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Abordámos no anterior número da 
Pedra & Cal o tema dos erros e 
omissões do caderno de encargos 
no Código dos Contratos Públicos 
(de agora em diante CCP), aprovado 
pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro, já rectificado através da 
Declaração de Rectificação n.º 18-
A/2008.
Tal matéria de “erros e omissões” 
encontra-se regulada nas seguintes 
disposições do CCP: a) artigo 61.º 
com a epígrafe “erros e omissões 
do caderno de encargos”; b) artigo 
376.º com a epígrafe “Obrigação de 
execução de trabalhos de suprimen-
to de erros e omissões”; c) artigo
377.º com a epígrafe “Preço e prazo de 
execução dos trabalhos de suprimen-
to de erros e omissões”; d) artigo 378.
º com a epígrafe “Responsabilidade 
pelos erros e omissões”. 
Ali se referiu que, são estabelecidos 
dois momentos para que o interessa-
do/concorrente denuncie os erros e 
omissões do projecto: a) Até ao 5/6 
do prazo para a apresentação das 
propostas quando lhe fosse objecti-
vamente exigível em face das circuns-
tâncias concretas que os detectasse 
nessa fase; b) Na fase de execução 
do contrato quando, não lhe sendo 
exigível que os tivesse detectado na 
fase da apresentação das propostas, 
os denuncie no prazo de 30 dias a 
contar da data em lhe fosse possível 
a sua detecção.
Deixando a análise da denúncia dos 
defeitos na fase de execução contratu-
al, cingimo-nos aqui ao ónus (dever) 
de denúncia na fase de apresentação 
das propostas. Nos termos do artigo 
61.º do CCP (“erros e omissões do 
caderno de encargos”) prescreve-se 
que “até ao termo do quinto sexto 
do prazo fixado para a apresenta-
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ção das propostas, os concorrentes 
devem apresentar ao órgão compe-
tente para a decisão de contratar uma 
lista na qual identifiquem, expressa e 
inequivocamente, os erros e as omis-
sões do caderno de encargos por 
eles detectados e que digam respeito 
a: a) Aspectos ou a dados que se reve-
lem desconformes com a realidade; 
ou b) Espécie ou a quantidade de 
prestações estritamente necessárias à 
integral execução do objecto do con-
trato a celebrar; ou, às c) Condições 
técnicas de execução do objecto do 

contrato a celebrar que o concorrente 
não considere exequíveis.”.
Admitidos os erros e omissões recla-
mados por qualquer dos concorren-
tes, as propostas de todos devem 
identificar, expressa e inequivoca-
mente o valor atribuído a cada um 
dos trabalhos de suprimento dos 
erros e omissões. 
Como devem o(s) concorrente(s) pro-
ceder se verificar(em) que o preço da 
sua proposta originária somada ao 
preço dos trabalhos de suprimento 
supera o preço base?

O preço base e a valorização dos trabalhos de 

suprimento de erros e omissões

O Código dos
Contratos Públicos

Ora, nos termos do n.º 1 do art.º 47.º 
(“preço base”) do CCP, o preço base 
é o preço máximo pelo qual a entida-
de pública está disposta a adjudicar 
a obra. Se atentarmos na al. d) do n.º 
2 do art.º 70.º (“Análise das propos-
tas”) do mesmo diploma, verifica-
mos, no entanto, que são excluídas 
as propostas cujo preço seja superior 
ao preço base.
Nesta situação, detectando os con-
correntes que o preço base para a 
adjudicação da obra não chega para 
“albergar” o preço da sua execução 
somado ao preço dos trabalhos de 
supressão dos erros e omissões, das 
duas uma: a) Ou não apresenta pro-
posta; b) Ou, pretendendo apresentá-
-la, deve o concorrente optar por não 
denunciar qualquer erro ou omissão. 
Na opção b), o concorrente ao qual a 
obra seja adjudicada, dirimirá depois 
com a entidade pública, se tinha ou 
não a obrigação de detectar os erros 
em causa na fase da apresentação das 
propostas. Terá, pelos menos, dois 
argumentos de “peso”: 1. A entidade 
adjudicante lançou o procedimento 
sem os detectar; 2. Nenhum dos con-
correntes os detectou. É claro que, 
para que se chegue aqui, é necessário 
que todos os concorrentes cheguem 
à conclusão da insuficiência do preço 
base para “albergar” os trabalhos e os 
suprimentos. Pois, basta que um dos 
concorrentes os denuncie que, uma 
vez aceites pela entidade pública, 
todos têm de apresentar preço para 
esses trabalhos. Por vezes, o silêncio 
é de ouro! 
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