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1 NOTA PRÉVIA 

O presente relatório preliminar, elaborado nos termos do artigo 146.º do Código dos 

Contratos Públicos (doravante CCP), tem por objeto a análise das propostas 

apresentadas no âmbito do procedimento com a Refª SRU_20278_CPNS – “Aquisição 

de serviços para a elaboração do projeto para construção da igreja do bairro da 

Boavista – Centro Social de São José da Boavista, Lisboa”, apresentadas através da 

plataforma eletrónica www.saphety.com, na sequência do anúncio da abertura do 

procedimento em 12/05/2020. 

Nos termos do Programa de Concurso, foi definido como prazo de apresentação de 

propostas 40 (quarenta) dias após o envio para publicação no Diário da República (DR). 

No decurso do prazo para apresentação das propostas e na sequência dos 

esclarecimentos solicitados, foi necessário prorrogar o prazo inicialmente concedido 

para o dia 30/06/2020. Findo o prazo para apresentação de propostas, o júri procedeu 

à sua abertura no dia útil seguinte, isto é, no dia 01/07/2020.  

 

2 CONCORRENTES  

No âmbito do presente procedimento concorreram as seguintes empresas:  

PROPOSTA Nº NOME DO CONCORRENTE  

1 IBTEKAR Unipessoal Lda. 

2 Vinso Unipessoal, Lda. 

4 Impacto Decimal - Projetos de Engenharia e Consultoria, Lda. 

5 Atelier da Praia - Arquitectos, Lda. 

6 ASBA – ARQUITETURA, Lda. 

7 CONSULPLANO - VIATÚNEL, Estudos, Projetos, Planeamento e 

Fiscalização de Empreendimentos, S.A. 

8 XPS - ENGENHEIROS ASSOCIADOS, Lda. 

9 Paulo Miguel Brito Valente 

11 ORGÂNICA, ARQUITECTURA, Lda. 

12 NEVES & FERRÃO, Lda. 

13 Riportico - Engenharia, Lda. 

14 Pedro Matos Gameiro Arquitectos, Lda. 

15 Paula Nabais & Vítor Leite - Arquitectos Lda. 

16 Tiago Filipe Bernardo dos Santos 

17 A1V2-Engenharia Civil e Arquitectura, Lda. 

http://www.saphety.com/
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18 INÊS LOBO ARQUITECTOS, Lda. 

19 Helena Botelho Arquitectura, Unipessoal, Lda. 

20 Sérgio Renato dos Santos Cruz 

 

Cumpre referir que a empresa Riportico – Engenharia, Lda. apresentou na plataforma 

eletrónica, por lapso, proposta relativa a um outro procedimento também em curso (com 

a refª SRU_20320_CPS), tendo solicitado à Lisboa Ocidental que a referida proposta 

fosse apreciada no âmbito deste último. Não se tratando de proposta válida, a mesma 

não integra, por conseguinte, a lista das propostas a analisar. 

A proposta apresentada pela pessoa singular Sérgio Renato dos Santos Cruz foi 

submetida fora do prazo definido para a apresentação de propostas, de acordo com o 

exigido no ponto 5 do Programa de Concurso, pelo que também não poderá ser objeto 

de apreciação por parte do Júri do procedimento. 

As empresas Arcos Combinados – Arquitectos Associados Lda. e Genera, Lda. 

apresentaram, ambas, declaração de não proposta. 

 

3 ANÁLISE FORMAL DAS PROPOSTAS E DETERMINAÇÃO DO PREÇO 

ANORMALMENTE BAIXO 

As propostas apresentadas foram objeto de análise formal, tendo-se verificado o 

seguinte relativamente a cada uma delas: 

• O Concorrente nº 1 - “IBTEKAR Unipessoal, Lda.” apresentou uma proposta que 

deverá ser objeto de exclusão, nos termos conjugados da alínea a) do n.º 2 do 

artigo 70.º e do n.º 1 do artigo 57.º, ambos do CCP, pela não apresentação dos 

documentos exigidos nas alíneas c) a f) do ponto 7.1 do Programa de Concurso; 

• O Concorrente nº 2 – “Vinso Unipessoal, Lda.” apresentou uma proposta que 

deverá ser objeto de exclusão, nos termos conjugados da alínea a) e d) do n.º 2 

do artigo 70.º e do n.º 1 do artigo 57.º, ambos do CCP, pela não apresentação 

dos documentos exigidos nas alíneas c) a f) do ponto 7.1 do Programa de 

Concurso e pelo facto do preço proposto ultrapassar o preço base; 

• O Concorrente nº 19 - “Helena Botelho Arquitectura Unipessoal, Lda.” 

apresentou uma proposta que deverá ser objeto de exclusão, nos termos 

conjugados do disposto no ponto 8.2 do Programa de Concurso, no artigo 54.º 

da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto e no n.º 4 do artigo 57.º do CCP, pela 
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omissão de assinatura eletrónica qualificada de cada um dos documentos 

integrantes da proposta. 

