1.3
Ainda, a propósito, questionamos o júri do concurso se irá ser anunciado um
procedimento para a formação de um acordo quadro para o fornecimento de
equipamentos de telecomunicações para os serviços de comunicações de voz e
dados em local fixo?
R4.3 / Grupol.1.3: A pergunta não configura um pedido de esclarecimento.
P4A / Grupoi.2.1
A documentação conformadora do procedimento para a formação do acordo quadro
para a prestação dos serviços de comunicações de voz e dados num local fixo
(Programa de Concurso e Caderno de Encargos) não faz qualquer referência à fase
de esclarecimentos que deverá ocorrer na segunda fase do procedimento de
concurso limitado por prévia qualificação.
Com efeito, procedimento de concurso limitado por prévia qualificação integra duas
fases (cf.resulta do Programa do Concurso): 1 0 Fase - apresentação das
candidaturas e qualificação dos candidatos; 2 0 Fase - apresentação e análise das
propostas e adjudicação.
No nosso entendimento da leitura conjugada dos artigos 50. 0 , 163. 0 e do artigo
166.° todos do Código dos Contratos Públicos resulta que os esclarecimentos
necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso (no caso
Programa do Concurso e Caderno de Encargos) podem ser solicitados nas duas
fases do procedimento de concurso limitado por prévia qualificação, ou seja quer na
fase de apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos quer na fase
de apresentação e análise das propostas e adjudicação. Gostaríamos que o Júri do
Concurso nos confirmasse que este é o entendimento correcto.
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R4.4 / GrupoI.2.1: A resposta a considerar é a que foi dada à pergunta 3.9.
P4,5 / Grupoi.2.2
Gostaríamos que o Júri do Concurso nos esclarecesse das razões que presidem à
omissão nas peças concursais da informação relativa à solicitação / prestação de
esclarecimentos na 2. 0 fase que integra o procedimento de concurso limitado por
prévia qualificação, ou seja na fase de apresentação e análise de propostas e
adjudicação?
R4.5 / Grupol.2.2: A pergunta não configura um pedido de esclarecimento.
P4.6 / Grupoi.3.1
As peças concursais (CE e PC) não definem Circuito Dedicado, Circuito VPN e
Conectividade. No nosso entendimento, o Circuito Dedicado — circuito de acesso
permanente desde as instalações do cliente indicadas, até ao ponto de acesso da
rede do operador. Gostaríamos que o Júri nos confirmasse que este é o
entendimento correcto.
R4.6 / Grupoi.3.1: O entendimento apresentado acerca do que é circuito
dedicado não é correcto tendo em conta a definição dada na alínea j) do artigo 1.0
do Caderno de Encargos, a qual pressupõe a ligação de forma permanente entre
pontos terminais da rede.
P4.7 / GrupoI.3.2
No nosso entendimento, o Circuito de VPN — circuito que une uma ou mais
instalações do cliente à rede do operador e onde passa tráfego privado do cliente.
Circuito dedicado ou outro tipo de conectividade alternativa sobre o qual é
suportado o Serviço VPN (Serviço que une uma ou mais instalações do cliente à
rede do operador e onde passa tráfego privado do cliente). Gostaríamos que o júri
nos confirmasse que é este o entendimento correcto.
R4.7 / GrupoI.3.2: O entendimento apresentado acerca do que é rede virtual
privada não é correcto tendo em conta a definição dada na alínea j) do artigo 1.0
do Caderno de Encargos, a qual pressupõe a ligação de forma dinâmica entre
pontos terminais da rede.
P4.8 / GrupoI.3.3
No nosso entendimento, conectividade — capacidade de estabelecer um protocolo
que permita comunicar entre dois ou mais pontos. Gostaríamos que o Júri nos
confirmasse que é este o entendimento correcto.
R4.8 / Grupol.3.3: Nos termos do Anexo A do Caderno de Encargos,
conectividade é a capacidade de estabelecer circuitos entre localizações específicas
e distintas, podendo os mesmos ser dedicados ou implementados de forma a
constituir uma rede virtual privada. A definição é neutra em relação à tecnologia ou
ao meio de transmissão utilizado.

P4.9 / Grupoi.3.4

Solicitamos que o Júri do Concurso nos apresente uma caracterização detalhada
dos serviços de comunicações de voz e dados, uma vez que a mesma não se
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encontra prevista, detalhadamente, no Programa do Concurso e no Caderno de
Encargos.
R4.9 / GrupoI.3.4: Os serviços de comunicações de voz e dados encontram-se
caracterizados nas alíneas i) e j) do artigo 1 0 e nos números 6. 0 e 7. 0 do artigo
20.° do Caderno de Encargos, consistindo os serviços combinados de comunicações
de voz e de dados na prestação conjunta do serviço de voz e do serviço de dados.
P4.10 / Grupo/I.1.1

O ponto 3 do artigo 1. 0 do Programa do concurso (PC) determina que o acordo

quadro compreende os lotes nacionais para a prestação de serviços de
comunicações de voz (Lote 5), de serviços de dados - acesso à Internet e
conectividade (Lote 10) e de serviços combinados de comunicações de voz e de
dados - acesso à Internet e conectividade (Lote 15).
No nosso entendimento, o objectivo da ANCP ao recorrer a lotes nacionais é que os
referidos serviços sejam prestados em todo o território nacional. Gostaríamos que o
Júri nos confirmasse que este é o entendimento correcto.
R4.10 / Grupon./.1: As entidades adquirentes devem recorrer aos lotes
nacionais para a contratação de serviços de comunicações a originar em pontos
localizados fora da área dos lotes regionais ou em áreas correspondentes a mais do
que um lote regional.
P4.11 / GrupoIL1.2
No caso de o nosso entendimento não se encontrar correcto, solicitamos que o Júri
do Concurso nos indique as razões que determinam o recurso a lotes nacionais,
para as propostas sejam, efectivamente, orientadas para as necessidades das
entidades adquirentes.
R4.11 / Grupoll.1.2: A pergunta não configura um pedido de esclarecimento.
P4.12 / Grupon.2.1
Seja qual for a resposta do Júri às questões anteriores. Gostaríamos de aproveitar
a oportunidade para salientar que o fornecimento nacional dos referidos serviços é,
também, assegurado por lotes de serviços por áreas geográficas (lotes regionais),
constituídos para além das áreas geográficas abrangidas pelos distritos de Lisboa e
Porto, nomeadamente, pelas áreas Norte, Centro, Alentejo e Algarve.
É nosso entendimento que o recurso aos lotes regionais, dadas as especificidades
da rede fixa, asseguraria a efectiva participação do maior número possível de
interessados em contratar no procedimento de formação do acordo quadro em
apreço. Com efeito, a prestação dos Serviços de Comunicações de Voz e Dados em
Local Fixo (Serviço) está dependente, para a maioria dos prestadores de serviços,
do acesso ao lacete local das centrais do Grupo Portugal Telecom (PT).
Importando, a propósito, referir que o lacete local corresponde ao par de cobre que
liga as centrais da PT à casa dos utilizadores (no caso entidades adquirentes),
sendo que o acesso a esta infra-estrutura é, efectivamente, fundamental para os
operadores de telecomunicações prestarem os serviços de comunicações de voz e
dados num local fixo. Desta forma, a Vodafone - a par de outros prestadores
serviços - terão que solicitar à PT a acesso ao lacete local para que possa,
efectivamente, prestar os referidos Serviços às entidades adquirentes após a data
de adjudicação.
Por outro lado, os prazos definidos pelo ICP - Autoridade Nacional de Comunicações
(ANACOM) para a Oferta de referência de Acesso ao lacete Local (ORAL) nem
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sempre se compadecem com o prazo para o início da prestação dos serviços
contratados constante da alínea a.i) do n. 0 2 do artigo 21. 0 do CE.
Neste contexto, face a estes constrangimentos de facto e regulatórios, solicita-se
que o Júri do Concurso esclareça o seguinte:
Pode a Vodafone candidatar-se aos lotes 5,10 e 15?
R4.12

/ GrupoII.2.1: A pergunta não configura um pedido de esclarecimento.

P4.13 / GrupoII-2.2
Caso a resposta do Júri à questão anterior seja afirmativa. O prazo de fornecimento
da totalidade dos serviços contratados, constante da alínea a.i) do n. 0 2 do artigo
21.° do CE, será contado a partir da data de acesso à rede local da PT?

/ GrupoII.2.2: A contagem do prazo referido é independente de qualquer
eventual acesso a outras redes locais que não a do prestador.
R4.13

P4.14 / GrupoII.3.1
O ponto 3 do artigo 1. 0 do PC determina que o acordo quadro compreende os lotes
para a região autónoma doa Açores para a prestação de serviços de comunicações
de voz (Lote 3), de serviços de dados - acesso à Internet e conectividade (Lote 13)
e de serviços combinados de comunicações de voz e dados - acesso à Internet e
conectividade (Lote 14).
Dado ao número de ilhas que constituem a região autónoma dos Açores e sabendo
que a mesma poderá ser dividida em várias áreas geográficas, designadamente,
Grupo Ocidental (Corvo e Flores), Grupo Central (Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e
Terceira) e Grupo Oriental (Santa Maria e São Miguel) e que nem todos os
interessados em contratar, pelos motivos de facto e regulatórios expostos no ponto
anterior, reúnem as mesmas condições para prestarem os serviços em questão em
toda a região autónoma, gostaríamos que o júri do concurso nos esclarecesse as
seguintes questões.
Pode a Vodafone candidatar-se aos lotes 3, 13 e 14?
R4.14

/ GrupoII.3.1: A pergunta não configura um pedido de esclarecimento.

P4.15 / GrupoII.3.2
Caso a resposta do júri à questão anterior seja afirmativa. O prazo de fornecimento
da totalidade dos serviços contratados, constante da alínea a.i) do n. 0 2 do artigo
21. 0 do CE, será contado a partir da data de acesso à rede local da PT?
R4.15

/ GrupoU.3.2: A resposta a considerar é a que foi dada à pergunta 4.13.

P4.16 / GrupoIL4
O artigo 4. 0 do PC estabelece as datas relativas aos esclarecimentos e rectificações
das peças do procedimento. No nosso entendimento este artigo estabelece única e
exclusivamente os esclarecimentos e rectificações que poderão ocorrer na primeira
fase do procedimento do concurso limitado por prévia qualificação, ou seja a fase
de apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos. Gostaríamos que o
Júri nos confirmasse que este é o entendimento correcto.

/ Grupoll.4: Sim, chamando-se a atenção para o facto de que, por
deliberação do Conselho de Administração da ANCP de 07 de Outubro de 2009, as
84.16
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datas a que ser refere o artigo 4. 0 do Programa de Concurso são actualmente 12 de
Outubro de 2009 e 31 de Outubro de 2009.
P4.17 / GrupoIL5
O artigo 23. 0 do PC estabelece que até ao quinto sexto do prazo fixado para
apresentação das propostas (...) os concorrentes podem apresentar ao órgão
competente para a decisão de contratar uma lista na qual identifiquem, expressa e
inequivocamente, os erros e omissões detectados no Caderno de Encargos, nos
termos do artigo 61.° do CCP.
No nosso entendimento, da leitura conjugada dos artigos 50.° e 163.° e n.°s 1 e 21
do artigo 166.° do Código dos Contratos Públicos, esta lista de erros e omissões
detectados no Caderno de Encargos poderá ser apresentada pelos concorrentes nas
duas fases que integram o procedimento de concurso limitado por prévia
qualificação, ou seja quer na fase de apresentação das candidaturas e qualificação
dos candidatos quer na fase de apresentação e análise das propostas e
adjudicação. Gostaríamos que o Júri do Concurso nos confirmasse que este é o
entendimento correcto.
R4.17

/ Grupoi/.5: A resposta a considerar é a que foi dada à pergunta 3.9.

P4.18 / GrupoII.6„1
O artigo 25.° do PC estabelece que serão adjudicadas as 5 propostas que
apresentem o mais baixo preço. No nosso entendimento, e tendo em atenção o
disposto no n.° 2 do artigo 74.° do Código dos Contratos Públicos, apenas o preço a
pagar pela entidade adquirente se encontra submetido à concorrência. Gostaríamos
que o Júri do Concurso nos confirmasse que este é o entendimento correcto.
R4.18 / GrupoII.6.1: Com vista à celebração do acordo quadro serão adjudicadas
as propostas que apresentem o mais baixo preço (cfr. número 1.° do artigo 25.° do
Programa de Concurso).
P4.19 / GrupoII.6.2

Importando, a este propósito, questionar o Júri do Concurso se o Caderno de
Encargos define todos os restantes aspectos da execução do acordo quadro para a
prestação dos serviços de comunicações de voz e dados num local fixo,
submetendo à concorrência apenas o preço a pagar pela entidade adquirente?
R4.19

/ Grupoll.6.2: Cfr. resposta à pergunta anterior.

P4.20 / GrupoI/.6.3

Atendendo ao critério escolhido para adjudicação das propostas (CF. n.°1 do artigo
25.° do PC), solicitamos, ainda, que o Júri nos esclareça se na 2.° fase do
procedimento (fase de apresentação e análise das propostas e adjudicação) para a
formação do acordo quadro disponibilizará aos concorrentes estimativas de volume
de tráfego?
R4.20

/ Grupoll.6.3: A pergunta não configura um pedido de esclarecimento.

