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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO 

FORNECEDOR/ PRESTADOR DE SERVIÇOS/ 

EMPREITEIRO 

 

 

A relação com os Fornecedores tem um peso cada vez mais importante no sucesso de uma Organização, 

pelo que, sendo uma relação com elementos externos, deve ser sustentada em parcerias win-win, de 

modo a não comprometer a qualidade dos produtos ou serviços da Organização. As Organizações devem 

encarar os seus Fornecedores como sendo uma parte fundamental do seu desenvolvimento, devendo por 

isso actuar no sentido de os seleccionar e avaliar o seu desempenho, de modo a permitir que estes 

evoluam e respondam ao grau de exigência solicitado. 

O Município de Mealhada tem procedimentos/ critérios definidos para a realização da avaliação de todos 

os seus fornecedores, que se encontram documentados em Instruções de Trabalho (IT-02_A01). 

Para levar a cabo a presente avaliação, a selecção de Fornecedores foi realizada mediante a análise dos 

seguintes parâmetros: fornecimentos/contratos finalizados durante o ano 2017 e escolha aleatória de 100 

fornecedores. 

 

1. Seleção de Fornecedores 

1.1. Ajuste Direto 

 

De acordo com o Despacho nº23/2014, datado de 9 de outubro de 2014, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Mealhada foi definido o seguinte procedimento: 

1. Nas locações ou aquisições de bens móveis e nas aquisições de serviços cujo preço base é fixado 

não seja superior a 1000€, pode o convite ser endereçado a apenas uma única entidade, devendo 

a escolha da mesma ser devidamente fundamentada. 

2. Nas empreitadas de obras públicas cujo preço base fixado não seja superior a 5000€, pode o 

convite ser endereçado a apenas uma única entidade, devendo a escolha da mesma ser 

devidamente fundamentada. 

3. Nas locações ou aquisições de bens móveis e nas aquisições de serviços cujo preço base fixado 

seja superior a 1000€ e igual ou inferior a 5000€, deverão ser convidadas duas entidades 

fornecedoras do bem a adquirir ou duas prestadoras de serviço a contratar. 
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4. Nas locações ou aquisições de bens móveis e nas aquisições de serviços, bem como nas 

empreitadas de obras públicas, cujo preço base fixado for superior a 5000€ e igual ou inferior a 

25000€, deverão ser convidadas a apresentar propostas três entidades. 

5. Nas locações ou aquisições de bens móveis e nas aquisições de serviços, bem como nas 

empreitadas de obras públicas, cujo preço base fixado for superior a 25000€ e até ao limite 

legalmente estabelecido, deverão ser convidadas a apresentar propostas cinco entidades. 

Foram ainda definidos os seguintes critérios: 

• O Preço base fixado não inclui IVA; 

• Não é permitido proceder ao fraccionamento da despesa com o intuito de subtrair a mesma das 

orientações fixadas superiormente; 

• Não podem ser convidadas a apresentar propostas entidades às quais o Município já tenha 

adjudicado, no ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores, na sequência 

de ajuste directo (em função do valor), propostas para celebração de contratos cujo objecto 

seja constituído por prestações do mesmo tipo ou idênticas às do contrato a celebrar e cujo 

preço contratual acumulado seja igual ou superior a 75.000€, nas locações ou aquisições de 

bens móveis e nas aquisições de serviços, ou igual ou superior a 150.000€, nas empreitadas de 

obras públicas, conforme decorre do plasmado no nº2 do artigo 113º do CCP. 

 

O Despacho nº1/2015, datado de 15 de janeiro de 2015, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Mealhada, determinou por questões relacionadas com a celeridade dos processos e transparência que 

todas as propostas fossem apresentadas na plataforma eletrónica de contratação pública, à excepção: 

• Dos procedimentos adjudicatórios cujo preço contratual não seja superior a 5000€; 

• Dos procedimentos relacionados com a contratação de artistas plásticos, músicos e outras 

contratações similares, mediante despacho a proferir caso a caso. 

