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TIPO 
DOCUMENTAL 

 

 

Definição 

Define as garantias que os fornecedores, empreiteiros ou 
outros quaisquer concorrentes deverão prestar, seja para serem 
admitidos a concurso, seja para tornar real e efectiva a 
responsabilidade contraída pelos arrematantes nos seus 
contratos. Contém o programa e as cláusulas e condições 
gerais 

Caracteres 
externos 

Classe: Textual 

Formato: Não normalizado 

ENTIDADE 
PRODUTORA 

 Direcção Geral de Obras Públicas 

DESTINATÁRIO 
 Direcção Geral de Obras Públicas e Minas, empreiteiros e 

fornecedores  

LEGISLAÇÃO 

 Portaria de 14 de Abril de 1856 

Portaria de 8 de Março de 1861 

Portaria de 28 de Abril de 1887 

TRÂMITE 
DOCUMENTAL 

 Na sequência da decisão governamental de contratar obras 

através de concurso público, definem-se condições para que 

empresas ou companhias possam aceder a estes mesmos 

concursos. É exigido que cada licitante demonstre capacidade 

financeira e material para concorrer ao concurso. Para tal, é 

necessário que o licitante mostre por um documento autêntico 

ter feito o depósito provisório na Junta do crédito Público. Os 

concorrentes vencidos podem levantar este depósito assim que 

for conhecido o resultado do concurso. O concorrente 

vencedor, por sua vez, fica obrigado a um depósito em dinheiro 

ou em títulos da dívida pública, no valor de 5% da importância 

total da empreitada, sem o qual não poderá ser feita a 

adjudicação da obra. Depois de assinado o contrato, o 

empreiteiro inicia os trabalhos de acordo com os projectos e 

cadernos de encargos patentes durante o concurso, recebendo, 

para o efeito, cópias autênticas daquelas peças. Deve 

igualmente cumprir ordens e instruções que venham a ser 

dadas pelo engenheiro director da obra. 

O pagamento das obras é feito proporcionalmente ao avanço 

das mesmas, mediante certificação do engenheiro director da 
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obra, medição e auto de vistoria e exame, de acordo com 

formalidades estabelecidas no artigo 15.º do regulamento de 

14 de Abril de 1856. Uma vez terminadas as obras, procede-se 

à recepção provisória, tal como dispõe o artigo 15.º daquele 

regulamento. Findo os prazos definidos na garantia (seis meses 

para terraplenagens e empedramentos e um ou dois anos para 

as obras de arte), ocorre a recepção definitiva da obra. O 

empreiteiro deve estar presente nos actos de recepção de 

obras sob pena da sua ausência ficar registada no auto.  

Se o empreiteiro não concluir as obras no tempo contratado 

para o efeito, o engenheiro director, a mando do governo, 

prescreverá o prazo e a ordem que deve dar aos trabalhos. O 

não cumprimento dessa resolução acarreta a rescisão do 

contrato, a posse administrativa das obras, materiais, 

ferramentas e utensílios, seguida por inventariações, medições 

e avaliações lavradas em autos. 

As propostas são feitas em carta fechada e apresentadas pelo 

próprio concorrente ou seu procurador munido de poderes 

especiais para todos os actos da licitação e da adjudicação.  

As cartas devem conter separadamente a proposta de preço, a 

identificação do concorrente, além dos documentos exigidos 

nas cláusulas gerais de empreitadas: a obrigação de fazer o 

depósito provisório e, posteriormente, a obrigação do depósito 

definitivo e a certificação de garantia da boa execução das 

obras.  

À medida que são recebidas, as propostas são numeradas no 

sobrescrito e ao licitante é entregue uma cédula com o mesmo 

número. Toda a proposta que não for conforme com o modelo 

estabelecido nos anúncios ou nos cadernos de encargos da 

obra, será considerada nula. 

 

CONTEÚDO 

 Assuntos: tipo de obra a executar, indicação de materiais e 

condições técnicas que devem ser empregues, garantias a que 

está sujeita a boa execução da obra 

Datas e lugares: local da obra, prazo de execução da mesma 
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