
 

 

 
 

MUNICÍPIO DE SETÚBAL 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

REUNIÃO N.º                                PROPOSTA N.º   41/2022/DOM 

Realizada em            DELIBERAÇÃO N.º   
 

ASSUNTO : 
 

EMPREITADA CP 10/2022/DOM - “EN 10-4 ENTRE KM 15 + 255 E O KM 21 + 072 – 
BENEFICIAÇÃO”: 
- APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL, ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 
CONTRATO 

 
 

 

Por Deliberação n.º 2572/2022, de 20 de Julho, da Câmara Municipal, através da Proposta n.º 26/2022/DOM, foi 

decidida a abertura de procedimento de contratação pública, com vista à realização da empreitada “EN 10-4 

ENTRE KM 15 + 255 E O KM 21 + 072 - BENEFICIAÇÃO”, 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, a 

melhoria das condições de segurança de circulação rodoviária, nomeadamente, nos locais de acesso às 

diferentes empresas e áreas de serviço da zona portuária da Mitrena, permitindo ainda a implantação de 

uma ciclovia, de duas rotundas e de um passeio pedonal no lado sul do traçado da EN 10-4, com arborização 

e iluminação pública, com o preço base de 3.298.396,50€ (três milhões, duzentos e noventa e oito mil, 

trezentos e noventa e seis euros e cinquenta cêntimos). 

 

A empreitada em apreço enquadra-se no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), investimento 

C07-i04.02, “Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias”, Subinvestimento: 

Requalificação da EN10-4 Setúbal/Mitrena, identificada pelo governo como projeto prioritário na região de 

Setúbal, tendo já sido assinado o contrato de financiamento respetivo. 

 

Publicitado o procedimento e decorrido o prazo para apresentação de propostas verificou-se terem sido 

apresentadas seis propostas das quais três foram acima do preço base e as restantes três com valor muito 

inferior ao preço base.  

 

O Júri procedeu à análise das propostas, tendo concluído pela exclusão de todas, nos termos e com os 

fundamentos constantes do Relatório Preliminar, de 29/09/2022. 

 

Todos os concorrentes foram notificados do Relatório Preliminar, tendo-se apenas registado a pronúncia de 

um deles em sede de audiência prévia.  

 

  



 

 

Com efeito, a concorrente ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., apresentou, 

fundamentou e concluiu a sua pronúncia no sentido da readmissão da sua proposta, nos termos do artigo 

70.º, n.º 6 do CCP, juntamente com o artigo 5.º do DL n.º 36/2022, de 20/05 (Revisão Extraordinária de 

Preços), que, essencialmente, permite a adjudicação de proposta cujo valor seja superior ao preço base, no 

limite máximo de 20%, depois de verificados os demais requisitos. 

 

O Júri procedeu à análise da pronúncia e submeteu à deliberação da Câmara Municipal as suas conclusões e 

propostas relativamente à mesma, que vieram a merecer aprovação do referido órgão municipal através da 

sua Deliberação da Câmara Municipal n.º 3649/2022, de 26/10/2022, com base na Proposta n.º 37/2022/DOM, 

autorizando a adjudicação excepcional acima do preço base e o aumento da despesa. 

 

Consequentemente, em 27/10/2022, foi emitido e notificado a todos os concorrentes o Segundo Relatório 

Preliminar, em anexo, tendo-se verificado que, em sede de audiência prévia, não foi por qualquer dos 

concorrentes apresentada reclamação sobre o mesmo. 

 

Face à inexistência de observações pelos concorrentes, o Júri concluiu nos termos do Relatório Final, em 

anexo, datado de 09/11/2022, para o qual se remete, onde propôs a manutenção dos argumentos e 

conclusões, constantes do Segundo Relatório Preliminar de 27/10/2022, 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 ordenação da proposta da concorrente 6 – ESTRELA DO NORTE, ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO, S.A, única proposta que reúne condições para o efeito: 

 

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR PRAZO 

1.º 6 – ESTRELA DO NORTE, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. 3.943.516,37 € 400 DIAS 

 

3.º - A adjudicação da empreitada à empresa ESTRELA DO NORTE, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., NIPC: 

507383125, pelo valor de 3.943.516,37 € (três milhões, novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezasseis 

euros e trinta e sete cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor e pelo prazo de execução de 400 dias, nos 

termos do artigo 24.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 (cinco) dias para a apresentação dos documentos de habilitação, conforme 

consta do artigo 27.º do Programa do Concurso; 

 

6 – A prestação de caução de 5% do valor da adjudicação, conforme previsto no artigo 28.º do Programa do 

Concurso; 

 

7 – 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 na rubrica PPI 2022/I/2 - Requalificação da EN10-4 Estrada da Mitrena, com a 

seguinte repartição de encargos: 

 Ano 2022 – 100 € (valor sem IVA) 

 Ano 2023 - 3.269.689,85 € (valor sem IVA) 

 Ano 2024 - 673.726,52 € (valor sem IVA) 

TOTAL – 3.943.516,37 € (valor sem IVA) 

 

 

Anexos:  

- Segundo Relatório Preliminar, de 27/10/2022, e Relatório Final do Júri, de 09/11/2022; 

- 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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