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Despacho n.º 25/2019/CM 

 

Retificação e atualização das peças do procedimento concurso público de Prestação de serviços de 

prevenção e salvamento aquático no concelho de Faro 2019-2022 

 

 

Considerando que: 

- No âmbito do presente procedimento de concurso – Anúncio de abertura n.º 3863/2019, publicado no 

Diário da República n.º 73, II Série, de 12 de abril de 2019, foi apresentada uma Reclamação através do 

canal de comunicações da Plataforma eletrónica das compras públicas Acingov pelo interessado Mar 

Seguro Lda. 

- Esta reclamação foi apresentada pelas 15h35:28m, do dia 29/04/2019, a saber: 

“Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro 

Mar Seguro, Lda., NIPC 514 129 085, com sede na Rua das Laranjeiras, nº 9, Conceição de Faro, FARO, representada pelo 

seu sócio e gerente Luis Carlos de Almeida Gonçalves, pretendendo apresentar-se ao concurso público nº 2019/CCP/40 para 

prestação de serviços de prevenção e salvamento aquático e tendo tomado conhecimento do respectivo programa de 

procedimento, vem dele reclamar, o que faz nos seguintes termos: 1º - O programa de procedimento do concurso em epigrafe 

dispõe no seu artº 7º nº 2 al. e) i. que a proposta a apresentar é composta por diversos documentos entre os quais 

documentos " comprovativos emitidos pelas entidades contratantes em que seja comprovada experiência do concorrente na 

área da prevenção e salvamento aquático nos últimos cinco anos, considerando um minimo de 6 ( seis) meses de trabalho por 

ano". 2º Ora tal condição é nula por violar os princípios da livre concorrência consagrados quer no direito interno quer nas 

directivas da UE relativas aos concursos públicos para prestação de serviços. 3º De facto, a permitir-se a condição em causa 

as novas empresas, por mais bem estruturadas que sejam e por melhores que sejam os seus métodos e funcionários nunca 

poderiam aceder a um concurso deste tipo pois nunca teriam o período de 5 ( cinco ) anos de experiência. 4ª - Por tal razão a 

dita condição é nula e de nenhum efeito. 5º - Nesta conformidade a Mar Seguro, Lda requer a V. Exa. se digne mandar retirar 

a dita condição do programa de procedimento do concurso dentro do prazo legal, evitando o recurso a meios judiciais para a 

suspensão do procedimento em contencioso pré-contratual para obter a declaração de nulidade de tal cláusula. 6º - A 

requerente foi constituída há menos de 5 ( cinco) manos razão pela qual nunca poderia preencher a aludida condição exigida 

pelo programa de procedimento o que implicaria, só por isso, o seu afastamento do concurso. 7º - Tal situação colocaria a 

requerente em situação de permanente desigualdade e desfavorecimento relativamente a outros concorrentes, o que viola, 

como se referiu, os princípios da livre concorrência e igualdade em concursos públicos de prestação de serviços. Pelo exposto 

requer a V. Exa. se digne mandar retirar do programa de procedimento do concurso 2019/CCP/40 a condição constante no 

artº 7º nº 2 al. e) i., por colidir com os principios da igualdade entre concorrentes e livre concorrência determinando a sua 

nulidade.  

Pede deferimento Luis Gonçalves” 
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- Foi invocada pelo interessado a violação do princípio da livre concorrência nos termos do n.º 1 do artigo 

1.º-A do CCP, por ser solicitado no artigo 7.º no n.º2 da alínea e), subalínea i) do Programa de 

Procedimento – “Comprovativos emitidos pelas entidades contraentes, em que seja comprovada a experiência do 

concorrente na área da prevenção e salvamento aquático nos últimos 5 (cinco) anos, considerando um mínimo de 6 (seis) 

meses de trabalho por cada ano”; 

- A urgência na tomada de decisão sobre a matéria, face aos prazos procedimentais: 

 