 

Concluída a análise formal das propostas, segue a lista das propostas admitidas para 

efeitos de aplicação do critério de adjudicação: 

 

PROPOSTA Nº NOME DO CONCORRENTE  

4 Impacto Decimal - Projetos de Engenharia e Consultoria, Lda. 

5 Atelier da Praia - Arquitectos, Lda 

6 ASBA - ARQUITETURA LDA 

7 CONSULPLANO - VIATÚNEL, Estudos, Projetos, Planeamento e 

Fiscalização de Empreendimentos, S.A. 

8 XPS - ENGENHEIROS ASSOCIADOS, LDA. 

9 Paulo Miguel Brito Valente 

11 ORGÂNICA, ARQUITECTURA, LDA 

12 NEVES & FERRÃO, LDA 

14 Pedro Matos Gameiro 5rquitectos, lda 

15 Paula Nabais & Vítor Leite – Arquitectos Lda 

16 Tiago Filipe Bernardo dos Santos 

17 A1V2-Engenharia Civil e Arquitectura, Lda. 

18 INÊS LOBO ARQUITECTOS LDA 

 

Nos termos do n.º 2 do artigo 132.º do CCP, considera-se que o preço total resultante 

de uma proposta é considerado anormalmente baixo, quando seja 15% (quinze por 

cento) igual ou inferior à média aritmética do preço das propostas a admitir. 

Ora, na apreciação dos documentos que instruem as propostas apresentadas verificou-

se que a proposta apresentada pelo Concorrente Impacto Decimal apresentava, com 

efeito, um preço anormalmente baixo, tendo o Júri solicitado esclarecimentos ao referido 

Concorrente, em 07/04/2020, sobre os elementos constitutivos da sua proposta, a 

responder por escrito e no prazo de 2 (dois) dias úteis, ao abrigo do disposto no n.º 3 

do artigo 71.º do CCP. 
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Em 08/07/2020, o Concorrente prestou esclarecimentos relativamente ao preço 

apresentado (em anexo), com a decomposição detalhada dos custos por si suportados, 

considerando o Júri que tal justificação fundamenta de modo cabal e suficiente o preço 

apresentado. 

 

4 CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO  

A adjudicação é, nos termos estabelecidos no ponto 14. do Programa de Concurso, 

efetuada com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa, na 

modalidade prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º do CCP, isto é, melhor relação-

qualidade preço, sendo adjudicada a proposta que apresente a maior pontuação obtida 

através da seguinte fórmula: 

Pf = 0,80 (QSP) + 0,20 x (PSP) 

Em que: 

• Pf = Pontuação final (pontos);  

• (PSP) = Pontuação para o preço da proposta de cada Concorrente 

 

Os fatores e subfactores que densificam o critério de adjudicação são os seguintes: 

a) Qualidade da Solução Proposta (QSP) – 80% 

b) Preço da Solução Proposta (PSP) – 20%; 
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5 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS  

Desta forma e considerando o supra exposto foram as propostas objeto de avaliação 

que se resume nas seguintes tabelas: 

 

Tabela 1 – Pontuação dos fatores e subfactores da Qualidade da Solução Proposta 

(QSP) – 80% da pontuação total.  

 

 

Tabela 2 - Pontuação do fator Preço da Solução Proposta (PSP) – 20%, da pontuação 

total.  

