F EP I COP - F ED E R A Ç ÃO PO RT UG U E SA DA I ND Ú ST R IA D A C O NST R U Ç ÃO E O B R AS PÚ BL I C AS
Associações Filiadas:

AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços
AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas

Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Excelência,
A FEPICOP – Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas,
em defesa dos legítimos interesses das empresas de construção que lhe cumpre
representar, permite-se vir junto de Vossa Excelência, alertar para várias situações no
âmbito dos procedimentos contratuais públicos, com as quais as empresas do Setor
têm vindo a ser confrontadas e que, em nosso entender, além de violadoras de vários
preceitos do Código dos Contratos Públicos (CCP), põem em causa os princípios
basilares da contratação pública e deturpam gravemente a concorrência.
I.

MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

Na verdade, têm chegado ao nosso conhecimento diversos casos de procedimentos
contratuais públicos em que o critério de adjudicação é o da proposta
economicamente mais vantajosa, cujo modelo de avaliação das propostas adotado,
não obstante esteja em aparente cumprimento das regras definidas no Código dos
Contratos Públicos, quando aplicado na prática às propostas avaliadas, se traduz
numa deturpação dos princípios gerais da contratação pública, designadamente do
princípio da transparência e da concorrência.
São situações em que, para apuramento da proposta economicamente mais
vantajosa, é atribuída uma ponderação elevada ao fator “preço”, por exemplo 60%, ou
70%, sendo fixados outros fatores de cariz subjetivo, com uma ponderação muito
inferior.
Acontece que, para a densificação do fator “preço”, estabelecem-se escalas de
pontuação através de expressões matemáticas que permitem calcular, previamente, o
valor exato do preço ao qual a entidade adjudicante atribuirá a pontuação mais
elevada, o que implica que a totalidade dos concorrentes apresentem legitimamente
as suas propostas com um preço de valor igual ou próximo àquele montante
(predeterminável), neutralizando-se totalmente desta forma o fator “preço”.
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Assim, a adjudicação que, nos termos do modelo de avaliação, deveria basear-se
fundamentalmente no preço – fator claramente objetivo – com um peso elevado (60%
ou 70%), passa, na prática, a basear-se exclusivamente nos restantes fatores
subjetivos que, de acordo com o modelo aprovado, teriam uma relevância diminuta.
Este aspeto subverte em absoluto o critério de adjudicação e os coeficientes de
ponderação estabelecidos pela própria entidade adjudicante, pondo em causa o
escopo essencial dos concursos públicos, ou seja, a avaliação das propostas com
vista à escolha daquela que é a mais vantajosa, de acordo com o critério definido.
II.

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA

De igual modo, tem-se verificado a publicação de concursos limitados por prévia
qualificação que contemplam exigências manifestamente desproporcionadas e
desprovidas de suporte legal, principalmente ao nível dos requisitos de avaliação da
capacidade económica e financeira dos candidatos.
Reportamo-nos, em concreto, a casos em que se impõem às empresas o cumprimento
de rácios económicos elevadíssimos, sem qualquer correspondência com o contrato a
celebrar, o que, para além de violar de forma irreparável a livre concorrência, acaba
por desvirtuar totalmente a “margem” que a lei concede às entidades adjudicantes (cf.
nº 4, do artigo 165º do CCP), já que os requisitos de capacidade financeira impostos
aos candidatos são desmesurados, totalmente injustificados em face da natureza das
prestações objeto do contrato a celebrar e, bem assim, dos interesses que se
pretendem salvaguardar.
Importa salientar que o nº 3 do já citado artigo 165º do CCP determina expressamente
que os requisitos mínimos de capacidade financeira “devem reportar-se à aptidão
estimada dos candidatos para mobilizar os meios financeiros previsivelmente
necessários para o integral cumprimento das obrigações resultantes do contrato a
celebrar”.
Ora, em nosso entender, a imposição de requisitos desproporcionados e sem qualquer
fundamento face à natureza ou complexidade da obra em causa, visa, na prática,
apenas a limitação do número de potenciais concorrentes, em clara violação da lei e
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do princípio da concorrência, para além de subverter as boas práticas da contratação
pública que a todos compete promover.
III.

CONTRATAÇÃO ELETRÓNICA

Outro aspeto que tem impedido o normal desenvolvimento dos procedimentos
contratuais públicos refere-se à contratação pública eletrónica. Com efeito, na
esmagadora maioria dos procedimentos contratuais públicos que são lançados, têm
vindo a ocorrer exclusões, a nosso ver totalmente infundadas, por questões relativas à
contratação pública eletrónica, em concreto, situações de problemas técnicos das
plataformas eletrónicas e de questões relacionadas com as assinaturas digitais
qualificadas.
No que se refere às assinaturas digitais qualificadas, a confusão está instalada,
exigindo-se inclusivamente que a declaração do anexo I do CCP, além de ser
assinada digitalmente através de certificado digital qualificado, contenha também a
assinatura manuscrita ou autógrafa, sob pena de exclusão da proposta. Esta exigência
está em total desacordo com o quadro legal, designadamente com o artigo 27º da
Portaria nº 701-G/2008, de 29 de julho, pois a assinatura digital qualificada tem o
mesmo valor jurídico que a assinatura manuscrita, substituindo-a na utilização de
documentos eletrónicos, pelo que não se encontra qualquer fundamento que possa
sustentar a exigência de duas assinaturas num mesmo documento, extrapolando-se
de forma incoerente a previsão do nº 4 do artigo 57º do CCP, que apenas exige,
evidentemente, que o documento seja assinado.
Além disso, têm vindo a ser excluídas propostas pelo facto do concorrente proceder à
assinatura eletrónica dos documentos da proposta aquando do ato de carregamento
das mesmas e não o fazer previamente, antes do seu carregamento na plataforma ou,
ainda, com fundamento na falta de poderes de representação do assinante, quando
este é detentor de certificado digital qualificado com poderes de representação,
emitido por uma das entidades legalmente certificadas para o efeito, que permite
autenticar a qualidade em que se assina um determinado documento eletrónico em
representação da empresa concorrente.