/ Grupoll.7
No número artigo 25.° do PC é apresentada uma fórmula para aferir o valor das
propostas para os Lotes 6 a 10 (serviços de dados — acesso à Internet e
conectividade). No nosso entendimento, a ponderação de 20% atribuída à VPN
P4.21

27-10-2009

14

L,--

CLPQ - ANCP AQ-2009SCVDLF
categoria C é desproporcional face à procura evidenciada pelo mercado, pelo que
gostaríamos que o Júri nos apresentasse os devidos esclarecimentos sobre o
critério que presidiu a referida ponderação?
R4.21 / Grupoll.7: A pergunta não configura um pedido de esclarecimento.
P4.22 / GrupoIII.1

Relativamente à identificação e objecto do concurso, solicitam-se os
esclarecimentos constantes dos pontos 1, 2 e 3 do título II - Questões sobre o
Programa do Concurso - do presente pedido de esclarecimentos.
R4.22 / GrupoIII.1: Na parte em que a pergunta é compreensível remete-se para
as respostas dadas às questões correspondentes sobre o Programa de Concurso.
P4.23 / GrupoIII.2.1
O artigo 9. 0 do caderno

de Encargos (CE) estabelece que a ANCP, as entidades
agregadoras e as entidades adquirentes, ou outras entidades mandatadas para o
efeito, podem solicitar informação ou realizar auditorias com vista à monitorização
da qualidade da prestação de serviços e cumprimento das obrigações legais por
parte dos prestadores de serviço e, quando justificado, aplicar sanções.
No nosso entendimento as sanções mencionadas neste artigo serão aplicadas nos
termos e apenas para as situações previstas no artigo 23.° do CE. Gostaríamos que
o Júri nos confirmasse que este é o entendimento correcto.
R4.23 / GrupoIII.2.1: Os cadernos de encargos relativos aos contratos a celebrar
ao abrigo do acordo quadro podem prever outras situações susceptíveis de serem
objecto de sanção, para além das previstas no artigo 23. 0 do Caderno de Encargos.
P4.24 / GrupoIII.2.2
No caso de o nosso entendimento

não se encontrar correcto, solicitamos que o Júri
do Concurso nos esclareça sobre o âmbito e a fórmula de cálculo das referidas
sanções.
R4.24 / GrupoIII.2.2: A definição de tais aspectos será feita nos cadernos de
encargos relativos aos contratos a celebrar ao abrigo do acordo quadro.
P4.25 GrupoIII.3

A alínea g) do número 3 do artigo 15. 0 do CE estabelece que consubstanciará uma
situação de incumprimento por parte dos prestadores de serviços a não
apresentação de proposta ou a apresentação de proposta não válida.
Solicita-se que o Júri do procedimento nos esclareça sobre o que se deve entender
por proposta não válida?
R4.25 / GrupoIII.3: Proposta não válida é uma proposta que não se encontra de
acordo com a lei ou de acordo com as demais regras do procedimento a que disser
respeito.
P4.26 / Grupoiii.4.1

O artigo 18. 0 estabelece que a adjudicação dos contratos ao abrigo do acordo
quadro é feita segundo o critério do mais baixo preço ou da proposta
economicamente mais vantajosa. No nosso entendimento caso a entidade
adquirente opte pelo critério da proposta economicamente mais vantajosa o
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aspecto submetido à concorrência para além do preço será a valoração dos
requisitos técnicos e funcionais. Gostaríamos que o Júri nos confirmasse que este é
o entendimento correcto.
R4.26 / GrupoIII.4.1: Sim observado que seja o ponto íi. da alínea b) do artigo
18. 0 do Caderno de Encargos (adequação tecnológica e funcional da solução).
P4.27 / GrupoIII.4.2
A propósito da valoração dos requisitos técnicos e funcionais, solicitamos que o Júri
do Concurso nos esclareça/identifique outros requisitos técnicos e funcionais para
além dos mencionados no n.°1 do artigo 20. 0 do CE que poderão ser,
efectivamente, submetidos à concorrência?
R4.27 / GrupoIII,4.2: A pergunta não configura um pedido de esclarecimento.
P4.28 / Grupo/II.5
O n.° 1 do artigo 20.° do CE determina que o prestador de serviços deverá cumprir
os requisitos funcionais e técnicos mínimos definidos na Lei das Comunicações
Electrónicas (Lei n.°5/2004, de 10 de Fevereiro). Da leitura da Lei das
Comunicações Electrónicas (REGICOM) não nos foi possível extrair os requisitos
mencionados no n.° 1 do artigo 20.° do CE.
Solicitamos que o Júri do Concurso nos identifique os artigos da REGICOM que
estabelecem os referidos requisitos e que condições técnicas e funcionais devem os
prestadores de serviços, efectivamente, implementar no âmbito da prestação dos
serviços de comunicações de voz e dados num local fixo?
R4.28 / GrupoIII.5: Os requisitos a que se refere o número 1.° do artigo 20.° do
Caderno de Encargos são os que resultam das disposições da Lei n.°5/2004, de 10
de Fevereiro.
P4.29 / GrupoIII.6.1
O número 2 do artigo 20. 0 do CE determina que o prestador de serviços não pode,
em caso algum, estabelecer o pagamento de componentes fixas, designadamente a
título de assinatura, para qualquer dos serviços a prestar.
No nosso entendimento, os carregamentos obrigatórios dos serviços associados a
tarifários pré-pagos não se consideram componentes fixas. Gostaríamos que o Júri
nos confirmasse que este é o entendimento correcto.
R4.29 / GrupoIII.6.1: O número 2.° do artigo 25.° do Programa de Concurso e o
número 2.° do artigo 20.° do Caderno de Encargos excluem o pagamento de
componentes fixas que não visem remunerar o serviço prestado e utilizado.
P4.30 / GrupoIII.6.2
Relativamente, ainda, ao facto de o prestador de serviço não poder estabelecer
componentes fixas, importa esclarecer que a Vodafone - a par de outros
operadores - por não dispor de infra-estrutura própria que lhe permita prestar a
totalidade dos serviços pretendidos no acordo vê-se obrigada a recorrer à infraestrutura da PT Comunicações, conforme já explanado nos pontos 2 e 3 do título II
- Questões sobre o Programa do Concurso.
Tal significa que a Vodafone terá que incorrer numa elevada parcela de custos fixo
independentemente do volume de tráfego realizado pela entidade adquirente. Nesta
medida, questionamos se o Júri do Concurso irá disponibilizar estimativas de
volume de tráfego para que a Vodafone possa estimar em que medida os custos
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fixos a suportar podem ser diluídos no volume de tráfego expectável e
consequentemente reflectir tal situação na oferta comercial a apresentar no âmbito
deste procedimento.
84.30 / GrupoIII.6.2: A pergunta não configura um pedido de esclarecimento.
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Concurso limitado por prévia qualificação para a
celebração de Acordo Quadro para a prestação de serviços
de comunicações de voz e dados em local fixo

Acta das Reuniões do Júri de Concurso de 13, 14, 15, 21 e 27 de Outubro de 2009

Anexo II

ANCP
Outubro de 2009

27-10-2009
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Rectificação efectuada ao abrigo do artigo 4.° do Programa de
Concurso
Programa de Concurso Artigo 1O.°, n.° 1, alínea c)
onde se lê: " Declarações de clientes (...)"
deve ler-se: " Se aplicável, declarações de clientes (...)"
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Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de Acordo
Quadro para a prestação de serviços de comunicações de voz e dados em
local fixo

Acta da Reunião do Júri de Concurso de 20 de Novembro de 2009

ANCP
Novembro de 2009

1

Acta Número Dois

No dia vinte do mês de Novembro de dois mil e nove, pelas quinze horas, reuniu, na Agência
Nacional de Compras Públicas, E.P.E., sita na Rua Laura Alves, n°4, em Lisboa, o Júri do Concurso
denominado "Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de Acordo Quadro para a
prestação de serviços de comunicações de voz e dados em local fixo", aberto por Anúncio
publicado no Jornal Oficial da União Europeia, de 25 de Setembro de 2009, com o n.° 2009/S 185266686 e no Diário da República, n.° 186, 2. a série, de 24 de Setembro de 2009, estando presentes
os seus membros, Conselheiro Lídio José Leite Pinheiro Magalhães, Presidente, Dra. Helena de
Araújo Lopes Xavier, 1.° vogal efectivo e Dra. Isabel Rute da Cruz Pais Ribeiro, 2.° vogal efectivo,
pelo que se encontrava o júri em condições de validamente deliberar, nos termos do n.° 2 do
artigo 68.° do Código dos Contratos Públicos.
Da ordem de trabalhos para a reunião constava, como ponto único, a publicitação da lista dos
candidatos que depositaram na plataforma electrónica as respectivas candidaturas.
O Júri tomou conhecimento das candidaturas apresentadas e, tendo verificado a entrada
tempestiva de todas elas, procedeu à publicitação da respectiva lista, nos termos e para os efeitos
do artigo n.° 177 do Código dos Contratos Públicos, fazendo inserir naquela plataforma o aviso
correspondente.
Os candidatos ficaram ordenados, em razão do momento da apresentação da candidatura, do
seguinte modo:
Candidato n.° 1 - VODAFONE PORTUGAL. - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. - candidatura
apresentada a 16/11/2009 às 15:59;
Candidato n.° 2 - PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS,
S.A. - candidatura apresentada a 16/11/2009 às 16:05;
Candidato n.° 3 - SONAECOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A. - candidatura apresentada a
18/11/2009 às 19:17;
Candidato n.° 4 - ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A. - candidatura apresentada a
19/11/2009 às 12:14;
Candidato n.° 5 - COLT TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. candidatura apresentada a 19/11/2009 às 15:19;
Candidato n.° 6 - AR TELECOM ACESSOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A. - candidatura
apresentada a 19/11/2009 às 16:46.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de lida e
aprovada pelos presentes, vai ser por eles assinada.

Conselheiro Lídio José Leite Pinheiro Magalhães,
Presidente do Júri

Dra. Helena de Araújo Lopes Xavier,
1.° Vogal efectivo

Dra. Isabel Rute da Cruz Pais Ribeiro,
2.° Vogal efectivo
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Exmo. Senhor
Presidente do Júri do
Concurso limitado por prévia qualificação para a
celebração de acordo quadro para a prestação de
serviços de comunicações de voz e dados em local fixo
N/REF a : ADMIN/CJ/4173/2009

Carnaxide, 30 de Dezembro de 2009

ASSUNTO: Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de acordo
quadro para a prestação de serviços de comunicações de voz e dados em local
fixo, aberto por anúncio publicado no Jornal Oficial da União Europeia, de 25 de
Setembro de 2009, com o n.° 20091S 185-266686, no Diário da República n.°186,
2. a série, de 24 de Setembro de 2009 e nos jornais Correio da Manhã e Diário de

Notícias, ambos de 25 de Setembro de 2009.
Pronúncia no âmbito de audiência prévia dos interessados

C OLT T ELECOM — S ERVI Ç OS DE T ELECOMUNICA ÇÕ ES, U NIPESSOAL, L DA., concorrente no Concurso

limitado por prévia qualificação acima identificado, sociedade unipessoal por quotas, neste acto
representada por Carlos Manuel Pires de Jesus, na qualidade de gerente, notificada do Relatório
preliminar da fase de qualificação, de 16 de Dezembro de 2009, vem, em sede de AUDIÊNCIA
PRÉVIA, nos

termos do art.° 17.° do Programa de Concurso e do art.° 185.° do Código dos
Contratos Públicos ("CCP"), apresentar a sua
PRONÚNCIA ESCRITA SOBRE O REFERIDO RELATÓRIO PRELIMINAR,

o que faz nos termos e com os seguintes fundamentos:
I. INTRODUÇÃO
1. No "Relatório preliminar da fase de qualificação" previsto no art. 16.°, n.°s 1 e 2, do Programa
de Concurso (adiante abreviadamente designado por "Relatório Preliminar"), propõe-se a
exclusão da candidata Colt Telecom — Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda. (adiante
abreviadamente designada por "COLT LDA."), do concurso,
"por não cumprir um dos dois requisitos mínimos de capacidade técnica" (ver

Ponto 4., página 9).
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Quanto aos restantes candidatos, respectivamente a Vodafone Portugal — Comunicações
Pessoais, S. A., a PT PRIME — Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, S.A., a
SONAECOM — Serviços de Comunicações, S.A., a ONITELECOM — Infocomunicações, S.A. e a
AR TELECOM — Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A., propõe-se no Relatório Preliminar
"a qualificação (..) para os lotes indicados" (ver Ponto 5, página 10).
Relativamente à candidatura da COLT LDA. não podemos concordar com o entendimento
vertido no Relatório Preliminar e cremos que os esclarecimentos que aqui prestamos afastarão as
questões ali colocadas.
Vejamos,

II. Da admissão da candidatura da COLT LDA.
Conforme acima referido, no Relatório Preliminar propõe-se
"a exclusão do candidato n.° 5 COLT TELECOM Serviços de Telecomunicações,
Unipessoal, Lda. do presente concurso por não cumprir um dos dois requisitos
mínimos de capacidade técnica.' (ver Ponto 4, página 9)
Segundo o mesmo Relatório Preliminar, apesar de ter sido considerado que, além do mais
"O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade técnica exigido
no n.° 1 do artigo 7.° do PC (...)"(ver Ponto 4, página 9)
Refere-se, porém, que
"(..) as certificações entregues pelo candidato para comprovar o requisito a que se
refere o n.°2 do artigo 7.° cio PC não foram consideradas pelo Júri, por não se
referirem ao candidato COLT TELECOM Serviços de Telecomunicações,
Unipessoal, Lda., mas a outras entidades" (ver Ponto 4, página 9)
Na elaboração da documentação em causa, a COLT LDA., atendeu escrupulosamente ao que
consta dos artigos 7.°, n.° 2, e 10.°, n.° 1, al. b), iii), do Programa de Concurso, pelo que, com o
devido respeito, não podemos concordar com este entendimento.

