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Com referência aos elementos abaixo discriminados e em cumprimento do disposto no artigo 148º do Código dos 
Contratos Públicos, reuniu o júri designado para o presente procedimento. 

 

 

1. Referência do procedimento  
 

CP/2/2020  
 

 

2. Objeto de contratação  
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PODA DE MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DE 
ARRUAMENTO E/OU ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE  

 

 

3. Órgão responsável pela designação do júri  
 

Entidade: Presidente da Câmara Municipal 
 

 

4. Membros do Júri  
 

Função  Designados  Participantes no Relatório  

Presidente Fernanda Órfão Sim 

Membro do Júri Maria João Vieira Santos Sim 

Membro do Júri Anabela Reis Sim 

Membro do Júri (Suplente) Alberto Laranjeira Não 

Membro do Júri (Suplente) Nuno Moreira Não 
 

 

5. Esclarecimentos sobre as propostas  
 

Não foram realizados quaisquer pedidos de esclarecimentos sobre as propostas apresentadas.  
 

 

6. Preço base 
 

O preço base é de 20.000.00 euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  
Os preços unitários base correspondem aos seguintes valores máximos: 

Preço unitário para podas de árvores, até 8 metros de altura – 30.00 € 
Preço unitário para podas de árvores, com altura superior a 8 metros até 16 metros de altura – 
70.00 € 
Preço unitário base para podas de árvores, com altura superior a 16 metros altura – 100.00 € 
Preço unitário para abates de árvores, com remoção de raizames até 40 cm abaixo da cota do 
pavimento, com altura superior a 8 metros até 16 metros de altura - 100.00 € 
Preço unitário para abates de árvores remoção de raizames até 40 cm abaixo da cota do 
pavimento, com altura superior a 16 metros de altura – 120.00 € 
Preço unitário para extração de cepos de árvores de qualquer dimensão – 200,00 € 
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CONCORRENTES 

FERROVIAL 
SERVIÇOS, 

S.A. 

GREEN CONDE, 
LDA 

PERENE, S.A. 
CIRURGIAS 

URBANAS, LDA 

Trabalhos Preço base 

Podas de arvores até 8 M  30,00 € 50,00 € 25,00 € 

(Declaração de 
não 

apresentação 
de proposta) 

(Declaração de 
não 

apresentação de 
proposta) 

Podas de arvores superior a 8 M até 16 M 70,00 € 65,00 € 60,00 € 

Podas de arvores superior a 16 M 100,00 € 80,00 € 98,00 € 

abate arvores, com altura superior a 8 M até 
16 M 

100,00 € 100,00 € 98,00 € 

abate arvores, com altura superior a  16 M 120,00 € 200,00 € 115,00 € 

extração cepos 200,00 € 300,00 € 198,00 € 

 
 

7. Propostas 

8. Motivos de Exclusão  

 

Concorrentes  

Fundamentação  

De facto  
De direito (artigo 70.º e artigo 
146.º 2 e 3 CCP)  

503307483 - Ferrovial Serviços SA  

Excede preço base unitário para 
"poda de árvores até 8 M", 
"abate de árvores com altura 
superior a 16 M" e "extração de 
cepos".  
Não apresenta todos os 
documentos exigidos nos 
termos do artigo 10º do 
Programa de Concurso, 
concretamente, não identifica 
os meios humanos a afetar à 
prestação de serviços.  

Alínea b) do nº 2 do artigo 
70º e alínea d) do nº 2 do 
artigo 146º do CCP.  

504338854 - PERENE, S.A.  
Declaração de não 
apresentação de proposta.  

Alínea a) do nº 2 do artigo 
70º e alínea d) do nº 2 do 
artigo 146º do CCP.  
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506551040 - Cirurgias Urbanas I - 
Arboricultura e Arquitectura Paisagista, 
Lda  

Declaração de não 
apresentação de proposta.  

