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Nota Justificativa de Preço Anormalmente Baixo

Nº do procedimento: CP-CCP-ABS n.º 14/2018

Designação: Prestação de serviços para a elaboração do projeto para a Requalificação do Bairro Vicentino, em Cantanhede

Data de criação: 29/10/2018 09:22:54

Enviado por: JRTorres - Consultores de Engenharia, Lda.

Destinatário(s):
Município de Cantanhede - Suplente; Município de Cantanhede - Suplente; Município de Cantanhede - Suplente;
Município de Cantanhede - Presidente; Município de Cantanhede - Vogal; Município de Cantanhede - Suplente;
Município de Cantanhede - Vogal

Tipo de Notificação: Genérica

Assunto: Nota Justificativa de Preço Anormalmente Baixo

Anexos: JRT4418_PREÇO ANORMALMENTE BAIXO.pdf

Ex.mos Senhores, Somos a prestar os esclarecimentos solicitados. Cumprimentos, João Torres JRTORRES - Consultores de Engenharia

Estado Notificação - 29/10/2018 09:27:22

Destinatário Estado Notificação na Plataforma Endereço Email Estado Email

Isabel Maria Nascimento de Matos Não Lida imatos@cm-cantanhede.pt
Mensagem enviada
29/10/2018 09:24:15

Ofélia Maria Pessoa Maia Não Lida opessoa@cm-cantanhede.pt
Mensagem enviada
29/10/2018 09:24:06

Catarina Isabel Neto Façanha Lida cfacanha@cm-cantanhede.pt
Mensagem enviada
29/10/2018 09:24:03

António Adelino Coelho de Abreu Não Lida abreu@cm-cantanhede.pt
Mensagem enviada
29/10/2018 09:24:12

Anabela Barosa Lourenço Não Lida alourenco@cm-cantanhede.pt
Mensagem enviada
29/10/2018 09:24:00

José Alberto Arede Negrão Não Lida jnegrao@cm-cantanhede.pt
Mensagem enviada
29/10/2018 09:24:09

Sérgio Emanuel Mamede Fernandes Não Lida sfernandes@cm-cantanhede.pt
Mensagem enviada
29/10/2018 09:23:57
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NOTA JUSTIFICATIVA DO PREÇO ANORMALMENTE BAIXO 
 
 
Atenta a alínea e) do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro do Código dos Contratos 
Públicos (DL 18/2008 de 29 de Janeiro), e o artigo 71.º do mesmo diploma legal que define o que se deve 
entender por “preço anormalmente baixo”, destina-se este documento a justificar, o preço que constitui a 
proposta da concorrente JRTORRES. 
 
A JRTORRES tem larga experiência em trabalhos nesta área, aliás como denuncia o seu curriculum; que 
aliado à experiência do coordenador (mais de 30 anos e com o nível de qualificação profissional de 
Engenheiro Sénior Especialista, são por si garantia da qualidade da prestação de serviço). 
 
Importa enfatizar que os clientes dos serviços prestados a que nos referimos são maioritariamente públicos. 
 
O preço proposto é o resultado do somatório dos preços unitários originados pelos diversos encargos 
imputáveis à prestação de serviços, o qual inclui custos diretos, relacionados com o corpo técnico 
diretamente afeto ao serviço como sejam ordenados mensais e custos/hora, despesas de seguros (diluídos 
nos custos dos mesmos) e custos indiretos, relacionados com a equipa, apoio administrativo, deslocações, 
alojamentos, alimentação, etc., sendo a sua rentabilização consequência do sistema de qualidade 
implementado. 
 
Os valores tidos em consideração resultam em grande parte da dinâmica e rigor do Sistema de Gestão da 
Qualidade implementado na empresa (Certificação NP – EN ISO 9001:2015) que nos permite otimizar os 
gastos com os tempos de afetação dos meios humanos, resultado das diversas ações corretivas 
sistematicamente implementadas ao longo destes dez últimos anos. Aliás, foi precisamente com esse intuito 
que abraçamos a certificação do SGQ, ou seja, contamos com ele para nos tornarmos competitivos no 
mercado interno, no qual apostamos, pelo menos prioritariamente em relação ao mercado externo. 
 
Neste âmbito da certificação, podemos ainda salientar a sistematização dos procedimentos instalados na 
empresa, o que nos permite uma eficiente gestão de recursos e tempo/horas gastas no cumprimento do 
estipulado no CE. 
 
Analisando o resultado, o preço que efetivamente propomos, dada a estrutura e dinâmica da JRTORRES, 
permite cumprir a prestação de serviços a que se propõe.  
 
Efetivamente o “lucro imediato” associado a esta prestação de serviços poderia ser rentabilizado. No 
entanto, consideramos, diluir esse lucro no “custo de oportunidade” associado (aumento da quota de 

mercado associada a esta prestação de serviços e angariação de um potencial cliente). 
 
Tal facto permite-nos uma maior vantagem em termos de estratégia da empresa, não se refletindo no lucro 
imediato associado a este projeto, mas que irá permitir à empresa um alargamento da sua estratégia, com os 
esperados resultados a nível futuro. 
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Não menos importante advém do facto também de a equipa proposta para a prestação dos serviços, 
trabalhar em conjunto nesta área há mais de seis anos resultando numa economia do método do serviço e 
consequentemente o aumento da rentabilidade. 
 
No que concerne às deslocações e alojamento, custos importantes, dada a distância da sede da JRTORRES ao 
local da prestação do serviço, efectivamente os mesmos são na realidade pouco significativos pelo facto de a 
empresa ter actividade nas proximidades. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Viana do Castelo, 27Out’18 

 
JRTORRES – CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA 
(J Jorge P Ribeiro Torres, Eng Sénior Especialista) 

 

 

 

 

 

 

 