COLT Te!aadm Serv i ços de TelaDamunkaçdes, Unpesr,oal, Lda, Estrada da Oütwera, 118 - Edifido 0, 2790-114 Camadde, Portugal.
Telefone Geral:00 351 21 120 0000 Fax 00 351 21 120 00 09. Contribuiale n°_ 505209385
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Desde logo, importa referir que a COLT LDA., atendendo à sua já longa experiência no
mercado português, à qualidade das soluções de comunicações que oferece aos seus clientes e
ao facto de se integrar num reputado grupo internacional, encontra-se perfeitamente habilitada,
nomeadamente no que se refere à capacidade técnica, para a prestação dos serviços objecto do
presente concurso.
De resto, refira-se que as certificações em causa não demonstram nem excluem a capacidade
técnica dos concorrentes para a execução do acordo quadro.
Acresce que os comprovativos apresentados na Candidatura da COLT LDA., reportam-se a
certificações ISO 9001 elSO 27001 que incidem não sobre uma empresa em concreto mas sobre
todo um conjunto de centros de serviços partilhados que prestam serviços a todo o Grupo COLT
e, nomeadamente à COLT LDA., assim beneficiando os clientes desta última.
A COLT LDA, sociedade unipessoal por quotas cuja quota única é detida pela COLT Telecom
Europe Limited, sociedade de direito inglês, integra-se no Grupo COLT, presente em cerca de 34
cidades europeias e que opera uma rede de mais de 25.000 km.
Corno sucede geralmente em grupos empresariais com presença em múltiplos mercados, o
Grupo COLT desde sempre optou por recorrer a centros de serviços partilhados, nos quais são
concentradas funções de apoio a todas as unidades de negócio/empresas do Grupo,
possibilitando um melhor aproveitamento de sinergias e uma utilização de recursos mais racional
e com melhores resultados.
Trata-se, no caso do Grupo COLT — em que a COLT LOA se integra - de uma opção que
privilegia processos normalizados em torno de boas práticas e suportados por tecnologias de
informação adequadas, referindo ainda que tal método de actuação, valeu ao Grupo COLT, de
forma consecutiva ao longo dos últimos anos, vários prestigiados prémios internacionais —
atribuídos por entidades de referência como World Communication Awards, Metro Ethernet
Fórum, Frost & Sullivan — nas áreas de Serviço ao Cliente e Inovação.
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Nessa medida, os documentos apresentados pela COLT LDA, como Anexo II — C, da
Candidatura, atestam a certificação de serviços partilhados e, por isso, comuns a todo o Grupo
COLT, e não os procedimentos internos de uma determinada empresa.
6. No que se refere, em particular, à certificação ISO 9001, atente-se em que o documento
intitulado "Certificado de Aprovação", ainda que emitido em nome da "Colt Telecommunications",
abrange o "Serviço de Cliente, Rede e Operações, Operações de Garantia de Serviço" prestado a
partir de centros localizados em múltiplas cidades europeias, incluindo Londres, Frankfurt,
Madrid, região parisiense (Malakoff), Bruxelas, Milão, Amsterdão, Zurique, Viena, bem como a
cidade de Haryana, na índia.
O mesmo certificado claramente indica quais os serviços prestados a partir de cada uma
daquelas localizações, mas sempre numa perspectiva comum ao Grupo COLT.
A este título, cabe destacar que, em virtude de opção empresarial do Grupo COLT, a COLT LOA.,
assegura o "Serviço de Cliente" ou "Operações de Garantia de Serviço" pós-venda em centros de
serviço agrupados e partilhados pelos vários países que compõem o grupo COLT. A nível local, a
COLT procura focalizar-se noutras áreas operacionais como as vendas/área comercial e o seu
"core business", que é constituído pelo fornecimento de soluções de comunicações (Ethernet,
Redes Privadas Virtuais, VolP, acesso em banda larga à Internet, etc.), a clientes empresariais e
da Administração Pública.
Por esse motivo, o "Serviço de Cliente" oferecido pela COLT LDA., - nomeadamente na vertente
de abertura de "trouble tickets" para tratamento e resolução de incidências e reclamações
associadas a avarias, facturação, condições contratuais, assim como assegurar interface com o
cliente -, é assegurado, em primeira linha, pelo centro de serviços partilhados COLT de Barcelona
e, quando este não se encontre em operação, pelo centro COLT localizado em Madrid.
Por seu turno, em matéria de segurança da rede, todos os clientes da COLT LDA., a quem esta
fornece Redes Privadas Virtuais ("VPNs"), são monitorados pelo centro de serviços partilhados
COLT de Haryana, na índia.

Estrada da Outurela, 118 - Edific1o13, 2790-114 Carnaxide, Porttyjal.
COLT Te!ecom — Serviços de TelecomunIcavies, Unipassoal,
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Importa sublinhar que aqueles centros COLT de Barcelona, Madrid e de Haryana se encontram
abrangidos pelo "Certificado de Comprovação" 1S0 9001 - 2000 que instrui a Candidatura da
COLT LDA..
Por estes motivos, e reiterando o já anteriormente afirmado, deverá entender-se que a
Candidatura da COLT LDA., preenche os requisitos mínimos de capacidade técnica a que alude
o artigo 7.° do Programa de Concurso e, em particular, o n.° 2 daquele preceito.
Por seu turno, sendo público e notório o facto de a COLT [DA. integrar o Grupo COLT, e
constituindo o recurso intra-grupo a serviços partilhados uma realidade generalizada em grupos
internacionais, nunca a COLT LDA. se questionou sobre a eventual não admissibilidade dos dois
certificados ISO 9001 e ISO 27001 que instruem a sua candidatura.
De todo o modo, sempre se dirá que o CCP atribui ao Júri do procedimento o poder-dever de
solicitar esclarecimentos sobre os documentos destinados à qualificação dos candidatos, que
considere necessários para efeitos da análise das candidaturas, conforme expressamente
previsto no art. 183.°.° do CCP e constitui uma decorrência do princípio pró concorrente.
Pelo que, ao verificar-se a existência de "documentos comprovativos das certificações BS EN
ISO 9001:2000 e ISO-IEC 27001:2005", emitidos em nome de uma entidade "COLT", ainda que
não a COLT LDA., poderiam/deveriam ter sido solicitados a esta última os esclarecimentos que
se entendessem necessários.
Acresce que, caso o "Relatório final da fase de qualificação" a que aludem os artigos 18.°, do
Programa de Concurso, e 186.°, do CCP, confirme a exclusão da COLT MA., por alegado
incumprimento do requisito mínimo de capacidade técnica — o que apenas se admite em
benefício de raciocínio -, seria manifestamente desrespeitado o princípio da igualdade,
consagrado nos artigos 13.° da CRP e 246.°, n.°1, do CCP.
Na verdade, seria, em tal hipótese, manifestamente ignorada a especificidade da situação da
COLT [DA, face aos outros concorrentes e que se consubstancia no facto de os serviços
certificados pelas normas ISO 9001 e ISO 27001, de que beneficiam ela própria e os seus
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clientes, serem prestados por centros de serviços partilhados do Grupo em que se integra e não
assegurados directamente por si.
Ora o princípio da igualdade impede que realidades diversas sejam tratadas de modo idêntico, o
que sucederia no caso em apreço se não vier a ser alterado o juízo de incumprimento de
requisito técnico vertido no Relatório Preliminar.

9. Pelos mesmos motivos, seria também desrespeitado o direito à liberdade de empresa,
constitucionalmente consagrado. Com efeito, a liberdade de empresa é uma das vertentes da
liberdade de iniciativa privada, consagrada no art. 62.° da CRP, assumindo-se, em traços gerais,
como a liberdade de gestão e actividade da empresa (cfr., J.J.Gomes Canotilho e Vital Moreira,
CRP Anotada, 3 a ed., pág. 326). Trata-se, na verdade, da liberdade dos cidadãos para gerirem e
desenvolverem a actividade da sua empresa, conforme os critérios que entenderem mais
convenientes e adequados, adoptando livremente o modelo de funcionamento e gestão que
seleccionarem.
Atenta a natureza de direito fundamental, análogo a direito, liberdade e garantia, qualquer
restrição à liberdade de empresa terá de resultar de lei — geral e abstracta — e com respeito pelo
estritamente necessário, sob pena de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 18.° da CRP.
Não será, por isso, admissivel que esse Exmo. Júri determine que o requisito da capacidade
técnica previsto no artigo 7.°, n.°2, não possa ser verificado através da apresentação de
certificações atribuidas a centros de serviços partilhados, quando esses centros asseguram
funções de apoio certificadas ao Concorrente e, em última análise, beneficiam os clientes deste
último.
Note-se, aliás, que a opção empresarial de recurso a centros de serviços partilhados, tornada
pela COLT LDA. e pelo Grupo em que se integra, impedem a primeira de obter, em seu nome
próprio, as certificações em causa.

çr
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III. Conclusão

Face ao exposto, deve ser deliberada por esse Exmo. Júri, nos termos do artigo 18.° do

Programa de Concurso, a qualificação da COLT LDA, para os lotes por ela indicados na sua
Candidatura.
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CERTIFICADO DE TRADUÇÃO
No dia vinte e oito de Julho de dois mil e nove, perante, mim,
Lucinda Maria Lourenço da Mata, Adjunta da Notária em Lisboa,
Isabel Catarina Portela Guimarães Neto Ferreira, com Cartório na
Avenida Almirante Reis, número duzentos e dois, rés-do-chão
direito, devidamente autorizada, pela mesma, para a prática deste
acto, ao abrigo do disposto no artigo 8° do D.L.26/2004 de 4 de
Fevereiro, compareceu corno outorgante:
CARLA MARIA ORRICO TAVARES, casada, natural de
Moçambique, residente na Rua da Graça, n° 2 E, 2° andar esquerdo,
freguesia de Graça, concelho de Lisboa, pessoa cuja identidade
verifiquei por exibição do seu Bilhete de Identidade, número
9589179 emitido em 03/01/2006, pelos SIC de Lisboa, a qual sob
compromisso de honra me declarou ter traduzido o documento
redigido na língua inglesa para a língua portuguesa, tradução essa
pela qual ela assume inteira e, completa responsabilidade, pelo que
vai assinar comigo o presente certificado, rubricar o documento
traduzido e respectiva tradução.
A TRADUTORA,
crza

A Adi nta devidamen e autorizada
N

Registo n° Z 5 a

Av. Almirante Reis, 202, cie, dto, 1000-055 Lisboa • 'Fel.: (351) 21 842 18 60

Lucinda Maria Lourenço da Mata

FaN: (351)21 842 18 69 •

naria@mail.telepae.pt
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CERTIFICATE SC 4EDULE
COLT Telecornrnunicatlons
Cu o er Service, Network and Operati n
Service Assurance Operations
Powergate Business Park, London
United Kingdom
Locations

Activities

COLT Telecommunications - Customer
Service, Network and Operations
Beaufort House
15 St Botolphs Street
London, EC3A 7QN
United Kingdom

The provision of COLT Telecornmunication's
service assurance functions including reactive and
proactíve fault management on Data & Voice
Services across all technologíes on the pan
European network, including Fault Helpdesk,
Customer Diagnostics, Network Management
Centre, Solution Management Centre and
Qualíty Management.

Beaufort House
15 St Botolphs Street
London, EC3A 7QN
United Kingdom

OP&P Quality Management.

Unit 12,
Powergate Busíness Park,
London
United Kingdom

Network Management Centre, Solutions
Management Centre, IP Support, Busíness
Operations, Customer Diagnostics.

23-27 Rue Píerre Valette, 92240 Malakoff
1:rance

CIM Fault Helpdesk, Customer Diagnostícs.

Herriotstrasse 4, 60528
Frankfurt
Germany

CIM Customer Diagnostics.

Calle Telernaco 5, 28027
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Approval Certificate Na: LRQ 4001305
This document is subject to the provision on the reverse
71 Fenchurch Street, London EC3K(1485 United Kingdom. Registration number 1879370

1 his approval is cauied out in accordance weh lhe ISQA.assessment and tertific
g;un pfatedufes and monitwed by LIMA.
lhe use ui Ihe: 15KA5 Aça eaftation Muk indí cates A ccfeditMion in respect of Ihose
covefed by lhe Accreditation Certificate Nufnber 001

CERTIRCATE SCHEDULE
COLT Telecommunications

Cuistorner Servke, Network. and Operations
Service Assurance Operations
Powergate Business Park, London
UnÍrted Kingdom
Locations

Activities

Carrer De L'Acero 3-5, 08902
Barcelona
Spain

CIM Customer Service Centre (Faults).

Zweefvliegtuigstraat 10, (10 Rue de
Planneur)
B-1130
Brussels
Belgium

CIM Customer Diagnostics.

Viale E Jenner, 56 - 20159
Milan
ltaly

CIM Customer Diagnostics.

Van Der Madeweg, 12-14a,
Duivendrecht 1099,
Amsterdam
Netherlands

CIM Customer Diagnostics,

Murtschenstrasse 27, CH-8048
Zurich
Switzerland

CIM Customer Diagnostics.
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Approval Certificate No: LRQ 4001305
This document is subject to the provision on the reverso
71 fenchurch Street, Loncion ECSMi LIBS United Kingdom. Registration number 1879370

This approval is caonnl out eactordance with the UMA assessr nem and ce./Vhcation p/ ozedures ansi rnenituJed by IRQA.
The 11$,C of thr, UKAS Attrednation Mark infficates Accrt:d)Mienir, se Criei of thLisenzlivit;es covered by urue.c.re ~,vir Cerhficate Number 001

CERT1FICATE SCHEDULE

COLT Telecom unkations
Customer Service, Network and Operafions,
Service Assurance Operaflons
Powergate Business Park, London
United Kingdom
Locations

Activities

Unitech Business Park
South City - 1, Gurgaon, Haryana
122001
India

NMC Switch Monitoring, NMC Voice - Traffic
Fault Managernent, NMC Voice - Traffic
Monitoring and Performance, Solutions
Management Centre (SMC), Carrier Switching
and Customer Diagnostics Voice UK,

Kaernter Ring 12, A1010 Vienna
Austria

CM Customer Diagnostics.

