
 

 

 
 

MUNICÍPIO DE SETÚBAL 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

REUNIÃO N.º                                PROPOSTA N.º   02/2022/DOM 

Realizada em            DELIBERAÇÃO N.º   
 

ASSUNTO : 
 

CONCURSO PÚBLICO 30/2021/DOM - “INTERVENÇÃO DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA 

EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE EM SETÚBAL - FASE 2”:  

- APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL, ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO 

 
 

Por Deliberação n.º 252/2021, de 11/08/2021, da Câmara Municipal, através da Proposta n.º 11/2021/DOM, 

foi decidida a abertura de procedimento de contratação pública, com vista à realização da empreitada 

“INTERVENÇÃO DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO 

FILIPE EM SETÚBAL - FASE 2”, que adotou o tipo de Concurso Público, nos termos da alínea b) do artigo 19.º 

do CCP - Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

vulgarmente, designado por Código dos Contratos Públicos, CCP, a qual tem por objeto, na sequência dos 

resultados obtidos com a execução da Fase 1 da intervenção na encosta do Forte de S. Filipe, garantir a 

estabilidade da encosta, a execução de trabalhos de reforço estrutural do Torreão, do caneiro localizado na 

zona Oeste e de trabalhos de melhoramento da durabilidade das muralhas, através da realização do 

preenchimento das fendas existentes, entre outros. 

 

A empreitada em apreço tem candidatura no âmbito do POSEUR – Programa Operacional da 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, cujo financiamento será de 75% e a comparticipação do 

Estado Português em 25%, nos termos constantes do Protocolo firmado entre o Município de Setúbal, o 

Estado Português, a ENATUR – Empresa Nacional de Turismo, SA e o LNEC – Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil.  

 

Ao procedimento de contratação pública apresentaram-se sete propostas concorrentes. 

 

O Júri procedeu à análise das propostas, tendo concluído nos termos do Relatório Preliminar de 05 de 

novembro de 2021, em anexo, o qual, notificado aos concorrentes, suscitou a pronúncia, em sede de 

audiência prévia, por parte de três concorrentes. 

 

O Júri procedeu à análise das pronúncias e concluiu pela necessidade de alteração da ordenação das 

propostas constantes do primeiro Relatório Preliminar. Pelo que, aos 30 de novembro de 2021, foi emitido 

Segundo Relatório Preliminar, em anexo, que notificado aos concorrentes, suscitou a pronúncia, em sede de 

  



 

 

audiência prévia, por parte de dois concorrentes. 

 

O Júri procedeu à análise destas novas pronúncias e concluiu nos termos do Relatório Final, em anexo, 

datado de 07 de janeiro de 2022, para o qual se remete, onde propôs a manutenção dos argumentos e 

conclusões, constantes do Segundo Relatório Preliminar, em todos os seus termos, tudo conforme consta do 

respetivo processo. 

 

 

Assim, propõe-se: 

 

1 – A aprovação do Relatório Final do Júri, em anexo, nos termos do artigo art.º 148.º, n.ºs 3 e 4 do CCP; 

 

2 – Consequentemente, a classificação e ordenação das propostas admitidas, de acordo com o seguinte 

quadro: 

 

Ordenação Concorrente Pontuação Fator Preço 
Pontuação Fator 

Valia Técnica 

Classif. 

Final 

Valor da 

Proposta 

Prazo de 

execução 

1 
DST - DOMINGOS DA 

SILVA TEIXEIRA, S.A. 
4 179 983,98 € 17,8 12,5 30,3 4 179 983,98 € 480 dias 

2 

MOTA-ENGIL, 

ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO, S.A. 

4 157 353,76 € 19,9 5,0 24,9 4 157 353,76 € 480 dias 

 

3 – A adjudicação da empreitada “INTERVENÇÃO DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA 

ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE EM SETÚBAL - FASE 2” à empresa DST - DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, 

S.A., com o NIF 501 489 126, pelo valor de 4 179 983,98 € (quatro milhões, cento e setenta e nove mil, 

novecentos e oitenta e três euros e noventa e oito cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, pelo 

prazo de execução de 480 dias, nos termos do artigo 22.º do Programa do Concurso e artigo 76.º do CCP; 

 

4 – A aprovação da minuta do contrato, que se anexa, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP; 

 
5 – A concessão do prazo de 5 dias para a apresentação dos documentos de habilitação, conforme consta do 

artigo 18.º, n.º 2 do Programa do Concurso; 

 

6 – A prestação de caução de 5% do valor da adjudicação, conforme previsto no artigo 29.º, n.ºs 1 e 2 do 

Programa do Concurso; 

 

7 – A delegação no Senhor Presidente da Câmara, André Valente Martins, com a possibilidade de 

subdelegação, nos termos do disposto no artigo 34.º, n.º 1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro e artigo 

109.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, das competências para a prática de todos os atos 



 

 

e formalidades de carácter instrumental e decisórios, ainda necessários ao prosseguimento e conclusão 

do presente procedimento e execução dos trabalhos objeto do respetivo contrato, nomeadamente: 

 

- Autorizar a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos de habilitação, nos termos 

do art.º 85.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Concessão de prazo ao adjudicatário para que se pronuncie por escrito, nos casos em que se 

verifique a existência de facto que determine a caducidade da adjudicação, nos termos do art.º 

