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Acta da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia catorze 

de Setembro de dois mil e nove    

 

 

 

Aos catorze dias do mês de Setembro de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Dr. 

Alberto Filomeno Esteves Cascalho, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 João Paulo Fèteira Pedrosa; 
 Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro; 
 Álvaro Manuel Marques Pereira; 
 João Alfredo Marques Pedrosa; 
 José Lebre Grácio; 
 Artur Pereira de Oliveira 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14,45 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 
votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 


 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

1. CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NAS 

CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. 
 
 





 

1 - CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NAS 

CANTINAS ESCOLARES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. 
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627 - Presente requerimento, da empresa SOLNUTRI, Lda., pelo qual vem impugnar a 
deliberação de adjudicação, proferida no âmbito do concurso identificado em epígrafe, cujo 

conteúdo se dá por reproduzido.  
 
Os restantes concorrentes foram notificados para os efeitos do artigo 273.º, do Código dos 

Contratos Públicos. 
 
O concorrente adjudicatário, GERTAL, SA, pronunciou-se sobre a matéria objecto de 
impugnação administrativa, através de alegações que se dão por integralmente reproduzidas.  
 
O concorrente impugnante alega, em suma, que: as ementas deveriam fazer parte da proposta; a 
declaração do anexo I seria por si só válida se não fossem exigidos outros documentos; o 
concorrente tem de apresentar os documentos previstos no programa do procedimento e 
caderno de encargos; as frutas indicadas na proposta adjudicada não fazem parte da fruta da 

época. 
 
O contra-interessado Gertal veio alegar que: declarou expressamente na sua proposta que se 
obriga a executar o contrato em conformidade com o caderno de encargos e que aceita, sem 
reservas, todas as cláusulas; o artigo 10.º, n.º 2, do programa do concurso não exige a 

apresentação de ementas e de fichas técnicas; não compete ao júri proceder à análise das 

ementas eventualmente apresentadas por algum concorrente; o conceito de �fruta da época� 

corresponde hoje à fruta disponível no mercado em determinada época; «actualmente, as várias 

espécies de fruta � e, designadamente, o morango, a cereja, o alperce e o damasco � estão 

disponíveis no mercado todo o ano, sendo possível adquiri-las em qualquer época do ano». 
 
Presente processo do concurso, identificado em epígrafe. 
 
A impugnação administrativa tem por objecto a deliberação camarária de adjudicação do 

contrato. 
 
O órgão competente para proceder à sua apreciação é esta Câmara Municipal. 
 
Perante o exposto e tendo em conta que: 
 

a) As propostas a submeter a concurso têm o conteúdo definido no artigo 57.º, n.º 1, do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), com as precisões constantes do artigo 10.º, 

do programa do procedimento. Os interessados devem instruir as suas propostas 
com esses documentos e apenas com eles. 

b) É o programa do procedimento que define os termos a que obedece a fase de 
formação do contrato (artigo 41.º, do CCP) e portanto que estipula que documentos 

devem fazer parte da proposta. 

c) Na lista de documentos a apresentar com a proposta não constavam as ementas das 

refeições a fornecer (artigo 10.º, n.º 2, do programa do procedimento). 
d) Nesses documentos inclui-se a declaração, a que se refere a alínea a), do n.º 2, do 

artigo 10.º, do programa do procedimento, que constitui o seu anexo I. Na parte que 

interessa, esse anexo tem o seguinte teor: �tendo tomado inteiro e perfeito 

conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar 

na sequência do procedimento de � (designação ou referência ao procedimento em 

causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se obriga a 
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executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado 

caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as 

suas cláusulas�. 
e) A declaração, correspondente ao anexo I, constitui um documento que integra a 

proposta e que modula a interpretação do seu conteúdo em conformidade com o 

declarado. 
f) Essa declaração tem um carácter irrevogável por parte dos concorrentes, o que 

confere força prevalecente ao teor do caderno de encargos. 
g) O caderno de encargos contém as cláusulas a incluir no contrato a celebrar (artigo 