Approval
Certiticate No: LRQ 4001305

Original Approval:

9 October 2004

Current Certificate:

25 January 2008

Certificate Expiry:

8 October 2010
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Approval Certificate No: LRQ 4001305
This document is subject to the provision 011 the reverse
71 Fenchurch Street, London EC3M 48S United Kínydorn. Registration number 1879370
lhe approva s carnect ei e accardanuwrthlhe 1.11QA iissessment and certification procederes and monftored by LRQA,

lhe. use 1'31 lhe UKAS AccredItat,an Wark indicates Aceledtation in respect td 1hose activilies nsseiad by lbe

kC,

editalion Cattltwate i quilber 001

[Símbolo "R"]

CERT/FIC DO DE AP OVAÇÃO
Serve o presente para certificar que o Sistema de Gestão da Qualidade de:

COLT Telec Ennwnications
Serviço de Cliente, Rede e Operações,
Operações de Garantia de Serviço.
Powergate Eiltsiness Parle, Londres
Reino Unido
foi aprovado pelo Lloyd's Register Quality Assurance como estando em conformidade com as
seguintes Normas aplicáveis aos Sistemas de Gestão da Qualidade:

13S E [50 900/:2000
O Sistema de Gestão da Qualidade é aplicável a:

Forneci ento das fun ães de garantia de serviço da COLT
Teiecommunications, inciuindo gestão reactiva e proactiva de
avarias em Serviços de Dadas e Voz em todas as tecnologias da
rede pan-europeia.
O presente certificado é válido apenas quando acompanhado pelo anexo ao certificado com o
mesmo número no qual se encontram listadas as localizações a que diz respeito esta
aprovação.
Certificado
de Aprovação N°: LRQ 4001305

Aprovação Original: 9 de Outubro de 2004
Certificado Actual: 25 de Janeiro de 2008
Certificado válido até: 8 de Outubro de 2010
(Assinatura ilegível)
Emitido por: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

[Símbolo do UKAS Quality Management-001]
O presente documento está sujeito às disposições constantes no verso
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS Reino Unido. Número de registo 1879370

Esta aprovação foi realizada de acordo com os procedimentos de avaliação e certificação do LRQA e monitorizada pelo LRQA.
A utilização da Marca de Acreditação UKAS indica Acreditação relativamente as actividades abrangidas pelo Certificado de Acreditação
Número 001
Macro re,,isão 13

[Símbolo "R",/

ANEXO AO CERTIFICADO

COLT Telecommunications
Serviço de Cliente, Rede e Operações,
Operações de Garantia de Serviço
Powergate Business Park, Londres
Reino Unido
Localizações

Actividades

COLT Telecommunications Customer Service,

Fornecimento das funções de garantia de serviço da COLT

Network and Operations

Telecommunications, incluindo gestão reactiva e proactiva de

Beaufort House

avarias em Serviços de Dados e Voz em todas as tecnologias

15 St. Botolphs Street

da rede pan-europeia, incluindo Assistência a Avarias,

Londres, EC3A 7QN

Diagnóstico de Clientes, Centro de Gestão de Rede, Centro

Reino Unido

de Gestão de Soluções e Gestão da Qualidade.

Beaufort House

Gestão da Qualidade OP&P

15 St. Botolphs Street
Londres, EC3A 7QN
Reino Unido
Unit 12,

Centro de Gestão de Rede, Centro de Gestão de Soluções,

Powergate Business Park,

Suporte IP, Operações de Empresas, Diagnóstico de Cliente.

Londres
Reino Unido
23-27 Rue Pierre Valette, 92240 Malakoff

Assistência a Avarias CIM, Diagnóstico de Cliente.

França
Herriotstrasse 4, 60528

Diagnóstico de Cliente CIM

Frankfurt
Alemanha
Cate Telemaco 5, 28027

Diagnóstico de Cliente CIM

Madrid
Espanha

Página 1 de 3
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Certificado de Aprovação N°: LRQ 4001305
O presente documento está sujeito às disposições constantes no verso.
71 Fenchurch Street, London EC311/14BS Reino Unido. Número de registo 1879370

Esta aprovação foi realizada de acordo com os procedimentos de avaliação e certificação do LRQA e monitorizada pelo LRQA.
A utilização da Marca de Acreditação UKAS indica Acreditação relativamente às actividades abrangidas peio Certificado de Acreditação
Número 001
Macro revisão 13

[Símbolo "R"

ANEX AO CERTUFFCAE10
COLT Telecommunic flana
Serviço de Cliente, Rede e Operações
Operações de Garantia de Serviço
Powergate Business Park, Londres
Reino Unido
Localizações

Actividades

Carrer De L'Acero 3-5, 08902

Centro de Serviço ao Cliente CIM (Avarias).

Barcelona
Espanha
Zweefvliegtuigstraat 10, (10 Rue de

Diagnóstico de Cliente CIM

Planneur)
B-1130
Bruxelas
Bélgica
Viale E Jenner, 56-20159

Diagnóstico de Cliente CIM

Milão
Itália
Van Der Madeweg, 12-14a,

Diagnóstico de Cliente CIM

Duivendrecht 1099,
Amesterdão
Países Baixos
Murtschenstrasse 27, CH-8048

Diagnóstico de Cliente CIM

Zurique
Suíça
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Certificado de Aprovação Ni': LRQ 4001305
O presente documento está sujeito às disposições constantes no verso.
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS Reino Unido. Número de registo 1879370

Esta aprovação foi realizada de acordo com os procedimentos de avaliação e certificação do LRQA e monitorizada pelo LRQA.
A utilização da Marca de Acreditação UKAS indica Acreditação relativamente às actividades abrangidas pelo Certificado de Acreditação
Número 001
Macro revisão 13

/Símbolo "R"

ANEXO AO CERTIFICADO
COLT Telecornmunications
Serviço de Cliente, Rede e Operações,
Operações de Garantia de Serviço
Powergate Business Park, Londres
Reino Unido
Localizacões

Actividades

Unitech Business Park

Monitorização de comutação NMC, Voz NMC
— Gestão de Avarias de Tráfego, Voz NMC

South City — 1, Gurgaon, Haryana
122001

Monitorização de Tráfego e Performance,
Centro de Gestão de Soluções (SMC),

Índia

Comutação de Portador e Diagnóstico de
Cliente — Voz Reino Unido.
Kaernter Ring 12, A1010 Viena
Áustria

Diagnóstico de Cliente CIM.

Certificado

Aprovação Original: 9 de Outubro de 2004

de Aprovação N°: LRQ 4001305
Certificado Actual: 25 de Janeiro de 2008
Certificado válido até: 8 de Outubro de 2010
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O presente documento está sujeito às disposições constantes no verso.
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Isabel Catarina Ferreira
Notária

CERTIFICADO DE TRADUÇÃO
No dia vinte e oito de Julho de dois mil e nove, perante mim,
Lucinda Maria Lourenço da Mata, Adjunta da Notária em Lisboa,
Isabel Catarina Portela Guimarães Neto Ferreira, com Cartório na
Avenida Almirante Reis, número duzentos e dois, rés-do-chão
direito, devidamente autorizada, pela mesma, para a prática deste
acto, ao abrigo do disposto no artigo 8° do D.L.26/2004 de 4 de
Fevereiro, compareceu como outorgante:
- ------ -CARLA MARIA ORRICO TAVARES, casada, natural de
Moçambique, residente na Rua da Graça, n° 2 E, 2° andar esquerdo,
freguesia de Graça, concelho de Lisboa, pessoa cuja identidade
verifiquei por exibição do seu Bilhete de Identidade, número
9589179 emitido em 03/01/2006, pelos SIC de Lisboa, a qual sob
compromisso de honra me declarou ter traduzido o documento
redigido na língua inglesa para a língua portuguesa, tradução essa
pela qual ela assume inteira e, completa responsabilidade, pelo que
vai assinar comigo o presente certificado, rubricar o documento
traduzido e respectiva tradução.

A TRADUTORA,
cia al cl ;Nt i,ic, o cra

czku(C.,..

A Aà' inta devidan ente autorizada

Registo n°

3 5)

Av. Ah irsnte Reis, 202, ric, dto, 1000-055 1.Ssboa

Lucinda Maria L ouri.
nço da Mata

Tel.: (351) 21 842 18 00- Fax: (351) 21 842 18 fi g • E-mail: ieftiotaria@ma.teleptie.pt
1›.-1.---

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ISO/IEC 27001:2005
This is to certify that:

COLT Telecom

Beauforti-louse
15 St. Botolph Street
London
EC3A 7QN
United Kingdorn

Holds Certificate No: IS 78946
and operates an Information Security Managernent System which compiles with the requirements of ISO/IEC 27001:2005
for the following scope:

1SMS supporting the provision of COLT Managed Services froco European Data Centres and the
COLT customer European network monitoring and support services. This is in accordance with
the Staternent of Applicability version 5.0.

For and on behalf of BSI:

Managing Director, BSI Management Systems (UK)

Origina g ly registered: 10/02/2004

Latest lssue: 15105/2009

Expíry Date: 27.10412010

Pago: 1 of 3
003

This certificate viras issued electronically and rernains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated
Printed copies can be y alidated at www.bsigroup.condOlientDirectory
The British Slandards Institution is incorporated by Royal Chader.
Management Systems (UK) Headquarters: P.O. Box 9000, Milton Keynes MK14 GWT. Tel: 0845 080 9000

Managemen t
Systems

Certificate No:

IS 78946

Location

Registered Activities

COLT Telecom
Beaufort House
15 SI. Botolph Street
London
EC3A 7QN
United Kingdom
Colt Telecom BV
Postbus 94014, 1090 GA Amsterdam
Van der Madeweg 12-14a
1099 BT Amsterdam
Netheriands
Colt Telecom GmbH
Herriotstrasse 4
60528 Frankfurt arn Main
Germany

ISMS supporting the provision of COLT Managed
Services from European Data Centres and the COLT
custorner European network monitoring and support
services. This ís in accordance with lhe Statement of
Applicability version 5.0.

Colt Telecom
25 Rue de Chazelles
BP 300 98
75829 Paris Cedex 17
France
Colt Telecom SpA
Viale E. Jenner 56
20159 Milan
Italy
Colt Telecom Espana SAU
C/Telémaco, 5
3Planta
28027 Madrid
Spain
Colt Telecom AG
Muertschenstrasse 27
8048 Zurich
Switzerland
COLT Telecom NV/SA
Zweefvliegtuigstraat 10
Rue de Planeur
- 1130 Brussels
Belgium

Oríginally regístered: 10/0212004

ISMS supporting the provision of COLT Managed
Services from European Data Centres and the COLT
customer European network monitoring and support
services. This is in accordance with lhe Statement of
Applicability version 5.0.
ISMS supporting lhe provision of COLT Managed
Services from European Data Centres and lhe COLT
custorner European network monitoring and support
services. This is in accordance with lhe Statement of
Applicability version 5.0.
ISMS supporting the provision of COLT Managed
Services from European Data Centres and the COLT
customer European network monitoring and support
services. This is In accordance wíth the Statement of
Applicability version 5.0.
ISMS supporting lhe provision of COLT Managed
Services from European Data Centres and lhe COLT
customer European network monitoring and support
services. This is in accordance with lhe Statement of
Applicability version 5.0.
ISMS supporting lhe provision of COLT Managed
Services from European Data Centres and the COLT
customer European network monitoring and support
services. This is in accordance with the Statement of
Applicability version 5.0.
iSMS supporting lhe provísion of COLT Managed
Services from European Data Centres and lhe COLT
customer European network monitoring and support
services. This is in accordance with lhe Statement of
Applicability version 5.0.
ISMS supporting lhe provision of COLT Managed
Services from European Data Centres and lhe COLT
customer European network monitoring and support
services. This is ín accordance with the Statement of
Applicability version 5.0.

Latest Issue: 15/05/2009

Expiry Date: 27104/2010
Pago: 2 of 3

This certificale relates to lhe information security management systern, and not to lhe products or services of lhe certified organisalion, r170 cortificato referente
number, lhe mark of lhe certification body arrolhar lhe accreditation mark may not be shown on products or stated in documento regarding products or services.
Promotion melena!, edverlisernents or olhar documento showing or refering to dito certificale, lhe Irademark of lhe certification body, or the accreditation mark,
must comply with the intentfon of lhe cerfificate. The certificale does not of itself confer immunity on lhe certified organisation from legal °engaifono.

This certificate was issued electronically and remains the property of BS1and is bound by the conditions of contract.
An electronic certilicate can be authenticated
Prinled copies can be validated ei www.bsigroup.comfelientDirectory
The British Slandards Institution is incorporated by Royal Charter.
Management Systems (UK) Headquarters: P O Sox 9000, Milton Keynes MK14 6WT. Tel: 0845 080 9000

Cedificate No:

IS 78946

Location
COLT Telecom
20 Black Fan Road
Welwyn Garden City
AL7 10A
United Kingdom
COLT Telecom
4 St, Stephens Street
Newtown
Birmingham
B6 4RG
United Kingdom
Colt Telecom
Via Livorno 60
Torino
10144
itaiy
Colt Telecom
Unit 10 and Unit 18
Luchtvaartstraat Sloten
Amsterdam
Netheriands

Originally registered: 10/02/2004

F?egistered Activities
ISMS supporting the provision of COLT Managed
Services from European Data Centres and the COLT
customer European network monitoring and support
services. This is in accordance with the Statement of
Applicability version 5.0.
ISMS supporting the provision of COLT Managed
Services from European Data Centres and the COLT
customer European network monitoring and support
services. This is In accordance with the Statement of
Applicability version 5.0.
ISMS supporting the provision of COLT Managed
Services from European Data Centres and the COLT
customer European network monitoring and support
services. This is in accordance with the Statement of
Applicability version 5.0.
ISMS supporting lhe provision of COLT Managed
Services from European Data Centres and lhe COLT
customer European network monitoring and support
services. This is In accordance with the Statement of
Applicability version 5.0.

