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Exmo. Senhor 

Presidente do Júri do Concurso Público para a 

Empreitada da obra da Casa da Música da 

Gafanha da Nazaré 

 

 

No âmbito do concurso para a empreitada da obra da Casa da Música da Gafanha da Nazaré, a sociedade “José 

António Parente, Lda.“ vem em audição prévia, dizer o seguinte: 

 

Após análise das propostas apresentadas pelos nossos concorrentes, foram detetados erros nas propostas, assim 

como discrepâncias nos preços unitários dos trabalhos a executar. 

O mapa de quantidades de mais do que uma empresa apresenta o valor global errado, sendo que o somatório do 

mapa de quantidades está incorreto. 

 

Em caderno de encargos é pedido para o exterior do edifício painéis da Equitone.  

Dada a referência do material pedido, a José António Parente Lda, entrou em contacto com o representante em 

Portugal. Representante esse, que nos forneceu a tabela de preços e contacto de instaladores recomendados. 

Como tal, José António Parente, Lda solicitou orçamento aos instaladores para execução dos trabalhos, tendo 

obtido um valor de referência bastante superior ao preço apresentado pelos primeiros da obra em concurso, 

nomeadamente Teixeira Pinto e Soares, Const. Coimbrões, Armindo e Afonso, José Bola Margaça e Irmão.  

O valor apresentado pelos concorrentes chega a ser metade ou mesmo um terço do valor fornecido pelos 

instaladores, como tal tudo indica que os concorrentes não irão cumprir o caderno de encargos, prevendo-se a 

instalação de outro tipo de fachada.  

 

Pelo facto de as referidas empresas não disporem de verba para cumprir o caderno de encargos, não será justa a 

concorrência, dado que José António Parente Lda, trabalhou para obter o real valor dos materiais a fim de cumprir na 

íntegra o caderno de encargos. 

 

O dono de obra deverá analisar as referidas propostas no sentido confirmar se pelo valor no mapa de quantidades 

as empresas se comprometem a cumprir o caderno de encargos previsto, caso não se comprometam, as mesmas 

deverão ser excluídas. 

 

Agradecemos a atenção dispensada, aguardamos v/ pronuncia 

 

Com os mais respeitosos cumprimentos, 

 

José António Parente 
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