Determino, com fundamento nos considerandos supra, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, por urgente conveniência de serviço: 

a) A aprovação da retificação dos erros das peças do procedimento, nos termos do documento em 

Anexo que do presente faz parte integrante ao abrigo do artigo 6.º do programa de procedimento e 

do n.º 7 do artigo 50.º conjugado com o artigo 51.º e com o n.º 2 do artigo 64.º, ambos do CCP. 

b) A prorrogação do prazo para a apresentação das propostas, pelo período equivalente ao tempo 

decorrido desde o início do prazo fixado para a apresentação das propostas até à publicitação da 

decisão, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 64.º conjugado com o artigo 50.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

c) A junção às peças do procedimento da decisão de retificação das mesmas, bem como da decisão de 

prorrogação do prazo para a apresentação das propostas. 

d) A notificação da decisão supra, a todos os interessados no procedimento, seguida de imediata 

publicação.  

 

Faro, 07 de Maio de 2019 

   

O Presidente da Câmara Municipal de Faro 

 

 

 

 

Rogério Bacalhau Coelho 
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Anexo I 

 

Retificação às peças do procedimento de concurso público de Prestação de serviços de prevenção 

e salvamento aquático no concelho de Faro 2019-2022 

 

Deverá ser retirada a subalínea i) da alínea e) do n.º 2 do artigo 7.º do Programa de Procedimento, 

assim, onde se lê: 

“Artigo 7.º 

Documentos que constituem a proposta 

1. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa ou, não o sendo, deve ser acompanhada de 

tradução devidamente legalizada e em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, 

para todos os efeitos, sobre os respetivos originais. 

2. A proposta é composta por: 

a) Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP), aprovado pelo Regulamento de 

Execução (EU) 2016/7 da Comissão, de 5 de janeiro de 2016, disponível em 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pt, de acordo com as instruções 

estabelecidas no Anexo I do programa do procedimento, sendo que o referido documento deve ser 

apresentado em ficheiro, com a designação “AnexoI_[designação_concorrente].pdf”. 

b) Certidão comercial emitida pela respetiva Conservatória do Registo Comercial ou código de acesso à 

Certidão Comercial “online”, com a inscrição da firma e todos os registos em vigor, devidamente 

atualizada, relativas ao adjudicatário ou a cada uma das empresas integrantes do agrupamento 

concorrente; 

c) Declaração, contendo a identificação do representante do concorrente para a prática de todos os 

atos no âmbito do presente procedimento, juntando-se o respetivo documento de mandato ou 

comprovativo da representação legal. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta deve 

ser acompanhada dos instrumentos de mandato, emitidos por cada um dos sujeitos que o 

compõem, bem como da designação do representante comum dos membros que integram o 

agrupamento para a prática de todos os atos no âmbito do presente procedimento; 

d) Documentos que contenham os atributos da proposta, submetidos à concorrência pelo caderno de 

encargos, de acordo com os quais o concorrente se dispõe a contratar, designadamente: 
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i) Proposta de preço (em algarismos e por extenso), tendo em conta o preço base, definido no 

caderno de encargos; 

e) Documentos que contenham os termos ou condições, relativos a aspetos da execução do contrato, 

não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante 

pretende que o concorrente se vincule, designadamente: 

i. Comprovativos emitidos pelas entidades contraentes, em que seja comprovada a experiência do 

concorrente na área da prevenção e salvamento aquático nos últimos 5 (cinco) anos, considerando 

um mínimo de 6 (seis) meses de trabalho por cada ano; 

ii. Documentação comprovativa da existência de embarcação própria, conforme exigência do 

caderno de encargos; 

iii. Equipamentos e meios afetos à prestação de serviços, objeto do procedimento. 

3. Os concorrentes deverão especificar nas suas propostas todos os aspetos que considerem relevantes para 

a avaliação das mesmas.  

4. O preço expresso em euros, deverá ser indicado em algarismos e por extenso prevalecendo, em caso de 

divergência, o expresso por extenso. 