Latest Issue: 15/05/2009

Expiry Date: 27/04/2010
Pago: 3 of 3

This cerlificate relates to the information securrly management syslem, and not to lhe products ar servicos of the certified organisation. The certificate reference
nurnber, lhe merk of the cedification body ancilar the accreditalion mark may not be shown ao gradueis or stated in documenta regarding products or services.
Promotion material, adverlisements ar olhar documents showing a r refering to this cerlificate, lhe trademark of lhe certificalion body, or lhe accredilation mark,
mus! comply wíth the intention of lhe cerlificate. The cortificate does nol of ilself conter immuntly on the certified organisation from legal obligations.

This certificate vias issued electronicaIly and remains lhe property of E3St and is bound by lhe conclitions of contract.
An electronic certificate can be authenticated noitne
Printed copies can be validated al ■,vv,nv.bsigroup.com/ClienIDirectory
The British Standards Institution is incorporated by Royai Charter.
Management Systems (UK) Headquarters: PD. Box 9000, Milton Keynes fvIK14 6WT. Tal: 0845 080 9000
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[Símbolo]

Certificado de Reg st
SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO — ISO/IEC 27001:2005
Serve o presente para certificar que:

COLT Telecom

Beaufort House
15 St. Botolph Street
Londres
EC3A 7QN
Reino Unido

É a detentora do Certificado N°: IS 78946
e aplica um Sistema de Gestão de Segurança de Informação que cumpre os requisitos da
ISO/IEC 27001:2005 no seguinte âmbito:
SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO que suporta a prestação
de Serviços Geridos pela COLT a partir de Centros de Dados Europeus e dos serviços
de monitorização e suporte da rede europeia de clientes COLT, em conformidade com
a Declaração de Aplicabilidade Versão 5.0.
Por e em representação de BSI:
(Assinatura ilegível)
Director Geral, 551 Management Systems (UK)
Registo original. 10/02/2004

Última edição: 15/05/2009

Válido até: 27/04/2010

[Símbolo BSI] [Símbolo UKAS INFORMATION SECURITY MANAGEMENT 003]
[Símbolo AIVAB Accredited]

Página: 1 de 3
O presente certificado foi emitido electronicamente, é propriedade do 851 e
encontra-se vinculado pelas condiçães contratuaís.
Um certificado electrónico pode ser autenticado online.
Os exemplares impressos podem ser validados em
www.bsj roup comielientDirectory
O Instituto de Normas Británico foi criado por Decreto Real.
Management Systems (UK) Sede: P.O. Box 9000, Milton Keynes MK14 6VVT,
Tel: 0845 080 9000

S11.
Management Systems

Cellíficado N°:

IS 78946

Localização

Actividades

COLT Telecom
Beaufort House
15 St. Botolph Street
Londres
EC3A 7QN
Reino Unido
Dali Telecom BV
Postbus 94014, 1090 GA Amesterdão
Van der Madeweg 12-14a
1099 BT Amesterdão
Países Baixos
Colt Telecom GmbH
Herriotstrasse 4
60528 Frankfurt Am Meia
Alemanha

Sistema de Gestão de Segurança de Informação que supo a
prestação de Serviços Geridos pela COLT a partir de Cenj os
de Dados europeus e serviços de monitorização e supo da
rede europeia de clientes COLT em conformidade com
Declaração de Aplicabilidade versão 5.0.

Colt Telecorn
25 Rue de Chazelles
BP 300 98
75829 Paris Cedex 17
França
Colt Telecom SpA
Viale E. Jenner 56
20159 Milão
Itália
Colt Telecom Espana SAU
C/Telémaco, 5
3Planta
28027 Madrid
Espanha
Colt Telecom AG
Muertschenstrasse 27
8048 Zurique
Suíça
COLT Telecom NWSA
Zweefvliegtuigstraat 10
Rue de Planeur
B-1130 Bruxelas
Bélgica

Registo original: 10/02/2004

Registadas

Sistema de Gestão de Segurança de Informação que suporta a
prestação de Serviços Geridos pela COLT a partir de Centros
de Dados europeus e serviços de monitorização e suporte da
rede europeia de clientes COLT em conformidade com a
Declaração de Aplicabilidade versão 5.0.
Sistema de Gestão de Segurança de Informação que suporta a
prestação de Serviços Geridos peia COLT a partir de Centros
de Dados europeus e serviços de monitorização e suporte da
rede europeia de clientes COLT em conformidade com a
Declaração de Aplicabilidade versão 5.0.
Sistema de Gestão de Segurança de Informação que suporta a
prestação de Serviços Geridos pela COLT a partir de Centros
de Dados europeus e serviços de monitorização e suporte da
rede europeia de clientes COLT em conformidade com a
Declaração de Aplicabilidade versão 5.0.
Sistema de Gestão de Segurança de Informação que suporta a
prestação de Serviços Geridos pela COLT a partir de Centros
de Dados europeus e serviços de monitorização e suporte da
rede europeia de clientes COLT em conformidade com a
Declaração de Aplicabilidade versão 5.0,
Sistema de Gestão de Segurança de Informação que suporta a
prestação de Serviços Geridos pela COLT a partir de Centros
de Dados europeus e serviços de monitorização e suporte da
rede europeia de clientes COLT em conformidade com a
Declaração de Aplicabilidade versão 5.0.
Sistema de Gestão de Segurança de Informação que suporta a
prestação de Serviços Geridos pela COLT a partir de Centros
de Dados europeus e serviços de monitorização e suporte da
rede europeia de clientes COLT em conformidade com a
Declaração de Aplicabilidade versão 5.0.
Sistema de Gestão de Segurança de Informação que suporta a
prestação de Serviços Geridos pela COLT a partir de Centros
de Dados europeus e serviços de monitorização e suporte da
rede europeia de clientes COLT em conformidade com a
Declaração de Aplicabilidade versão 5.0.

Última edição: 15/05/2009

Válido até: 27/04/2010
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O presente certificado refere-se ao sistema de gestão de segurança de informação e, não aos produtos ou serviços da
organização certificada, O número de referència do certificado, a marca da entidade de certificação efou a marca de
acreditação não podem ser exibidos em produtos nem apresentados em documentos respeitantes a produtos ou serviços. O
material promocional, publicidade ou quaisquer outros documentos que apresentem ou se relacionem com o presente
certificado, a marca registada da entidade de certificação ou a marca de acreditação devem estar em conformidade com o fim
a que se destina o certificado. O certificado só por si não isenta a organização certificada das suas obrigações legais.
O presente certificado foi emitido electronicamente, é propriedade do BSI e encontra-se vinculado pelas condições contratuais.
Um certificado electrónico pode ser autenticado online.
Os exemplares impressos podem ser validados em wvAv.bsímoup,conitelientDirectory
O Instituto de Normas Britânico foi criado por Decreto Real.
Management Systems (UK) Sede: P.O. Box 9000, Milton Keynes MK14 6VVT. Te!: 0845 080 0000

Certificado N°: IS 78946

Localização

Actividades Registadas

COLT Telecom
Sistema de Gestão de Segurança de Infor ação que suporta a
20 Black Fan Road
prestação de Serviços Geridos pela COL'T a partir de Centros
Welwyn Garden City
de Dados europeus e serviços de monitorização e suporte da
AL7 1QA
rede europeia de clientes COLT em conformidade com a
Reino Unido
Declaração de Aplicabilidade versão 5.0.
COLT Telecom
Sistema de Gestão de Segurança de Informação que suporta a
4 St. Stephens Street
prestação de Serviços Geridos pela COLT a partir de Centros
Newtown
de Dados europeus e serviços de monitorização e suporte da
Birmingham
rede europeia de clientes COLT em conformidade com a
B6 4RG
Declaração de Aplicabilidade versão 5.0.
Reino
Unido
Colt Telecom
Sistema de Gestão de Segurança de Informação que suporta a
Via Livorno 60
prestação de Serviços Geridos pela COLT a partir de Centros
-Ferino
de Dados europeus e serviços de monitorização e suporte da
10144
rede europeia de clientes COLT em conformidade com a
Itália
Declaração de Aplicabilidade versão 5.0.
Colt Telecom
Sistema de Gestão de Segurança de Informação que suporta a
Unit 1C and Unit 1B
prestação de Serviços Geridos pela COLT a partir de Centros
Luchtvaartstraat Sloten
de Dados europeus e serviços de monitorização e suporte da
Amesterdão
rede europeia de clientes COLT em conformidade com a
Países Baixos
Declaração de Aplicabilidade versão 5.0.

Registo original: 10/0212004

Última edição: 15/05/2009

Válido até: 27/04/2010
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O presente certificado refere-se ao sistema de gestão de segurança de informação e não aos produtos ou serviços da
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Apresentação de resposta a Relatório Preliminar da fase de qualificação - Audiência
Prévia -"Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a Celebração de Acordo
Quadro para a Prestação de Serviços de Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo"

V/Ref.a ANCP AQ 2009SCVDLF
PT PRIME - Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, S.A., Pessoa
Colectiva n.° 502 840 757, com sede na Av. Fontes Pereira de Melo, n.° 40, 1069-300, Lisboa,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção, sob o n.° 08537,
com o capital social de Euros 30.000.000 (de ora em diante "PT PRIME"), concorrente no
procedimento identificado em epígrafe, lançado pela Agência Nacional de Compras

Públicas, E.P.E. (de ora em diante "ANCP"),
Vem, por este meio e para os efeitos previstos no art.° 185.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de Janeiro, que aprovou o Código dos Contratos Públicos, tomar posição quanto ao

Relatório Preliminar da fase de qualificação (de ora em diante "Relatório Preliminar"),
o que faz nos seguintes termos e com os fundamentos seguintes:
Analisado o Relatório Preliminar, entende a PT PRIME, com o devido respeito, que o Júri
do procedimento não cuidou de observar os requisitos necessários, de ordem legal e
"regulamentar", no que respeita à admissão de candidaturas.
De facto, considera a PT PRIME que as candidaturas apresentadas por diversos
concorrentes devem ser excluídas, por inobservância das exigências fixadas nos
documentos procedimentais, conforme se descreverá, em detalhe, no presente articulado.

I - Enquadramento dos Factos
1.0
A ANCP lançou o Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a Celebração de
Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de Comunicações de Voz e Dados em Local
Fixo" ("Concurso"), a que respeita o Relatório Preliminar a que ora se responde.

2.°

O Concurso foi lançado pela ANCP ao abrigo do Código dos Contratos Públicos (de ora em
diante "CCP").

3.0
Em face do estipulado no Programa e Caderno de Encargos ("Documentos
procedimentais"), a PT PRIME apresentou candidatura a este Concurso, cumprindo
inteiramente com as exigências previstas nesses documentos.

4.0
Para além da PT PRIME, apresentaram candidatura a este Concurso outras entidades, a
saber:
a Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. (de ora em diante 'Vodafone);
a Sonaecom - Serviços de Comunicações, S.A. (de ora em diante "Sonaecom");
- a Onitelecom - Infocomunicações, S.A. (de ora em diante "Onitelecom");
a Colt Telecom - Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda (de ora em diante
"Colt") e
a Ar Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. (de ora em diante "Ar
Telecom"),
num total de 6 (seis) candidatos.
5.0
Nos termos e fundamentos constantes do Relatório Preliminar elaborado, o Júri do
procedimento veio propor a admissão de todas as candidaturas submetidas, com
excepção da candidatura da Colt.
II - A obrigatoriedade - de ordem legal e procedimental - de apresentação de
documentos assinados electronicamente, mediante a utilização de certificados de
assinatura electrónica qualificada
5.o

Conforme é sabido, o CCP prevê que as plataformas e respectivos documentos sejam
submetidos «1 - (,..) directamente em plataforma electrónica utilizada pela entidade
adjudicante, através de meio de transmissão escrita e electrónica de dados», sendo que «4 Os termos a que deve obedecer a apresentação e a recepção das propostas nos termos do
disposto nos n.°s 1 a 3 são definidos em diploma próprio.» (cfr. art.° 62.°, importando, de igual
modo, considerar o art.° 4.° do CCP).

Ora,
6.°
A Portaria 701 - G/2008, de 29 de Julho de 2008 ("Portaria"), veio definir os requisitos e
condições a que deve obedecer a utilização de plataformas electrónicas pelas entidades
adjudicantes, na fase de formação dos contratos públicos, estabelecendo, no que ora
nos interessa, a obrigatoriedade da autenticação com certificado digital, nos seguintes
termos:
Artigo 26'
Autenticaeic da ídelitidadê dos ntili7:idures

— A identific-ação de todos os utilizadores perante as
plataformas electrónicas efectua-se mediante a utilização
de certificados digitais.
2 — Os utilizadores podem, para efeitos de autenticação,
utilizar certificados di gitais próprios ou utilizar certificados
clisponibdi7dos pelas plataformas electrónicas.
(• •)
4 — As plataformas electrónicas estão adaptadas para
permitir o acesso exclusivo dos utilizadores as mesmas.
,através de autenticação forte baseada na utilização de cer-

tificados

Consequentemente,
7.0
A partir de 1 de Janeiro de 2009 (data em que entrou em vigor a Portaria em análise),
tornou-se obrigatória a autenticação "forte" (cfr. n.° 4) para o acesso a plataformas
electrónicas de contratação pública.
Por outro lado,
8.°
Importa ter presente que a referida Portaria veio, de igual modo, determinar a
obrigatoriedade de utilização de certificado digital qualificado, para efeitos de
assinatura dos documentos submetidos em plataforma electrónica de contratação,
estabelecendo, para o efeito, o seguinte:

A.,t-tizo 27.°
A,;ssinatura electrónica

1 — Todos os documentos carregados nas plataformas
electrónicas deterão ser assinados electronicamente mediante a utilização de certificados de assinatura electrónica
qualificada
2 — Para efeitos da assinatura electrO:nca, as entidades

referidas ao a.* 3 do artigo anterior devem utilizar certificados dio.itaís emitidos por unia entidade certificadora do

Sisteina de Certificação Electrónica do Estado.
3 —Nos casos em que o certificado digital não possa
relacionar directamente o assinante com a sua função e
poder de assinatura, deve a entidade interessada submeter
à plataforma um documento electrónico oficial indicando
o poder de representação e assinatura do assinante.
Deste modo,
9.°

Encontra-se demonstrado que, em sede dos procedimentos de contratação,
submetidos ao regime do CCP, como é o presente, os documentos que carecerem de
ser assinados pelos concorrentes, terão que ser "carregados" na plataforma
electrónica, com recurso à utilização de certificados de assinatura electrónica
qualificada, na medida em que só assim se poderão considerar como efectivamente
assinados.