86.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- A resposta às reclamações da minuta de contrato, competência prevista no art.º 102.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- A possibilidade de inclusão de ajustamentos ao conteúdo do contrato a celebrar, que resultem 

de exigências de interesse público, competência prevista no artigo 99.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro; 

- Autorizar a substituição da caução que tenha sido prestada, competência prevista no artigo 

294.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Liberar a caução, nos termos previstos no artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro; 

- Executar a caução, nos termos previstos no artigo 296.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro; 

- Autorizar a consignação da obra e suspensão do procedimento de consignação, nos termos dos 

artigos 355.º a 360.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Suspender a execução das prestações que constituem o objeto do contrato, nos termos dos 

artigos 297.º, 365.º e 367.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Ordenar o recomeço da execução das prestações que constituem o objeto do contrato, nos 

termos do artigo 298.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Dirigir a execução das prestações e respetiva medição dos trabalhos, nos termos dos artigos 

302.º, 304.º e 387.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Fiscalizar o modo de execução do contrato, nos termos dos artigos 302.º e 305.º n.º 1 do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Autorizar adiantamentos de preço, nos termos do artigo 292.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro; 

- Modificar unilateralmente as cláusulas contratuais respeitantes ao conteúdo e ao modo de 

execução das prestações previstas no contrato e modo de execução do contrato, por razões de 

interesse público, e respectiva formalização, nos termos dos artigos 302.º e 311.º, n. 1 alínea c) 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Aplicar sanções por inexecução do contrato, nos termos dos artigos 302.º, 329.º e 403.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 



 

 

- Resolver unilateralmente o contrato, nos termos dos artigos 302.º, 333.º, n.º 1, 334.º, n.º 1, 

art.º 335.º, n.º 1 e 405.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Celebrar acordos endocontratuais, nos termos do artigo 310.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro; 

- Autorizar a cessão da posição contratual do empreiteiro, em fase contratual ou em sede de 

execução do contrato, nos termos previstos no artigo 318.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro;  

- Autorizar a cessão da posição contratual por incumprimento empreiteiro, nos termos previstos 

no artigo 318.º- A do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Autorizar a subcontratação, em fase contratual ou em sede de execução do contrato, nos 

termos previstos nos artigos 318.º, n.º 3, 319.º, n.º 1 e 385.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro; 

- Autorizar o pagamento direto ao subcontratado, nos termos previstos no artigo 321.º- A do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Revogar o contrato, nos termos previstos no artigo 331.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro; 

- Nomear e substituir o Diretor de Fiscalização e o Gestor do Contrato, nos termos previstos no 

artigo 344.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Nomear e substituir o Coordenador de Segurança em obra, nos termos previstos nos artigos 9.º 

e 17.º, alínea a) do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro; 

- Aprovar o DPSS - Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, nos termos previstos no 

artigo 362.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

273/2003, de 29 de outubro; 

- Aceitar o plano de trabalhos e suas alterações, bem como, o plano de trabalhos modificado, nos 

termos dos artigos 361.º, n.º 7, a contrariu sensu, e 404.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro; 

- Autorizar o início dos trabalhos em data diferente da legal e/ou contratualizada, nos termos 

previstos no artigo 363.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Aprovar e ordenar a execução dos trabalhos complementares, nos termos do artigo 370.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Formalizar a execução de trabalhos complementares, nos termos previstos no artigo 375.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Aprovar a prorrogação do prazo da empreitada, nomeadamente, nos termos previstos nos 

artigos 297.º, 298.º, 365.º e 374.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Aprovar e ordenar a supressão de trabalhos, nos termos previstos no artigo 379.º do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  



 

 

- Aprovar o pagamento de indemnização por redução do preço contratual, nos termos previstos 

no artigo 381.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Homologar os autos correspondentes às matérias delegadas; 

- Aprovar e ordenar o pagamento decorrente de pedidos de reposição do equilíbrio financeiro, 

nos termos do artigo 354.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Aprovar as Revisões de Preços, provisórias e definitiva, nos termos dos artigos 382.º do Decreto-

Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro e do Decreto-Lei n.º 6/2004 de 06/01; 

- Aprovar as Receções da obra, provisórias e definitiva, nos termos dos artigos 394.º a 398.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro. 

- Aprovar a Conta Final da empreitada, nos termos previstos no artigo 399.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro. 

 

 

8 – A aprovação em minuta para imediata produção de efeitos, nos termos do disposto no artigo 57.º, n.º 3 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

 

A despesa teve cabimento no plano I 15/2016 do PPI e terá a seguinte repartição de encargos: 

• Ano 2022 – 1.634.509,17 € (+ IVA) 

• Ano 2023 – 2.545.474,81 € (+ IVA) 

 

 

Anexos: Relatórios Preliminares e Final do Júri; 

                Minuta do contrato. 

 

 

 

 

O TÉCNICO   O CHEFE DE DIVISÃO 

 

 

  

 

 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO   O PROPONENTE 

 

 

  

 
 

APROVADA / REJEITADA  por :  Votos Contra;  Abstenções;  Votos a Favor. 

 

                                                                             Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro 

 
O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA  O PRESIDENTE DA CÂMARA 
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