Alínea a) do nº 2 do artigo 
70º e alínea d) do nº 2 do 
artigo 146º do CCP.  

 

 
 

9. Critério de adjudicação e ordenação das Propostas  
 

Critério de adjudicação estipulado:  
 

1. A adjudicação será efetuada pelo valor fixo de 20.000,00€ + IVA à taxa legal em vigor; 
2. As propostas serão avaliadas segundo o critério da mais baixa média ponderada (Mp) dos preços 

unitários incluídos no objeto do concurso, de acordo com a seguinte fórmula matemática: 
  Mp = (0,2 P1 + 0,30P2 + 0,05 P3 + 0,15 P4 + 0,25 P5 + 0,05 P6)/ 6 
 

3. A adjudicação recairá sobre a proposta com o valor de média de preço (Mp) mais baixo, sendo as 
restantes propostas ordenadas por ordem crescente de média de preço. 

4. No cálculo dos preços unitários para podas, abate com remoção de raízes, extração de cepo e serão 
efetuados arredondamentos até à segunda casa decimal, sendo igualmente arredondado à segunda 
casa decimal o valor resultante da aplicação da fórmula matemática definida. 
 

Avaliação das propostas  
1. A proposta deverá indicar os preços unitários de todos os trabalhos, nos seguintes termos: 

 P 1 = Preço unitário para podas de árvores, até 8 metros de altura; 

 P 2 = Preço unitário para podas de árvores, com altura superior a 8.1 metros até 16 metros (inclusive) 
de altura; 

 P 3 = Preço unitário para podas de árvores, com altura superior a 16 metros de altura; 

 P 4 = Preço unitário para abates de árvores, com altura superior a 8.1 metros até 16 metros (inclusive) 
de altura; 

 P 5 = Preço unitário para abates de árvores, com altura superior a 16.1 metros de altura; 

 P 6 = Preço unitário para extração de cepos de árvores; 
2. Nos valores unitários indicados deverão estar incluídos os preços da traçagem, estilhaçamento, 

recolha e transporte da lenha a vazadouro autorizado e da responsabilidade do adjudicatário e ainda 
aos encargos com sinalização, desvios de trânsito e/ou policiamentos dos locais, por forma garantir a 
segurança na via pública e todas as demais condições incluídas no caderno de encargos. 

 
Tabela 1- Tipologias I 

 

Tipo de Árvore Altura da árvore Preço Unitário  

Poda de Árvores de Pequeno Porte Até 8 metro  P1 

Poda de Árvores de Médio Porte Entre 8.1 a 16 metros P2 

Poda de Árvores de Grande Porte Acima 16.1 metros de altura P3 

Abate de Árvore Entre 8.1 a 16 metros com 
remoção de raizame até 40 cm 
abaixo da cota do pavimento. 

P4 

Abate de Árvore Acima 16.1 metros de altura com 
remoção de raizame até 40 cm 
abaixo da cota do pavimento.  

P5 

Extração de Cepo  P6 
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Nº  Concorrentes  Valor da Proposta s/IVA  

1  515127884 - GREEN CONDE, LDA.  20.000,00 Euros  
 

 

10.Audiência Prévia  
 

Nos termos do artigo 147º do CCP, aprovado pelo DL n.º 111-B/2017, o júri procedeu à audiência 
prévia escrita dos concorrentes, não se tendo registado quaisquer reclamações. 

 

 
 

11. Proposta de Adjudicação  
 

Entidade  Valor s/IVA  

515127884 - GREEN CONDE, LDA.  20.000,00 Euros  
 

 

12. Deliberações  
 

Deliberações tomadas por Unanimidade.  
 

 

13. Data  
 

2020-02-06 
 

 

14. Assinatura 
 

Presidente 

 
 
Fernanda Órfão  
 
 

 

 
 
1º Vogal 
 

Maria João Vieira Santos   

 
 
 
2º Vogal 

 
 
 
Anabela Carmo Reis  

 

 

 

 