 

N.º Concorrente

A1 Subfactor 

"Integração na 

envolvente"

(30%)

A2 Subfactor 

"Identidade 

arquitectonica e 

inovação"(30%)

A3 Subfactor 

"Adequabilidade 

do Programa 

Funcional (20%)

A4 Subfactor 

"Racionalização 

das soluções 

construtivas e 

sustentabilidade" 

(20%)

AVALIAÇÃO 

QUALIDADE DA 

SOLUÇÃO 

PROPOSTA

1 A1V2 - Eng Civil e Arq. Lda 2 2 2 2 2,03

2 ASBA - Arq. Lda. 3 3 4 3 3,13

3 Atelier da Praia - Arq 3 2 3 3 2,80

4 Consulplano – Viatunel 2 1 2 2 1,77

5 Impacto Decimal 2 2 2 2 2,13

6 Ines Lobo Arq Lda 4 5 4 4 4,20

7 Neves & Ferrão, Lda 1 2 2 3 2,00

8 Organica, Arquitetura, Lda 3 4 3 3 3,37

9 Paula Nabais e Vitor Leite – Arq 2 2 2 2 1,87

10 Paulo Valente 2 2 2 2 2,07

11 Pedro Matos Gameiro, Arq. Lda 5 5 4 4 4,43

12 Tiago Filipe Bernardo dos Santos 4 4 4 4 4,00

13 XPS - Eng. Associados, Lda 2 2 2 3 2,33

Preço Concorrente

x: (Preço 

Concorrente/ Preço 

Base)

AVALIAÇÃO FACTOR 

PREÇO √(25-25x2)

PONTUAÇÃO FINAL 

DO CONCORRENTE
ORDENAÇÃO

83 000,00 € 0,93 1,89 2,01 10

82 550,00 € 0,92 1,95 2,90 5

80 721,00 € 0,90 2,18 2,68 6

88 000,00 € 0,98 0,97 1,61 13

63 000,00 € 0,93 1,89 2,08 9

89 000,00 € 0,99 0,62 3,48 3

78 000,00 € 0,87 2,47 2,09 8

74 870,00 € 0,83 2,75 3,24 4

80 000,00 € 0,89 2,26 1,95 12

85 000,00 € 0,95 1,60 1,97 11

80 000,00 € 0,89 2,26 4,00 1

77 500,00 € 0,86 2,52 3,70 2

79 000,00 € 0,88 2,37 2,34 7
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Tabela 3 – Avaliação Final (QSP+PSP) e ordenação  

 

 

Cumpre detalhar, de seguida, a fundamentação da avaliação e ordenação, de acordo 

com o anexo VI do Programa de Concurso: 

 

1º Classificado - Pedro Matos Gameiro, Arq. Lda 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), este projeto destaca-se 

pela notável integração da volumetria proposta no contexto urbano e na sua 

articulação com o espaço público envolvente, com enfoque na solução desenhada 

para a Praça, pela sua amplitude, caracterização arquitetónica e, sobretudo, pelo 

potencial de apropriação proporcionado pela sua estruturação em 3 áreas distintas, 

em que a área central é coberta. Esta cobertura, a Igreja, encontra assim o seu 

equilíbrio entre uma presença relevante e a nova hierarquização pretendida para os 

equipamentos públicos do Bairro.  

A distribuição do programa em torno desta praça e a rede de circuitos propostos 

para ligação à envolvente garantem a sua integração na estrutura funcional do 

Bairro, dinamizando a centralidade proposta e contribuindo para um aumento 

significativo da qualidade do espaço público do Bairro. 

 

• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), o projecto 

caracteriza-se por uma notável clareza, consistência formal e inovação da solução 

apresentada, em que o desenho e enquadramento do corpo suspenso da igreja é 

Preço Concorrente

x: (Preço 

Concorrente/ Preço 

Base)

AVALIAÇÃO FACTOR 

PREÇO √(25-25x2)

PONTUAÇÃO FINAL 

DO CONCORRENTE
ORDENAÇÃO

83 000,00 € 0,93 1,89 2,01 10

82 550,00 € 0,92 1,95 2,90 5

80 721,00 € 0,90 2,18 2,68 6

88 000,00 € 0,98 0,97 1,61 13

63 000,00 € 0,93 1,89 2,08 9

89 000,00 € 0,99 0,62 3,48 3

78 000,00 € 0,87 2,47 2,09 8

74 870,00 € 0,83 2,75 3,24 4

80 000,00 € 0,89 2,26 1,95 12

85 000,00 € 0,95 1,60 1,97 11

80 000,00 € 0,89 2,26 4,00 1

77 500,00 € 0,86 2,52 3,70 2

79 000,00 € 0,88 2,37 2,34 7
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reforçado pelas materialidades propostas, resultando numa composição harmoniosa 

e coerente com o desenho e materialidade dos espaços interiores.   

