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TIPO 
DOCUMENTAL 

Denominação 
Auto de abertura de propostas 

Auto de licitação 

Definição 
Acto através do qual se identificam as propostas admitidas a 
concurso 

Caracteres 
externos 

Classe: Textual 

Formato: Não normalizado 

ENTIDADE 
PRODUTORA 

 Direcção Geral de Obras Públicas e Minas 

DESTINATÁRIO 
 Direcção Geral de Obras Públicas e Minas, empreiteiros e 

fornecedores 

LEGISLAÇÃO 

 Regulamento de 14 de Abril de 1856 

Portaria de 18 de Março de 1861 

Portaria de 18 de Agosto de 1884 

Portaria de 18 de Julho de 1887 

TRÂMITE 
DOCUMENTAL 

 No regulamento de 1856, é referido para as empreitadas 

parciais que no dia, hora e local designado para a 

adjudicação, comparecem o administrador do concelho, o 

engenheiro chefe de secção e um pagador subalterno para 

abrirem as propostas ou receberem os lanços se forem 

verbais. Abertas as propostas ou recebido o lanço mais 

vantajoso, o pagador lavrará um auto num livro especial, no 

qual se descreverão todas as circunstâncias ocorridas 

durante a licitação. O engenheiro da secção remete ao 

engenheiro director uma cópia autêntica do auto de 

licitação, acompanhado de uma informação acerca da 

conveniência da adjudicação e das garantias do bom 

cumprimento que dão os concorrentes que oferecem 

maiores vantagens.  

Em 1861, é acrescentado que o auto menciona o número de 

cada proposta, o nome do respectivo proponente e os 

documentos por ele apresentados, seguida da sua leitura em 

público e assinatura por todos os membros da comissão.  

A Portaria de 1884 pretende uniformizar o formulário dos 
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autos de abertura patentes nas empreitadas parciais. Este 

documento deve conter os seguintes elementos: data, local, 

identificação dos elementos da comissão, identificação da 

obra, referência ao anúncio e locais onde o mesmo foi 

publicitado. Indicação da hora e elementos presentes na 

abertura do concurso, referência às propostas recebidas, 

eventuais licitações verbais e outras circunstâncias ocorridas 

durante o acto de concurso. Assinatura do auto pelos 

elementos da comissão. 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO 

 Assuntos: indicação da obra a executar, referência ao 

número de propostas recebidas, preços pelos quais os 

licitantes se propõem a executar a obra 

Pessoas: indivíduos que constituem a comissão que preside 

ao acto de abertura, com identificação da respectiva função 

(presidente, secretário…); licitantes que se apresentaram a 

concurso 

Datas e lugares: data e local do acto de abertura, referências 

às datas dos anúncios das empreitadas e locais onde os 

foram publicados, moradas dos licitantes. 