5. A proposta deve ser obrigatoriamente assinada pelo concorrente ou seus representantes, nos termos do 

artigo 10.º do presente programa de procedimento. 

6. Os concorrentes ficam obrigados a apresentar todos os documentos, elementos e informações adicionais 

que o Município de Faro considere necessários ao esclarecimento ou aclaramento do referido nos números 

anteriores. 

7. No caso de agrupamento de concorrentes, o documento referido na alínea a) do ponto 1, deve ser 

assinado pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos ao 

documento os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo 

representante comum, deve ser assinado por todos os seus membros ou respetivos representantes. 

8. No caso de agrupamento de concorrentes, cada um dos elementos do agrupamento deve efetuar a 

discriminação do valor da proposta por cada um dos membros do agrupamento concorrente.” 

 

 

 

Deve ler-se: 
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“Artigo 7.º 

Documentos que constituem a proposta 

1. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa ou, não o sendo, deve ser acompanhada de 

tradução devidamente legalizada e em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, 

para todos os efeitos, sobre os respetivos originais. 

2. A proposta é composta por: 

a) Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP), aprovado pelo Regulamento de 

Execução (EU) 2016/7 da Comissão, de 5 de janeiro de 2016, disponível em 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pt, de acordo com as instruções 

estabelecidas no Anexo I do programa do procedimento, sendo que o referido documento deve ser 

apresentado em ficheiro, com a designação “AnexoI_[designação_concorrente].pdf”. 

b) Certidão comercial emitida pela respetiva Conservatória do Registo Comercial ou código de acesso à 

Certidão Comercial “online”, com a inscrição da firma e todos os registos em vigor, devidamente 

atualizada, relativas ao adjudicatário ou a cada uma das empresas integrantes do agrupamento 

concorrente; 

c) Declaração, contendo a identificação do representante do concorrente para a prática de todos os 

atos no âmbito do presente procedimento, juntando-se o respetivo documento de mandato ou 

comprovativo da representação legal. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta deve 

ser acompanhada dos instrumentos de mandato, emitidos por cada um dos sujeitos que o 

compõem, bem como da designação do representante comum dos membros que integram o 

agrupamento para a prática de todos os atos no âmbito do presente procedimento; 

d) Documentos que contenham os atributos da proposta, submetidos à concorrência pelo caderno de 

encargos, de acordo com os quais o concorrente se dispõe a contratar, designadamente: 

i) Proposta de preço (em algarismos e por extenso), tendo em conta o preço base, definido no 

caderno de encargos; 

e) Documentos que contenham os termos ou condições, relativos a aspetos da execução do contrato, 

não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante 

pretende que o concorrente se vincule, designadamente: 

i. Documentação comprovativa da existência de embarcação própria, conforme exigência do caderno 

de encargos; 
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ii. Equipamentos e meios afetos à prestação de serviços, objeto do procedimento. 

3. Os concorrentes deverão especificar nas suas propostas todos os aspetos que considerem relevantes para 

a avaliação das mesmas.  

4. O preço expresso em euros, deverá ser indicado em algarismos e por extenso prevalecendo, em caso de 

divergência, o expresso por extenso. 

5. A proposta deve ser obrigatoriamente assinada pelo concorrente ou seus representantes, nos termos do 

artigo 10.º do presente programa de procedimento. 

6. Os concorrentes ficam obrigados a apresentar todos os documentos, elementos e informações adicionais 

que o Município de Faro considere necessários ao esclarecimento ou aclaramento do referido nos números 

anteriores. 

7. No caso de agrupamento de concorrentes, o documento referido na alínea a) do ponto 1, deve ser 

assinado pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos ao 

documento os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo 

representante comum, deve ser assinado por todos os seus membros ou respetivos representantes. 

8. No caso de agrupamento de concorrentes, cada um dos elementos do agrupamento deve efetuar a 

discriminação do valor da proposta por cada um dos membros do agrupamento concorrente.” 
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