 

• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projecto 

demonstra consistência na aplicação do Programa Preliminar, na organização dos 

espaços e na legibilidade das circulações, valorizando-se particularmente a reflexão 

e desenho da Nave Principal, demonstrado conhecimento e flexibilidade na 

adaptação a diversos modos de vivência e utilização de um espaço que se pretende, 

cada vez mais, dinâmico. 

 

Identifica-se espaço para reflexão sobre a melhoria no acesso e visibilidade da 

entrada principal da Igreja, sem que a proposta de hierarquização dos equipamentos 

deva ser questionada. 

 

• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projecto apresenta elevada racionalidade expressiva e 

construtiva que colabora para potenciar soluções de poupança de energia passiva 

e activa, de economia do projecto e a durabilidade da obra;    

   

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 

 

2º Classificado - Tiago Filipe Bernardo dos Santos 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), o projecto valoriza a 

integração da volumetria proposta no contexto urbano e na sua articulação com o 

espaço público envolvente, sendo que se considerou particularmente o pragmatismo 

do desenho na procura de concentração do programa a um só nível e em relação 

plena com a praça proposta, contribuindo assim para a sua dinamização e 

articulação com o restante Bairro. A escala subtil da proposta e sua relação com a 

escadaria de acesso à nova Escola Gonçalo Ribeiro Teles resultam num equilíbrio 

na relação entre os novos equipamentos do Bairro. 

 

• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), o projecto 

caracteriza-se por uma forte clareza, consistência formal, inovação e pertinência 

global da solução apresentada, sendo particularmente relevantes a procura de 
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relações de escala adequadas com a envolvente e a continuidade desenhada 

através da grande estrutura de ensombramento proposta. 

 

• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projecto 

demonstra consistência na aplicação do Programa Preliminar, na organização dos 

espaços e na legibilidade das circulações sendo que, novamente, se releva o 

pragmatismo da solução de nivelamento integral do programa e da sua plena 

continuidade física e funcional, sem que tal comprometa os princípios de 

funcionamento autónomo pretendido.  

A Nave Principal apresenta uma proporção algo desequilibrada que resulta numa 

reduzida flexibilidade e qualidade espacial.  

 

• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projecto apresenta elevada racionalidade expressiva e 

construtiva que colabora para potenciar soluções de poupança de energia passiva 

e activa, de economia do projecto e a durabilidade da obra;      

 

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 

 

3º Classificado – Inês Lobo Arq Lda 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), o projeto valoriza a 

integração da volumetria proposta no contexto urbano e na sua articulação com o 

espaço público envolvente, adotando uma solução, que embora procure afirmar uma 

continuidade com a Rua D. Maria Brites, faz com que a praça se autonomiza em 

relação ao tecido urbano envolvente, gerando uma separação acentuada entre o 

plano da rua e o plano da praça. 

 

• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), o projeto 

caracteriza-se por uma notável clareza, consistência formal e inovação da solução 

apresentada, procurando estabelecer uma unidade entre edifício e espaço publico, 

adicionando novos espaços, como a capela e a torre sineira, que se estabelecem 

como elementos compositivos de referência espacial no conjunto proposto.   
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• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projeto 

demonstra consistência na aplicação do Programa Preliminar, na organização dos 

espaços e na legibilidade das circulações, separando a igreja dos espaços 

complementares, capelas mortuárias, serviços paroquiais e organizando o programa 

de maneira clara e compacta articulada com espaço envolvente. 

 

• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projeto apresenta elevada racionalidade expressiva e 

construtiva que colabora para potenciar soluções de poupança de energia passiva 

e activa, de economia do projeto e a durabilidade da obra nomeadamente propondo 

solução que assegura renovação do ar por meios naturais.    