Bem assim como,
10.0
Que se afigura necessário, nos casos em que o "assinante" não tenha poderes de

assinatura, proceder à junção de documento (electrónico) que demonstre deter poderes
da representação, para que o mesmo "assinante" possa assinar os documentos submetidos
na plataforma, através do próprio certificado digital.
Aqui chegados,
11.°
Cumpre referir que, no âmbito do Concurso lançado pela ANCP, a este mesmo respeito,
consagra o Programa de Concurso a obrigatoriedade dos documentos serem assinados
electronicamente, mediante a utilização de certificados de assinatura electrónica
qualificada.
Isto é,
1 2.°
A supra referida obrigatoriedade dos documentos exigidos "carregados", pelos
concorrentes, serem assinados, com recurso à utilização de certificados de assinatura
electrónica qualificada, para além de resultar da lei (CCP e Portaria), tem, de igual
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modo, consagração no âmbito dos documentos procedimentais (Programa de
Concurso).

III - Dos motivos pelos quais devem ser excluídas diversas candidaturas
apresentadas a Concurso - da inobservância das exigências fixadas nos documentos
procedimentais

13.°
Conforme se descreverá de seguida, verificou a PT PRIME que nem todas as candidaturas
apresentadas cuidaram, conforme se impunha, de observar as exigências, legais e
procedimentais, referentes à obrigatoriedade de assinatura dos documentos submetidos,
com recurso a certificados de assinatura electrónica qualificada, razão pela qual se impõe
gue as candidaturas "infractoras" sejam excluídas do presente procedimento.
14.0
Certamente por lapso o Júri deliberou no sentido de serem admitidas as candidaturas
"infractoras".
Vejamos:
15.°
Feito o cotejo do Programa de Concurso, é possível verificar ser exigido o seguinte:

Artigo 5.0
liado de apresentação das candidaturas
(...)
5. Os documentos que constuem a candidatura,

referidos no :artigo 11.0 deste
programa de concurso, devem ser apresentados na plataforma electrónica
disponiv& rio portel httpsWsencurso$-ancp,.pov. ptidt18 e azs:inoid oz
electronicamente mediante a utilização de certificados de assinatura,
electrónica qualificada.

Por sua vez,

16.°
O referido art.° 11.° do Programa de Concurso consigna:

Artigo 11.0
Documentos que constituem a candidatura
I. A candidatura é constituída pelos documentos referidos no artigo anterior
destinados à qualificação do candidato, bem como pela declaração do
candidato elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I ao
presente programa de concurso.
2. A declaração referida no número anterior deve ser assinada pelo candidato
ou por representante que tenha poderes para o obrigar..

Dessa via,
17.°
Assumia-se, como obrigatório, que os diversos concorrentes apresentassem o referido
Anexo I devidamente assinado, isto é, apondo, no mesmo, a respectiva assinatura
electrónica qualificada, devidamente certificada, sem a qual o referido Anexo 1 não se
considera assinado.
Sucede, porém,
18.°

Que da mera análise das candidaturas e respectiva documentação - disponíveis na
plataforma electrónica do procedimento — submetidas pela Vodafone; pela Onitelecom;
pela Colt e pela Ar Telecom, é possível constatar que os referidos concorrentes,
contrariamente ao exigido, não cuidaram de assinar o respectivo Anexo I submetido, com
recurso a certificado de assinatura electrónica qualificada, o que equivale a dizer que
apresentaram documentos, sem estarem, de todo, assinados.
Deste modo,
19.°

Importa concluir, aplicando o teor da supra referida Portaria ao presente Concurso, que
contrariamente ao observado pela PT PRIME, os referidos 4 (quatro) concorrentes
apresentaram, afinal, o Anexo I exigido nos termos da documentação procedimental,
sem o mesmo estar devidamente assinado.
Assim sendo,
20.°
Tais concorrentes violaram, de forma indubitável, o exigido no art.° 5 do Programa de
Concurso.
A este propósito,
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21.0

E de modo a exemplificar o que temos vindo a referir, a respeito da obrigatoriedade de
utilização (e aposição) de certificados de assinatura electrónica qualificada, cabe referir
que a própria ANCP, no Relatório Preliminar a que ora se responde, cuidou de observar tal
exigência, na medida que assinou o Relatório, com recurso a certificados de assinatura
electrónica qualificada (vide topo da folha 1/11, em que consta a assinatura electrónica

qualificada de «Isabel Rute da Cruz Pais Ribeiro»)!
Face ao exposto,
22.°

Tendo em consideração, quer a previsão da documentação procedimental, quer a
legislação aplicável, que determina, conforme se viu, que «os documentos carregados nas
plataformas electrónicas deverão ser assinados electronicamente, mediante utilização de
certificados de assinatura electrónica qualificada» (cfr. art.° 27.°, n.° 1, da Portaria n.° 701-

G/2008), não tendo tal sido observado, no que respeita aos referidos 4 (quatro)
concorrentes, tal situação constitui motivo de exclusão, nos termos do disposto no art.°
184.°, n.° 2, alínea f) do CCP, o que se requer.
Sem desconsiderar o supra descrito,
23.°

Impõe-se, para além do mais, a exclusão dos supra referidos 4 (quatro) concorrentes,
porquanto os mesmos não submeteram, conforme se impunha, o respectivo documento
referente aos poderes de assinatura/representação do "assinante", para assinar os
documentos submetidos na plataforma, através do próprio certificado digital, conforme
exigido, nos termos do n.° 3 do art.° 27.° da Portaria,
IV - A natureza jurídica dos Programas de Concurso - da actividade vinculada de
admissão de candidaturas/propostas - Dos motivos legais e regulamentares pelos
quais diversas candidaturas apresentadas a Concurso devem ser excluídas
Visto que está o teor da documentação procedimental, a respeito das exigências para
assinatura de documentos (Anexo 1), e enunciados os motivos pelos Quais entende a PT PRIME
existirem candidaturas que devem ser excluídas, cumpre terpresente que,

24.°

O Programa de Concurso assume'a natureza de verdadeiro Regulamento Administrativo,
cfr., entre outros, e a titulo meramente exemplificativo, os Acórdãos do Tribunal Central
Administrativo Sul, de 28-10-2004, proc. 00340/04 «IV - As normas regulamentares do

programa de concurso são imperativas, vinculando as deliberações do respectivo Júri do
concurso» e de 25-01-2007, proc. 02205/06 «/// - As disposições constantes dos programas
de concurso são vinculantes para a autoridade procedimental, bem como para todos os
intervenientes no processo concursal. IV - O não cumprimento de tais disposições por parte dos
concorrentes determina, por via de regra, a sua não admissão ao concurso.» (sublinhado

nosso).
Bem como que,
25.°
Os requisitos/exigências necessários para a admissão das candidaturas a Concurso eram
do conhecimento prévio de todos os concorrentes.
Por sua vez,
26.°
A cargo da entidade Adjudicante (no caso, a ANCP), num qualquer procedimento
concursal submetido a um regime de direito público, como é o presente, encontra-se um
verdadeiro dever de garante, no sentido de garantir a estrita observância, em termos de
igualdade de armas, em relação a todos os concorrentes, situação que justifica, para esta,
redobradas cautelas em fazer cumprir, quer as disposições legais e regulamentares, quer
os princípios subjacentes ao procedimento.
27.°
Trata-se, em bom rigor, de pugnar pelo estrito cumprimento de diversos princípios, como
sejam da legalidade, igualdade, transparência e concorrência, princípios que enformam o
procedimento, em todos os seus momentos.
28.°
Nesta medida, uma vez que determinados concorrentes submeteram, contrariamente ao
exigido no art.° 5.°, n.° 5 do Programa de Concurso, documentos (no caso, o Anexo I), sem
estarem assinados electronicamente, mediante a utilização de certificados de assinatura
electrónica qualificada, tal situação constitui uma frontal violacão do exigido na
documentarão procedimental, configurando a violacão de Regulamento Administrativo, e,
como tal, constitui motivo bastante para ser determinada a exclusão das
candidaturas desses concorrentes.
É que,
29.°
Como bem ensina Mário Esteves de Oliveira, In "Concursos e Outros Procedimentos de
Adjudicação Administrativa", Almedina, que defende: «Os Programas de Concurso
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destinam-se a definir os termos a que obedece o respectivo processo, constituindo
"regulamentos ad hoc" onde se inscrevem, de forma imperativa, os trâmites e formalidades do
procedimento adjudicatório. Constam, pois, de tais programas, disposições vinculantes para a
autoridade procedimental, bem como para todos os intervenientes no processo concurso!. O
não cumprimento das mesmas por parte dos concorrentes determina, por via de regra, a sua
não admissão a concurso».
No mesmo sentido,
30.°
Vide Margarida Olazabal Cabral, In "O Concurso Público nos Contratos Administrativos",
com plena aplicação ao caso em apreço, defende que: «A inobservância de tal formalismo é
cominada com a não admissão das propostas, mediante uma decisão vinculada do júri a que
este se não pode subtrair, em função da sua necessária obediência ao definido na lei e no
programa de concurso».
Na verdade,
31.°
Estando a entidade Adjudicante adstrita a diversos princípios, quer inerentes à sua
actividade em geral, quer relativos ao próprio procedimento, ditam tais princípios, que
esta actue em estrito cumprimento desses comandos normativos, assumindo por essa via
o papel de guardiã dos mesmos, o que implica uma actuação no sentido de pugnar pelo
seu cumprimento.
32.°
É, pois, o alcance do Principio da Legalidade, expressamente consagrado no art.° 266.° da
Constituição da Republica Portuguesa (C.R.P.).
33.0
Notamos, ainda, que o dever de garante/guardiã, que temos vindo a referir, a cargo da
entidade Adjudicante (ANCP) se verifica, qualquer que seja a fase em que o procedimento
se encontre'.
Deste modo,
34.°
Enunciados que estão os diversos princípios a que a ANCP está adstrita; visto que está o
dever de garante a seu cargo, bem assim como a obrigatoriedade das propostas
Veja-se, a este propósito, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA), de 23/01/2003,
proc. 512/02, com acesso disponível em www.dgsi.pt , que decidiu pela admissibilidade e consequente
legalidade da exclusão pela entidade concursante de proposta que preteria formalidade exigida, não
detectada no acto público de concurso, mas tão só detectada, em momento posterior.

apresentadas observarem as exigências (previamente) consagradas na documentação
procedimental, impõe-se que as candidaturas dos concorrentes Vodafone;
Onitelecom; Colt e Ar Telecom, quer por não terem apresentado o Anexo I
devidamente assinado, quer por não terem submetido o documento de onde
resultassem os poderes de representação/assinatura do "assinante", sejam excluídas
do procedimento.
Para além do mais, sempre importará ter presente,
35.0
Caso se verifique, o que apenas se concebe, mas não se concede, a admissão a Concurso
das referidas 4 (quatro) candidaturas "infractoras", estará a ANCP a incorrer, de igual
modo, na violação do Principio da Igualdade, que impõe que situações iguais,
mereçam, necessariamente, tratamento igual,
Uma vez que,
36.°
Conforme exigido, a PT PRIME cuidou de apresentar o Anexo I em questão,
devidamente assinado electronicamente, isto

é,

mediante a utilização de certificado

de assinatura electrónica qualificada, bem como o respectivo documento de
representação do "assinante".
A titulo meramente exemplificatívo,
37.°

Assume-se de interesse referir o Acórdão do Tribunal Pleno (STA), de 14/01/1999, Recurso
n.° 36573, que entendeu que «O princípio da igualdade, no plano da legalidade dos actos
administrativos supõe entre os actos em confronto, identidade de situações e um ponto de
referencia valorativa comum, pressupondo iguais elementos de ponderação, visando a prática
de arbítrio» (sublinhado nosso).
Sempre se dirá que,
38.°

Caso a ANCP decida, no sentido de admitir a Concurso as supra referidas 4 (quatro)
candidaturas, então, essa decisão será passível de ser anulada, por vicio de violação de lei,
nos termos e para os efeitos do disposto no art.° 135.°, do Código do Procedimento

Administrativo.'

'Como também se disse no Acórdão de 20/01/1998 (Pleno) rec.36164 e de 21/03/2000, recurso
41.027, referindo-se aos casos em que haverá lugar a anulação de decisões, por ofensa a princípios,
entendeu «a lei sanciona aqui directamente situações de perigo de actuação parcial da Administração
bastando-lhe assim a lesão meramente potencial dos interesses do particular, considerando tais
situações em si mesmas ilegais, com consequências anulatórias sobre o acto final.» (sublinhado
nosso).
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NESTES TERMOS E PELO EXPOSTO,
Tendo em atenção o principio da legalidade, ao qual a ANCP se encontra adstrita e, de
igual modo, atentos os princípios reitores da sua actividade em geral e dos procedimentos
concursais em particular, quais sejam, os da igualdade, transparência e do concorrência
[Constituição da Republica Portuguesa; Código de Procedimento Administrativo e CCP],
deve ser determinada a exclusão/não admissão das candidaturas dos concorrentes
Vodafone; Onitelecom; Colt e Ar Telecom, nos termos do disposto no art.° 184.°, n.°
2, alínea f) do CCP.
Consequentemente, deverá o Júri do procedimento, nos termos do disposto no n.° 2 do
art.° 186.° do CCP, proceder a nova audiência prévia.