42.º, n.º 1, do CCP).  
h) O caderno de encargos não é o lugar adequado para determinar a apresentação de 

documentos em sede de propostas.  
i) Fazem parte integrante do contrato, na parte que agora importa, o caderno de 

encargos e a proposta adjudicada (alíneas c) e d), do n.º 2, do artigo 96.º, do CCP). 
j) Em caso de divergência entre o caderno de encargos e a proposta adjudicada a 

prevalência é determinada pela ordem pela qual são indicados no n.º 2, do artigo 

96.º, de acordo com o estabelecido no n.º 5, do mesmo preceito legal. 
k) Assim, a ocorrer qualquer divergência entre o caderno de encargos e a proposta 

adjudicada, a questão é resolvida por recurso à regra que confere prevalência ao 

disposto no caderno de encargos. 
l) A solução legal vale, por maioria de razão, para uma hipótese em que essa 

divergência exista em momento anterior, no que se admite sem conceder.    
m) O artigo 2.º, n.º 1, do caderno de encargos, refere que as ementas devem ser 

previamente aprovadas pelo representante da entidade adjudicante. Este 
representante não é o júri designado para conduzir o concurso. As competências do 

júri são apenas as legalmente estipuladas (artigo 69.º, n.º 1, do CCP). 
n) O impugnante vem alegar que o concorrente adjudicatário menciona fruta que não 

se encontra disponível na época da sua utilização. Salvo melhor opinião e se se 

admitir que esse problema existe, o caderno de encargos resolve claramente a 
questão. Todas as ementas, sem excepção, devem ser aprovadas por representante da 

entidade adjudicante. Este não aprovará ementas que se revelem desconformes com 

o caderno de encargos, que o concorrente se obrigou a observar, sem reservas e sob 
compromisso de honra.  

o) As ementas a que se refere o impugnante são antecedidas com uma folha na qual se 
inscreve �sugestão de ementas� e elas próprias são intituladas como �ementa-tipo�. 
Trata-se de informação meramente facultativa e sem carácter formalmente 

vinculativo. 
p) Qualquer menção, cuja apresentação não era obrigatória, efectuada por um 

concorrente na sua proposta cede ante o determinado no caderno de encargos, 
conforme estatui o artigo 96.º, n.ºs 2 e 5, do CCP. 

q) O n.º 9, do artigo 2.º, do caderno de encargos, deve ser interpretado em conjugação 

com o n.º 1, que determina que todas as ementas devem ser previamente aprovadas 
pelo representante da entidade adjudicante. Ou seja, o representante da entidade 
adjudicante não pode aprovar ementas em que sejam desrespeitadas as capitações 

estabelecidas ou quaisquer outras disposições do caderno de encargos. Em ambos os 
casos não existe qualquer questão que deva ser apreciada pelo júri, ao qual cabe 

apenas conduzir o procedimento pré-contratual.  
r) Mas, estes aspectos revestem a natureza de questões atinentes à execução do 

contrato, devendo ser objecto de tratamento, exclusivamente, nessa sede. O júri 
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extravasaria o âmbito das suas competências se antecipasse o exercício de poderes 

que apenas podem ser exercidos em momento posterior e por terceiros.      
s) As questões relativas ao conteúdo das ementas ou à inclusão de certas frutas, não 

devem, nem podem ser considerados em sede de apreciação das propostas: porque 

se trata de matéria respeitante à execução do contrato; porque o concorrente 

GERTAL reporta as ementas a meras sugestões; porque o próprio caderno de 

encargos não discrimina as épocas em que podem ser propostas as frutas A ou B; 

porque frutas, que apenas eram produzidas em certas épocas, são agora produzidas 

durante todo o ano; porque a questão encontra resolução, evidente, em sede de 

execução do contrato, como ficou cabalmente demonstrado. 
t) O próprio adjudicatário GERTAL refere, nas suas alegações, que o conceito de 

�fruta da época� corresponde à fruta disponível no mercado em certa época e que as 

frutas indicadas �estão disponíveis no mercado todo o ano�. 
u) O impugnante não apresentou quaisquer factos ou invocou e demonstrou o eventual 

desrespeito de disposições legais e regulamentares que determinem a alteração da 

deliberação de adjudicação adoptada.  

A Câmara Municipal delibera, com os fundamentos antes enumerados, indeferir a 

impugnação administrativa, apresentada pelo concorrente SOLNUTRI, Lda., mantendo a 

sua deliberação de adjudicação do contrato ao concorrente GERTAL, SA, tomada em 20 

de Agosto de 2009. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 






APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

628 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 14,55 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 

 

 