 

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 

 

 

4º Classificado - Orgânica, Arquitetura, Lda 

 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), o projeto dá atenção à 

volumetria proposta no contexto urbano e na sua articulação com o espaço público 

envolvente; 

• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), o projeto 

caracteriza-se por uma forte clareza, consistência formal, inovação e pertinência 

global da solução apresentada; 

• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projeto 

demonstra regular aplicação do Programa Preliminar, na organização dos espaços 

e na legibilidade das circulações; 

• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projeto apresenta boa racionalidade construtiva que 

colabora para potenciar soluções de poupança de energia passiva e activa, de 

economia do projeto e a durabilidade da obra;      

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 
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5º Classificado - ASBA - Arq. Lda. 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), o projeto dá atenção à 

volumetria proposta no contexto urbano e na sua articulação com o espaço público 

envolvente; 

• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), trata-se de um 

projeto com boa consistência formal e aspectos inovadores; 

• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projeto 

demonstra consistência na aplicação do Programa Preliminar, na organização dos 

espaços e na legibilidade das circulações; 

• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projeto apresenta boa racionalidade construtiva que 

colabora para potenciar soluções de poupança de energia passiva e activa, de 

economia do projeto e a durabilidade da obra;      

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 

 

6º Classificado - Atelier da Praia - Arq 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), o projeto dá atenção à 

volumetria proposta no contexto urbano e na sua articulação com o espaço público 

envolvente; 

• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), o projeto 

apresenta razoável adequabilidade formal, com reduzidos aspectos inovadores; 

• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projeto 

demonstra regular aplicação do Programa Preliminar, na organização dos espaços 

e na legibilidade das circulações; 

• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projeto apresenta boa racionalidade construtiva que 

colabora para potenciar soluções de poupança de energia passiva e activa, de 

economia do projeto e a durabilidade da obra;      

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 
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7º Classificado - XPS - Eng. Associados, Lda 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), considera-se um projeto 

com dificuldades na integração da volumetria proposta no contexto urbano; 

• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), o projeto 

apresenta razoável adequabilidade formal, com reduzidos aspectos inovadores; 

• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projeto 

apresenta uma resposta inconsistente na aplicação do Programa Preliminar e na 

articulação com os objectivos do projeto; 

• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projeto apresenta boa racionalidade construtiva que 

colabora para potenciar soluções de poupança de energia passiva e activa, de 

economia do projeto e a durabilidade da obra;      

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 

 

8º Classificado - Neves & Ferrão, Lda 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), considera-se um projeto 

pouco cuidado na integração da volumetria proposta no contexto urbano;  

• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), o projeto 

apresenta razoável adequabilidade formal, com reduzidos aspectos inovadores; 

• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projeto 

apresenta uma resposta inconsistente na aplicação do Programa Preliminar e na 

articulação com os objectivos do projeto; 

• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projeto apresenta boa racionalidade construtiva que 

colabora para potenciar soluções de poupança de energia passiva e activa, de 

economia do projeto e a durabilidade da obra;      

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 

 

9º Classificado - Impacto Decimal 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), considera-se um projeto 

com dificuldades na integração da volumetria proposta no contexto urbano; 
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• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), o projeto 

apresenta razoável adequabilidade formal, com reduzidos aspectos inovadores; 

• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projeto 

apresenta uma resposta inconsistente na aplicação do Programa Preliminar e na 

articulação com os objetivos do projeto; 

• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projeto apresenta racionalidade construtiva que colabora 

para potenciar soluções de poupança de energia passiva e activa, de economia do 

projeto e a durabilidade da obra;      

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 

 

10º Classificado - A1V2 - Eng Civil e Arq. Lda 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), considera-se um projeto 

com dificuldades na integração da volumetria proposta no contexto urbano; 

• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), o projeto 

apresenta razoável adequabilidade formal, com reduzidos aspectos inovadores; 

• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projeto 

apresenta uma resposta inconsistente na aplicação do Programa Preliminar e na 

articulação com os objectivos do projeto; 

• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projeto apresenta racionalidade construtiva que colabora 

para potenciar soluções de poupança de energia passiva e activa, de economia do 

projeto e a durabilidade da obra;      

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 

 

11º Classificado - Paulo Valente 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), considera-se um projeto 

com dificuldades na integração da volumetria proposta no contexto urbano; 

• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), o projeto 

apresenta razoável adequabilidade formal, com reduzidos aspectos inovadores; 
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• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projeto 

apresenta uma resposta inconsistente na aplicação do Programa Preliminar e na 

articulação com os objectivos do projeto; 

• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projeto apresenta racionalidade construtiva que colabora 

para potenciar soluções de poupança de energia passiva e activa, de economia do 

projeto e a durabilidade da obra;      

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 

 

12º Classificado - Paula Nabais e Vitor Leite – Arq 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), considera-se um projeto 

com dificuldades na integração da volumetria proposta no contexto urbano; 

• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), o projeto 

apresenta razoável adequabilidade formal, com reduzidos aspectos inovadores; 

• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projeto 

apresenta uma resposta inconsistente na aplicação do Programa Preliminar e na 

articulação com os objectivos do projeto; 

• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projeto apresenta racionalidade construtiva que colabora 

para potenciar soluções de poupança de energia passiva e activa, de economia do 

projeto e a durabilidade da obra;      

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 

 

13º Classificado - Consulplano - Viatunel 

• Em relação ao subfactor “Integração na envolvente” (A1), considera-se um projeto 

com dificuldades na integração da volumetria proposta no contexto urbano; 

• Em relação ao subfactor “identidade arquitectónica e inovação” (A2), o projeto 

caracteriza-se por fraca adequabilidade formal, sem aspetos inovadores; 

• Em relação ao subfactor “Adequabilidade do Programa Preliminar” (A3), o projeto 

apresenta uma resposta inconsistente na aplicação do Programa Preliminar e na 

articulação com os objetivos do projeto; 
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• Em relação ao subfactor “Racionalização das soluções construtivas e de 

sustentabilidade (A4), o projeto apresenta racionalidade construtiva que colabora 

para potenciar soluções de poupança de energia passiva e activa, de economia do 

projeto e a durabilidade da obra;      

• Em relação ao factor “preço da solução proposta”, a pontuação atribuída foi 

calculada de acordo com a fórmula definida no Ponto 14.4 do Programa de 

Concurso; 

 

6 CONCLUSÃO  

 Assim, nos termos do supra exposto e considerando o critério de adjudicação, 

considera o júri ser de propor a adjudicação, nos termos do ponto 14 do Programa de 

Concurso, ao Concorrente Pedro Matos Gameiro, Arq. Lda., pelo valor de 80.000,00€ 

(oitenta mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

7 DIREITO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA 

Nos termos do disposto no artigo 147.º do CCP, os Concorrentes poderão pronunciar-

se sobre o teor do presente relatório preliminar, por escrito, ao abrigo do direito de 

audiência prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da respetiva notificação. 

 

ANEXO: 

Nota justificativa preço Impacto Decimal 

 

 

O Júri 
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LISBOA OCIDENTAL, SRU, E. M., SA 

 

“AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 

EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA IGREJA DO BAIRRO DA 

BOAVISTA – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO JOSÉ DA 

BOAVISTA” 

 

(Procedimento REF.ª SRU_20278_CNS) 

 

 

 

NOTA JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO 

(de acordo com o Artigo 71.º do Código dos Contratos Públicos) 
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NOTA JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO 

 

 

Paulo Jorge Macedo Fernandes da Conceição Gonçalves, portador do C.C. n.º 08071993 7 ZX5, residente no 

Largo Professor Fernando Fonseca n.º 8 1º C, 2795-080 Linda-a-Velha e Gonçalo Correia Fernandes Beato 

de Carvalho, portador do C.C. n.º 11220276 4 ZX8, residente na Praça dos Descobrimentos, n.º 31 – 1º D, 

2870-091 Montijo, na qualidade de representantes legais da "Impacto Decimal - Projetos de Engenharia e 

Consultoria, Lda.", com sede na Praça dos Descobrimentos, n.º 31 - 1º D, 2870-091 Montijo, contribuinte 

fiscal nº 514 281 235, declaram sob compromisso de honra que se propõem prestar os serviços referentes a 

“AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO 

DA IGREJA DO BAIRRO DA BOAVISTA - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO JOSÉ DA 

BOAVISTA”, publicado na plataforma eletrónica sob a ref.ª SRU_20278_CNS pelo valor global 63 000 € 

(sessenta e três mil euros). 

O valor em causa considera-se ajustado face à natureza dos serviços a prestar, atendendo ao constante no 

Programa do Procedimento e respetivo Caderno de Encargos. Tal deve-se ao facto do corpo técnico da 

Impacto Decimal, Lda. ser multidisciplinar, versátil e apresentar vasta experiência na coordenação e 

elaboração de projetos da mesma natureza, sendo que parte dos colaboradores possuem, além de 

formações específicas em cada área de engenharia ou arquitetura, formação no contexto de Gestão de 

Projetos (PMI®). 