Pela PT Prime,

Ana Sofia
Nuno da
Silva
Ricardo
Marques

Assinado de forma digital por Ana Sofia
Nuno da Silva Ricardo Marques
SN: cn =Ana Sofia Nuno da Silva Ricardo
Marques, sn=Nuno da Silva Ricardo
Marques, givenNarne=Ana Sofia, c=PT,
o=PT PRIME - SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS DE
TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.
ou=Cartificado para pessoa singular Autenticação, litle=Titular com poderes
para submeter propostas nas plataformas
electrónicas - Informação confirmada pela
Entidade de Certificação apenas na data de
emissão e que não foi confirmada
posteriormente a essa data,
senalNomber=10101728
Motivo: Sou o autor deste documento
Localuação, Lisboa
Dados: 2009.12.31 0928,18 2

vodafone
Declaração a que se refere o N° 1 do Art.° 168° do Código dos Contratos Públicos

Denominação Social:

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.

Número de Identificação Fiscal (NIF):

502 544 180

1 — Helder Ferreira Branco, titular do bilhete de identidade n° 9574734, com domicílio profissional
na Av. D. João II, Lote 1.04.01, 3° Piso Norte, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa, na qualidade de
representante legal da Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A., com o número de
identificação fiscal n,° 502544180 e sede na Avenida D. João II, Lote 1.04.01, Parque das Nações,
8.°, 1998-017 Lisboa, tendo tomado conhecimento das peças do procedimento de "Concurso
limitado por prévia qualificação para a celebração de acordo quadro para a prestação de serviços de
comunicações de voz e dados em local fixo", vem por este meio apresentar a respectiva
candidatura, juntando em anexo, para o efeito, os seguintes documentos destinados à qualificação:
Declarações IES entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008, e
comprovativos de entrega das mesmas;
Anexo II_Vodafone.XLS;
c) Comprovativo_Certificado_APCER e I QNET_IS09001 Vodafone.pdf,
Comprovativo_Certificado_APCER IS014001 Vodafon —e.pdf e
Com provativo_Certificado_l QNET:15014001:Vodafone.pdf
2 — Para o efeito declara, sob compromisso de honra, que:
a) Não se encontra em estado de insolvência, de liquidação, cessação de actividade, sujeita a
qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga nem tem
o respectivo processo pendente;

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.
Sede: Avenida D. João II, Lote 1.04.01, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa
Telefone: +351 21 091 50 00, Fax: +351 21 091 59 53, www.vodafone.pt
NIPC/N.° de Matricula na CRC de Lisboa 507544180 • Capital Social 01.068.253.00
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vodafone
Os titulares dos seus órgãos sociais de administração não foram condenados por
qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional;
Os titulares dos seus órgãos sociais de administração não foram objecto de aplicação de
sanção administrativa por falta grave em matéria profissional;
Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social
em Portugal;
Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal;
Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.° 1 do artigo
21° do Decreto — Lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45° da Lei n.° 18/2003, de 11 de
Junho, e no n.° 1 do artigo 460° do Código dos Contratos Públicos;
Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.° 1 do artigo
627° do Código do Trabalho;
Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial
pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e
contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa
obrigação, em Portugal;
Os titulares dos seus órgãos sociais de administração não foram condenados por alguns
dos seguintes crimes:
Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no
n.° 1 do artigo 2° da Acção Comum n° 98/773/JAI, do Conselho;
Corrupção, na acepção do artigo 3° do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997
e do n.° 1 do artigo 3° da Acção Comum n° 98/742/JAI, do Conselho;
Fraude, na acepção do artigo 1° da Convenção relativa à Protecção dos
Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1° da Directiva n.°
91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento de capitais;

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.
Sede: Avenida D. João II, Lote 1.04.01, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa
Telefone: +351 21 091 50 00, Fax: +351 21 091 59 53, wwwvodafone.pt
NIPC/N.° de Matricula na CRC de Lisboa 502544180 Capitai Social E91.068,253,00

2/3

vodafone

j) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio
técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento.
- O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a
exclusão da candidatura apresentada e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do
artigo 456° do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção
acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente, ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a
formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos
de procedimento criminal.

Lisboa, 13 de Novembro de 2009.

Helder

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.
Sede: Avenida D. João II. Lote 1.04.01, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa
Telefone: +351 21 091 50 00, Fax: +351 21 091 59 53, vinivw.vodafone.pt
NiPC/N1.° de Mairreu■a né, CRC cie LKboa 502544180 Capital Social 01.06E1253.00
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Declaração
João Mário Monteiro de Araújo Couto, casado, natural de Angola, com domicilio profissional na Av.
D. João II, Lote 1.04.01, 8° Piso, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa e João Pedro de Amaral e
Silva Mendes Dias, casado, natural de Angola, com domicílio profissional na Av. D. João II, Lote
1.04.01, 8° Piso, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa, que outorgam na qualidade de
Administradores, em nome e representação da denominada Vodafone Portugal - Comunicações
Pessoais, S.A., doravante "Sociedade", NIPC 502544180, com sede na Avenida D. João II, Lote
1.04.01, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa, com o capital social de 91.068.253 €. (Noventa e um
Milhões Sessenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Três Euros), matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa, sob o número 502544180, pelo presente instrumento, constitui
bastante representante da Sociedade da sua representada o Senhor: Helder Ferreira Branco,
casado, natural de Coruche, com domicílio profissional na Av. D. João II, Lote 1.04.01, 8° Piso,
Parque das Nações, 1998-017 Lisboa, a quem confere os poderes necessários para representar a
Sociedade para a apresentação de proposta no "anúncio do procedimento n.° 4537/2009 Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de acordo quadro para a prestação de
serviços de comunicações de voz e dados em local fixo", assinando tudo o que se mostrar
necessário ao exercício dos poderes conferidos.

Lisboa, 25 de Setembro de 2009.

.)
João Couto João endes Dias
(Administrador)

(Administrador)

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.
Sede: Avenida D. João H, Lote 1,04.01, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa
Telefone: +351 21 091 50 00, Fax: +351 21 091 59 53, www.vodafone.pt
NIPC/N.° de Matricula na CRC de Lisboa 502544180 - Capital Social €91.068.253,00
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ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO
(A QUE SE REFERE O N.° 1 DO ARTIGO 168.° DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS)

Denominação Social: ONITELECOM o INFOCOMUNICAÇÕES, SA
Número de Identificação Fiscal (NIF); 504 073 206
Francisco Manuel de Castro, titular do cartão cidadão n,° 6935872, valido até 04-09-2014,
residente na Rua Camilo Castelo Branco, ns Oeiras, na qualidade de procurador da sociedade
OrlITELECOM - infocomunicações, S.R., com o número único de matrícula na Conservatória do
Registo Comercial de Cascais e de pessoa colectiva 504073206, com sede no Tagus Pork Rv,
Dr, Prof. Cavaco Silva, Edil, Qualidade Bloco Al e A2 2740-296 Porto Salvo, tendo tomado
inteiro e perfeito conhecimento concurso limitado por prévia qualificação para a celebroção
de acordo quadro para o prestação de serviços de comunicações de voz e dados em local fixo,
vem por este meio apresentar a respectiva candidatura, juntando em anexo, poro o efeito, os
seguintes documentos destinados à qualificação.
a - Declarações de IES respeitantes ao ano fiscal 2006, 2007, 2008,
b - Declaração dos dados gerais respeitantes ao candidato, conforme Anexo II.
c - Declarações de clientes relativos à prestação de serviços de voz e dados em conformidade
com olineo c) do n°1 do Rrt,10° do programa concurso.
d Comprovativo dos certificados conforme o n° 2 do Art. 7° do programa concurso.
e - Licenças / Registos ICP, nnRcom, relativas ao exercido de actividade (há mais de 09
anos),
2 — Mais declara, sob compromisso de honra, que:
flão se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação
de actividade, sujeita o qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em
qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente;
Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram
condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional;
Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram
objecto de aplicação de sanção administrativa por Falta grave em matéria profissional;
Tem o sua situação regularizado relativamente o contribuições para a segurança social em
Portugal ;
Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ;
não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.° 1 do artigo 21.°
do Decreto- -Lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45,° da Lei n.° 18/2003, de 11 de
Junho, e no ri.° 1 do artigo 460.° do Código dos Contratos Públicos;
filão foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista no alínea b) do n.° 1 do artigo
627,° do Código do Trabalho ;
flão foi objecto de aplicação, hei menos de dois anos, de sanção administrativo ou judicial
pela utilização ao seu serviço de mão -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos
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e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos dos normas que imponham
essa obrigação, em Portugal;
1) Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram
condenados por alguns dos seguintes crimes

1) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no a,° 1 do
artigo 2,° da Acção Comum n.° 98/773/jF11, do Conselho;
i1) Corrupção, na acepção do artigo 3, 0 do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.° 1
do artigo 3, 0 da Acção Comum a.' 98/742/jP11, do Conselho;

Fraude, na acepção do artigo 1.° da Convenção relativa à Protecção dos Interesses
Financeiros das Comunidades Europeias;
Branqueamento de capitais, no acepção do artigo 1.° do Directiva n,° 91/308/CEE, do
Conselho, de 10 de junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para
efeitos de branqueamento de capitais;

flão prestou, o qualquer titula, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na
preparação e elaboração das peças do procedimento.

I)

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsos declarações implica,
consoante o coso, o exclusão da proposto apresentada ou o caducidade do adjudicação que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contra -ordenação muito grave, nos Lermos do
artigo 456.° do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção
acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado
para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente
para efeitos de procedimento criminal.
6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do
disposto no artigo 81.° do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que
constitui o anexo H do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se
encontra nos situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do a.° 4 desta declaração,
7 e O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos
solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a
caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e
constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do artigo 456, 0 do Código dos Contratos
Públicos, a qual pode determinar o aplicação da sanção acessória de privação do direito de
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem
prejuízo do participação à entidade competente poro efeitos de procedimento criminal.
Porto Salvo 05 de novembro de 2009
Este documento é constituído por 2 (duas) folhas cujos páginas se encontram devidamente
numeradas e rubricados.

nome: Francisco Manuel de Castro
Cargo: Procurador
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DECLARAÇÃO
Nuno Miguel Cardoso Agostinho do Amaral, Casado, Natural de Angola, residente na Azinhaga das
Galhardas, N°29, l°Dt° em Lisboa, titular do bilhete de identidade n.° 9517234, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, em 22 Agosto de 2005, nuno.amaraloni.pt , que outorga na qualidade de
representante legal da OniTelecom
Infocomunicações, S.A, doravante "Sociedade", com NIPC
504073206, com sede na Avenida Professor Dr. Cavaco Silva Edifício Qualidade A 1 e A2 TagusPark 2740296 Porto Salvo, telefone: 210005845 . .e fax: 210005380 email geral geraWoni.pt , capital social de
4.630.000,00 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais conforme Certidão
Permanente:

11.

(https://w‘‘w.portaldaeinpresa.pt/CVE/Services/CertidaoPermanente/consultaCertidao.aspx?id=3210-64512262, pela presente declaração, constitui bastante representante (s) da Sociedade o (s) Senhor (s):
Responsável 11
Pedro Miguel Morgadinho Nunes, Gestor de conta, Bilhete de identidade n° 10565625, Solteiro, natural de
Oeiras e São Julião da Barra, com domicílio na Rua Bernardo Santareno, n°11 3° Dto, 2795-035 Linda-aVelha, pedro.mnunes( )oni.pt, a quem confere os poderes necessários para representar a Sociedade no
Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de acordo-quadro para a prestação de
serviços comunicações de voz e dados em local fixo, assinando tudo o que se mostrar necessário ao

exercício dos poderes conferidos.
[Responsável 21

Paulo Sérgio Pratas Melo, bilhete de identidade n°9571908, Gestor de Conta. Casado, natural de Angola,
com domicílio na Rua Ocidental do Convento, n°9 —
Dt° 2900-514 Setúbal, paulo.meloCci)oni.pt, a quem
confere os poderes necessários para representar a Sociedade no Concurso limitado por prévia qualificação
para a celebração de acordo-quadro para a prestação de serviços comunicações de voz e dados em
local fixo, assinando tudo o que se mostrar necessário ao exercício dos poderes conferidos.
[Responsável 3]

Pedro Nuno Man-azes Figueiredo, Gestor de Conta, Bilhete de identidade n° 11098298, Solteiro, natural da
Marinha Grande, com domicílio Rua Álvaro Benamor 6 - 2E 1600 — 894 Lisboa, pedro.figueiredooni., a
quem confere os poderes necessários para representar a Sociedade Concurso limitado por prévia
qualificação para a celebração de acordo-quadro para a prestação de serviços comunicações de voz e
dados em local fixo, assinando tudo o que se mostrar necessário ao exercício dos poderes conferidos

Porto Salvo, 1 de Outubro de 2009
OrtiTelecom - I nfocoMunIcações, S.A.
1,/
Procurador
Nuno Amaral
Anexo (cópia dos bilhetes de identidade dos responsáveis e cópia da procuração — Nuno Amaral)
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ARTÓRIO NOTARIAL DO PROTESTO DE LETRAS
DE LISBOA