Praça de Alvalade nº 6, 7º Fte, 1700-036 Lisboa * Tel.: 21 311 02 00 * Fax: 21 355 48 10 * fepicop@ fepicop.pt

3

F EP I COP - F ED E R A Ç ÃO PO RT UG U E SA DA I ND Ú ST R IA D A C O NST R U Ç ÃO E O B R AS PÚ BL I C AS
Associações Filiadas:

AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços
AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas

As situações descritas não constituem, infelizmente, casos pontuais, constatando-se
que as exclusões que se têm verificado nos diversos procedimentos contratuais
públicos correspondem, na sua maioria, a questões relacionadas com a contratação
eletrónica e com as assinaturas digitais, conduzindo ao afastamento ilegítimo de
empresas devidamente habilitadas para a realização das obras em causa.
A acrescer aos problemas acima mencionados, cumpre-nos chamar a atenção para o
facto das plataformas eletrónicas não disponibilizarem a título gratuito determinadas
funcionalidades, básicas mas essenciais, para a apresentação de propostas. Com
efeito, as empresas vêem-se na obrigação de subscrever determinados “pacotes de
funcionalidades”, mediante o pagamento de um preço, para poderem, por exemplo,
efetuar uma operação de transferência/importação de preços através de ficheiros
excel.
Este exemplo ilustra bem uma situação em que uma funcionalidade absolutamente
básica e essencial para os concorrentes, uma vez que obsta a que tenham que digitar
individualmente nas plataformas todos os elementos das suas propostas de preços
que

previamente

elaboraram

nos seus

próprios

programas

informáticos,

é

comercializada pelas plataformas eletrónicas como um serviço “adicional”.
De igual modo, para que a tramitação dos procedimentos possa ser efetuada por mais
do que um utilizador e através de vários postos de trabalho, é necessária a subscrição
dos referidos pacotes pagos, pois tal ferramenta, até agora gratuita e imprescindível a
uma utilização normal e corrente das plataformas, é agora considerada como mais um
serviço adicional e, por isso, cobrável. O que significa, na prática, que o acesso livre e
não discriminatório às plataformas imposto por lei se resume, afinal de contas, apenas
à intervenção de um único utilizador e um posto de trabalho, aspeto que a nosso ver é
inaceitável pois condiciona seriamente a afetação dos recursos humanos das
empresas candidatas ou concorrentes aos procedimentos contratuais públicos.
Com efeito, se as empresas se apresentarem a procedimentos contratuais em
plataformas eletrónicas distintas e afetarem mais do que um colaborador à respetiva
tramitação, ver-se-ão obrigadas a pagar um preço mensal a cada uma das
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plataformas, que aumentará conforme o número de utilizadores alocados a tais
funções.
Nesta conformidade, entende-se que a importação/transferência de ficheiros e, bem
assim, a possibilidade de tramitação dos procedimentos ser efetuada por mais do que
um utilizador e através de vários postos de trabalho constituem funcionalidades
fundamentais das plataformas eletrónicas, estritamente necessárias à realização dos
procedimentos de contratação de empreitada de obras públicas, pelo que deverão ser
disponibilizadas gratuitamente.
Como já tivemos oportunidade de denunciar, esta situação contraria os objetivos de
celeridade, simplificação e de diminuição de custos que presidem à própria
contratação eletrónica, sendo, em nosso entender, inaceitável.
Outra situação que tem colocado sérios constrangimentos às empresas reporta-se à
obrigatoriedade de aposição de selos temporais em todos os documentos carregados
nas plataformas e em todos os atos que, nos termos do CCP, devam ser praticados
dentro

de

determinado

prazo.

Verifica-se

que

estes

selos

temporais

são

comercializados pelas plataformas eletrónicas a preços considerados excessivos,
entre os 100 e os 300 euros, sendo suportados inteiramente pelas empresas, o que se
traduzem em mais um custo indireto para as empresas que participam nos
procedimentos de contratação pública. Acresce que os referidos selos são
comercializados exclusivamente em pacotes, com uma validade limitada e não
podendo ser usados senão na plataforma que os vendeu.
Trata-se de mais uma situação contrária aos fins da contratação eletrónica, em
particular, o da redução de custos de transação, uma vez que traduz um aumento de
encargos que as empresas têm vindo a suportar para poderem apresentar as suas
propostas eletronicamente.
Em face do exposto e porque as situações identificadas lesam grave e
irreparavelmente os interesses legítimos das empresas que nos cumpre representar,
ao mesmo tempo que põem em causa o interesse público e a consolidação de uma
concorrência saudável, essencial para o regular funcionamento deste setor de
atividade, permitimo-nos trazer estes casos ao conhecimento de Vossa Excelência,
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para que se digne tomar as medidas que tiver por adequadas no sentido da
moralização dos procedimentos contratuais públicos e da salvaguarda dos princípios
da transparência, igualdade e concorrência.
Antecipadamente gratos pela atenção que não deixará de dispensar aos assuntos
expostos, apresentamos os nossos melhores e respeitosos cumprimentos.

O Presidente da Direção

(Ricardo Pedrosa Gomes)
S/00149/21-05-2012
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