A equipa dedicada ao projeto em assunto será constituída por um número alargado de colaboradores, 

agrupados por especialidades (havendo sempre um técnico responsável pela especialidade que coordena), 

os quais serão devidamente coordenados por um engenheiro, inscrito na Ordem dos Engenheiros como 

membro sénior. O coordenador de projeto será um arquiteto sénior, com vasta experiência demonstrada na 

elaboração e coordenação de projetos. 

Os técnicos dispõem ainda de uma panóplia diversa de ferramentas, as quais permitem aumentar a eficiência 

e elevar a eficácia na execução dos trabalhos. Estas, associadas à minimização dos desperdícios quer em 

tempo de execução quer em materiais alocados ao processo, permitem uma redução significativa dos custos 

inerentes à produção. 
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Pelo acima exposto justifica-se que é particularmente significativa a economia no processo de 

desenvolvimento dos projetos, pelo que o valor apresentado permite o desenvolvimento do trabalho com todo 

o rigor e qualidade que carateriza a Impacto Decimal, indo de encontro aos requisitos do cliente, ao mesmo 

tempo que possibilita a afirmação no mercado nacional. 

 

Em concordância com o exposto nos parágrafos anteriores, e almejando a competição saudável no seio do 

mercado nacional, sem nunca descurar a qualidade do trabalho desenvolvido, importa fundamentar o valor 

proposto a concurso. Este foi obtido através da estimativa de carga de trabalho afeta a cada especialidade 

(em número de horas), associando-a ao custo inerente de cada colaborador que irá fazer parte da equipa. 

Assim, considerando as diversas fases do projeto em causa, a sua duração e os membros da equipa que irão 

desenvolver os projetos, obtiveram-se os valores constantes nas tabelas 1 e 2, abaixo transcritas. 

 

Tabela 1 – Total de Horas Afetas ao Projeto 

Fases do Projeto Dias Horas / Dia 
Total de 
Horas 

Estudo Prévio 30 8 240 

Anteprojeto 60 8 480 

Projeto de Execução 75 8 600 

  

Total [€] 1.320 

 

 

Tabela 2 – Custos Associados ao Projeto 

Arquitetura 
Número de 

Horas 
Custo 

Unitário [€/h] 
Custo 

Alocado [€] 

Coordenação (Arquiteto Sénior) 115 30,00 3.450 

Arquiteto Sénior (projeto) 660 27,50 18.150 

Arquiteto Júnior (projeto) 660 15,00 9.900 

Arquiteto (mobiliário e equipamento) 90 22,50 2.025 
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Engenharia 
Número de 

Horas 
Custo 

Unitário [€/h] 
Custo 

Alocado [€] 

Engenharia (fundações, estruturas, demolições, 
escavações e contenções) 

180 25,00 4.500,00 

Engenharia (instalações, equipamentos e sistemas 
de águas) 

75 20,00 1.500,00 

Engenharia (instalações, equipamentos e sistemas 
de esgotos) 

75 20,00 1.500,00 

Engenharia (instalações, equipamentos e sistemas 
elétricos)  

125 22,50 2.812,50 

Engenharia (instalações, equipamentos e sistemas 
de comunicações) 

90 20,00 1.800,00 

Engenharia (instalações, equipamentos e sistemas 
de AVAC) 

105 22,50 2.362,50 

Engenharia (instalações, equipamentos e sistemas 
de transporte pessoas e cargas)  

60 17,50 1.050,00 

Engenharia (segurança contra incêndios em 
edifícios) 

80 22,50 1.800,00 

Engenharia (sistemas de segurança integrada) 60 20,00 1.200,00 

Engenharia (condicionamento acústico) 65 20,00 1.300,00 

Engenharia (comportamento térmico com emissão 
do pré-certificado energético) 

95 22,50 2.137,50 

Engenharia (resíduos sólidos urbanos) 50 17,50 875,00 

Engenharia (plano de segurança e saúde em fase 
de projeto)  

55 17,50 962,50 

Engenharia (plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolição) 

50 17,50 875,00 

Custos administrativos, elaboração e compilação do processo 1.800,00 

  

Total [€] 60.000,00 

Margem de Lucro (5% do valor) [€] 3.000,00 

Valor Proposto [€] 63.000,00 

 
Montijo, 07 de julho de 2020 

 
 
 
 

Paulo Jorge Macedo Fernandes da Conceição Gonçalves 
 
 
 
 

Gonçalo Correia Fernandes Beato de Carvalho 
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