O

PROCURAÇÃO

No dia dezasseis de Março de dois mil e quatro, em Lisboa e no
Cartório Notarial do Protesto de Letras, perante mim, Ana Maria de
Jesus Corrêa de Freitas Bento Duarte, Primeira Ajudante, deste Cartório,

compareceram corno outorgantes:
Senhor Engenheiro Javier Rodriguez Martin, casado, natural de
Barcelona, Espanha, de nacionalidade espanhola, residente na Rua Bartolomeu Dias, n° 120, Lote A 5, 3° B, em Lisboa e o Senhor Engenheiro João
Carlos de Oliveira Rodrigues Macias Gomes, casado, natural da freguesia de Sintra (Santa Maria e S. Miguel), concelho de Sintra, residente na
Quinta da Bica, Várzea de Sintra, em Sintra, os quais outorgam na qualidade de Administradores e em representação da sociedade comercial anónima
"ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.", adiante
designada por "Sociedade" com sede na Avenida José Malhoa, Lote A 13,
freguesia de Campolide, concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa sob o número sete mil duzentos e oitenta e
cinco, com o capital social de duzentos e setenta e quatro milhões seiscentos e trinta mil euros e com o número de identificação de pessoa colectiva
504 073 206.
Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus Bilhetes de Identidade, respectivamente, n° 38553659-R de 01/02/1999, emitido pelo Ministério do Interior — Espanha e 5663232 de 13/03/2001 emitido pelos Servi•

ços de Identificação Civil de Lisboa e a qualidade que se arrogam bem
como os poderes que legitimam a sua intervenção neste acto, pela certidão

z

do Registo Comercial de Lisboa emitida em 16/10/2003, documentos estes
<

1-

Telef. 218 110 640 - Fax 218 110 649 - Avenida Almirante Reis, 104 - 4.° - 1150 - 022 LISBOA

que me foram exibidos.
E POR ELES FOI DITO:
Que, na qualidade em que outorgam, constituem bastantes procuradores, FRANCISCO MANUEL DE CASTRO, casado, residente na Rua
Camilo Castelo Branco, n° 5, em Oeiras e NUNO MIGUEL CARDOSO
AGOSTINHO DO AMARAL, solteiro, maior, residente na Azinhaga das
Galhardas, n° 29, 1° Dt°, em Lisboa, a quem conferem separadamente, os
poderes adiante enumerados:
Praticar todos os actos e assinar tudo o que for necessário no âmbito da
apresentação pela "Sociedade" individual ou conjuntamente com outra ou
outras empresas, de candidaturas, quer enquanto fornecedora quer enquanto
subcontratada, no âmbito de quaisquer procedimentos de contratação pública, relativos à locação e aquisição de bens imóveis e serviços, designadamente, concursos públicos, nacionais e internacionais, concursos limitados
por prévia qualificação, concursos limitados sem apresentação de candidaturas, por negociação, com ou sem publicação prévia de anúncio, consulta
prévia e ajuste directo, promovidos pelo estado, por organismos públicos
ou quaisquer pessoas colectivas de direito público;
Assinar toda a documentação que for necessária no âmbito dos procedimentos supra referidos, nomeadamente, todo o tipo de comunicações,
declarações, propostas, requerimentos, pedidos de informação, esclarecimentos, junção, exame e obtenção de documentos, actos de compromisso,
formulários, propostas de preços e condições comerciais, todo o tipo de
contratos destinados a instruir a proposta, permitidos por lei e mencionados
nos programas de concurso e caderno de encargos aplicáveis a cada proce

ai
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dimento, incluindo, designadamente, contratos de fornecimento de bens
móveis e serviços, assumindo ou não a qualidade de subcontratada, quer
por meio de documento particular, quer por meio de escritura pública, bem
como as respostas a apresentar pela "Sociedade" no âmbito do direito de
audiência prévia, reclamações e recursos;
Receber e acusar a recepção de toda a correspondência que seja dirigida à "Sociedade" no âmbito de qualquer dos procedimentos referidos
supra;
Representar a "Sociedade", bem como credenciar os representantes
desta junto dos júris que presidam aos actos públicos que tenham lugar em
qualquer dos procedimentos supra referidos, para efeitos de apresentação
de quaisquer pedidos de esclarecimentos, pedidos de documentos e de
exames dos mesmos, bem como reclamações e os recursos;
Praticar todos os actos e assinar todos os documentos necessários à

•

fonnalização dos contratos públicos que venham a ser celebrados entre a
"Sociedade" e quaisquer pessoas colectivas de direito público na sequência
dos procedimentos supra referidos, nomeadamente contratos públicos de
aprovisionamento;
Mais lhes conferem poderes forenses, incluindo os poderes para confessar, transigir ou desistir, os quais deverão ser substabelecidos em advogado sempre que tenham de representar a "Sociedade" em juízo ou extrajudicialmente, activa ou passivamente, e recorrer de quaisquer actos ou
deliberações de pessoa singular ou dos competentes órgãos da pessoa

,2

colectiva de direito público que tenha promovido qualquer dos procedimentos atrás referidos.

Telef. 218 110 640 - Fax 218 110 649 - Avenida Almirante Reis. 104 - 4.° — 11sn - n22 t IsRna
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ASSIM O DISSERAM E OUTORGARAM POR MINUTA.

Esta procuração foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o
seu conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de ambos.

1\h,
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CONTA.
Ari° 20.1.4 do RERN
Verba 15.4.12 da TGIS.
TOTAL

37,00
5,00 E
42,00 E

São Quarenta e dois Duros
Conferida e registada sob o n° ,79-3

•

ANEXO I
Declaração [a que se refere o n.° 1 do artigo 168.° do Código dos
Contratos Públicos]
Denominação Social: Ar Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações
S.A.
Número de Identificação Fiscal (NIF): 504534491

1 — Bruno Filipe Tomás Martins, portador do B.I. n o 10575880, com domicílio
profissional em Edifício Diogo Cão, Alcântara Norte, Lisboa, na qualidade de
representante legal de Ar Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações S.A., com
o NIF 504534491, com sede no Edifício Diogo Cão, Alcântara Norte, 1350-352 Lisboa,
tendo tomado conhecimento das peças do procedimento de concurso limitado por
prévia qualificação para a celebração de acordo quadro para a prestação de seviços de
comunicação de voz e dados em local fixo, vem por este meio apresentar a respectiva
candidatura, juntando em anexo, para o efeito, os seguintes documentos destinados à
qualificação:

e)

Declaração de Informação Empresarial Simplificada (IES) entregue para efeitos
fiscais, referentes ao ano de 2006 e comprovativo da entrega desta (ficheiro
"IES_Ar_Telecom Acessos e_Redes de_Telecomunicações_S.A. 2006. pdf");
Declaração de Informação Empresarial Simplificada (IES) entregue para efeitos
fiscais, referentes ao ano de 2007 e comprovativo da entrega desta (ficheiro
"IES Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_S.A. 2007.pdf");
Declaração de Informação Empresarial Simplificada (IES) entregue para efeitos
fiscais, referentes ao ano de 2008 e comprovativo da entrega desta (ficheiro
"IES_Ar_Telecom_Acessos_e Redes_de_Telecomunicações_S.A. 2008.pdf");
Declaração dos dados gerais respeitantes ao candidato (formulário constante do
II
Anexo
ao
Programa
de
Concurso
ficheiro
"Anexo_II_Ar
Telecom_Acessos e_Redes_de Telecomunicações_S.A.xls");
Declarações de Clientes (formulário constante do Anexo III ao Programa de
Concurso):
Lote 1 — ficheiros:
Declaracoes_Cliente_Multigestion Iberia_Lote l_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações.pdf;
Declaracoes_Cliente_Servdebt_Lote 1_ Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_ThePhoneHouse_Lote l_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes de_Telecomunicações_SA.pdf; e
Declaracoes Cliente_ICA_Lote l_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações.pdf
Lote 2 — Ficheiros:
Declaracoes_Cliente Multigestion Iberia_Lote 2_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações.pdf;
Declaracoes_Cliente_Ambiporto_Lote 2_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações.pdf;
Declaracoes_Cliente_APKOMP_Lote 2_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações.pdf;
Declaracoes_Cliente_BioAcustica_Lote 2_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações.pdf.
Lote 5 — ficheiros:
Declaracoes_Cliente_bertrand_Lote 5Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_SIVA_Lote 5_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_ThePhoneHouse_lote 5_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;

Declaracoes_Cliente_A Verdade Sobre a Água _lote S_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf; e
(v) Declaracoes_Cliente_Toshiba Medicai Systemsjote S_Ar Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf.
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Lote 6 — ficheiros:
Declaracoes_Cliente_IGEOE_Lote 6_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_ IICT_Lote 6_ Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_Budelpack_Lote 6_ Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_Totalstor_Lote 6_ Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf.
Lote 7 — ficheiros:
Declaracoes_Cliente_Hidurbe_Lote 7_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;
) Declaracoes_Cliente_Titan_Lote 7_Ar_Telecom_Acessos_e Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_Ambiporto_Lote 7_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf; e
(iii) Declaracoes_Cliente_APKOMP_Lote 7_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf,
Lote 10 — ficheiros:
Declaracoes_Cliente_Bertrand_Lote 10_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes de_Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_HSIA_Lote 10_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_Movijovem_Lote 10_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf; e
Declaracoes_Cliente_SIVA_Lote 10_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações___SA.pdf.
Lote 11 — ficheiros:
Declaracoes_Cliente_3C_Lote 11_Ar_Telecom_Acessos_e Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_Gesphone_Lote 11_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_Multipessoal_Lote 11_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf; e
Declaracoes_Cliente_Ecatotalinspe_Lote 11_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf.
Lote 12 — ficheiros:
Decla racoes_CI iente_An ta I is_Lote 12_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomu n icações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_Gierlings Velpor_Lote 12_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes Cliente_Logicomer_Lote 12_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf; e
Declaracoes_Cliente Quaternaire_Lote 12_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf.
Lote 15 — ficheiros:
Declaracoes_Cliente_Climex_Lote 15_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf;
Declaracoes_Cliente_Munditransfers_Lote 15_Ar Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_Skpdf;
Declaracoes_Cliente_Número Um_Lote 15_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf; e
Declaracoes_Cliente_A.A.Castanheira_Lote 15_Ar_Telecom_Acessos_e_Redes de_Telecomunicações_SA.pdf.

f)
9)

Declaração bancária (Anexo IV ao Programa do Concurso - ficheiro
"Anexo IV_Declaração_Bancária Ar_Telecom Acessos_e Redes de_Telecomunic
ações_SA.pdf"; e
Comprovativos dos certificados ISO 9001 e ISO 14001 (previstos no artigo 7 0 , no
"Certificado_
ficheiros
2
do
Programa
Concurso
do
e
150_9001 Ar_Telecom_Acessos_e_Redes_de_Telecomunicações_SA.pdf"
"Certificado ISO 14001_Ar_Telecom Acessos_e_Redes de_Telecomunicações_S
A.pdf").

2 — Para o efeito declara, sob compromisso de honra, que:
Não se encontra em estado de insolvência, de liquidação, de cessação de actividade,
sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer
situação análoga nem tem o respectivo processo pendente;
Os titulares dos seus órgãos sociais de administração não foram condenados por
qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional;
Os titulares dos seus órgãos sociais de administração não foram objecto de
aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional;
Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança
social em Portugal;

Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal;
Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n. 0 1 do
artigo 21.° do Decreto--Lei n. 0 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45. 0 da Lei n.0
18/2003, de 11 de Junho, e no n. 0 1 do artigo 460.° do Código dos Contratos Públicos;
Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n. o 1 do
artigo 627. 0 do Código do Trabalho;
Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou
judiciai pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao
pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos
termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal;
i) Os titulares dos seus órgãos sociais de administração não foram condenados por
alguns dos seguintes crimes:
Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.0
1 do artigo 2. 0 da Acção Comum n. o 98/773/JAI, do Conselho;
Corrupção, na acepção do artigo 3. 0 do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e
do n. 0 1 do artigo 3. 0 da Acção Comum n. o 98/742/JAI, do Conselho;
Fraude, na acepção do artigo 1. 0 da Convenção relativa à Protecção dos Interesses
Financeiros das Comunidades Europeias;
Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1. 0 da Directiva n. o 91/308/CEE,
do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento de capitais;
j) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio
técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento.
3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações
implica a exclusão da candidatura apresentada e constitui contra-ordenação muito
grave, nos termos do artigo 456. 0 do Código dos Contratos Públicos, a qual pode
determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos
públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.
Lisboa, 17 de Novembro de 2009.
Bruno Filipe Tomás Martins

a

i

ELECOM
DECLARAÇÃO
Manuel Augusto Pereira Caldas Gonçalves, Casado, natural de Moçambique, com
domicílio Rua Dr. Archer de Lima, n. 0 67, Cruz Quebrada, e Nuno Gonçalo Ferreira
Santos, Casado, natural S. Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, com domicílio na
Rua Quirino da Fonseca, n.°3, C2, 1495-267 Cruz Quebrada, que outorgam
respectivamente na qualidade de Administrador e Procurador, em representação da
sociedade denominada AR TELECOM - ACESSOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES,
S.A., com sede no Edifício Diogo Cão - Alcântara Norte, em Lisboa, com o capital
social de € 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 504534491, pelo
presente instrumento, constitui bastante representante da Sociedade sua
representada o Senhor.
Bruno Filipe Tomás Martins, Casado, natural de Vila Nova de Tazem, concelho de
Gouveia, com domicílio em Rua José Farinha, n°17, 1 0 Esquerdo, Lisboa, a quem
confere os poderes necessários para representar a Sociedade para apresentação de
proposta no Concurso Público: "Concurso Limitado por prévia qualificação para a
celebração de acordo quadro para a prestação de serviços de comunicações de voz e
dados em local fixo" (Anúncio de Procedimento n. 0 4537/2009), assinando tudo o que
se mostrar necessário ao exercício dos poderes conferidos

Lisboa, 30 de Setembro de 2009
Pela Ar Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A.

Manuel Augusto P. C. Gonç-áN
(Administrador)
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