O Despacho nº16/2016, de 6 de junho de 2016, que foi revogado pelo Despacho nº31/2016 de 14 de 

dezembro de 2016 do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mealhada,veio clarificar algumas questões 

referidas no despacho anterior, nomeadamente, que os procedimentos pré-contratuais de ajuste direto, 

com consulta a apenas uma única entidade, se desenvolvam através de correio electrónico, devendo ser 

utilizado, para o efeito, os seguintes endereços electrónicos: centralcompras@cm-mealhada.pt ou 

contratos publicos@cm-mealhada.pt, consoante os procedimentos sejam desenvolvidos, respectivamente, 

pela Divisão Financeira (Central de Compras) ou Divisão de Administração e Conservação do Território 

(DACT). 

 

Sempre que se verifique a necessidade de efetuar uma aquisição de bens/serviços e, tendo em conta o 

CCP, os responsáveis dos respectivos serviços procedem à consulta dos fornecedores, preferencialmente, 

tendo em conta um (ou mais) dos seguintes critérios de seleção: 

a) Zona geográfica (Regime Simplificado, preferencialmente); 
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b) Preço mais baixo (Regime Simplificado, preferencialmente); 

c) Prazo de execução/entrega; 

d) Histórico de aquisições anteriores, tendo em conta os limites de consulta definidos no CCP; 

e) Condições específicas de fornecimento/prestação de serviços, definidas em Caderno de Encargos 

(sempre que a este houver lugar). 

Sempre que um fornecedor estabelecer contacto para fornecer informações sobre os produtos/ serviços 

que comercializa/desenvolve, o respectivo serviço atualiza a pasta de novos fornecedores. 

Para aquisições efetuadas por Ajuste Direto (regime geral e critérios materiais), os respetivos 

procedimentos ocorrem, preferencialmente, na plataforma eletrónica utilizada pela Câmara Municipal de 

Mealhada, passando a constar do Diretório de Empresas aderentes, que inclui todos os dados gerais de 

cada empresa, para posterior consulta. 

Acresce referir que a Lista dos bens e serviços adquiridos sem concurso (ajuste direto ou outro 

procedimento), respectivos fornecedores, montantes e documentação que justifique tal modalidade de 

contratação, dado que os mesmos são publicados na Plataforma BaseGOV, podendo ser consultada em: 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/ResultadosPesquisa?type=contratos&query=adjudicanteid%3D11267. 

 
 
1.2. Concursos Públicos 

Procede-se de acordo com o CCP (ver lista de legislação aplicável) e em conformidade com o referido no 

ponto anterior para os procedimentos por concursos público. 

Em todas as situações, a informação referente aos fornecedores da Câmara Municipal de Mealhada 

(identificação, histórico de entregas, etc.), é registada na aplicação informática existente, aquando da 

aquisição. 

A Lista de Fornecedores pode ser consultada na própria aplicação. 

 

2. Avaliação de Fornecedores 

A avaliação dos fornecedores da Câmara Municipal de Mealhada é efetuada, tendo em conta a 

verificação de não conformidades (NC) / reclamações nos critérios seguintes: 

• Cumprimento dos prazos de entrega/execução; 

• Condições contratuais; 

• Cumprimento das especificações do bem/serviço; 

• Capacidade de resposta a pedidos de informação e atualização da mesma (assistência pós 

venda). 
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Para o Municípiode Mealhada, qualquer fornecedor e/ou prestador de serviços, que não apresente 

qualquer não conformidade nas entregas de bens/serviços, tem um desempenho parcial (IQ) de 3 

pontos. 

 

Os Serviços Requisitantes ao procederem à classificação do fornecedor/prestador de serviço devem, 

obrigatoriamente, pronunciar-se sobre o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais para 

efeitos de liberação de caução, conforme o previsto no artigo 295.º do CCP, bem como, dos descontos 

retidos nos pagamentos. 

Sempre que se verifiquem NC’s/reclamações, tendo em conta os seguintes fatores de 

ponderação/parâmetros de classificação: 

Fator de 
ponderação Tipo Parâmetros de classificação 

0 Sem 
importância 

Quando a NC detetada não representa custos relevantes para o 

Município de Mealhada, e/ou pode ser resolvida no tempo imediato à sua 

deteção, e/ou não tem repercussões na qualidade das atividades 

desenvolvidas 

1 Importante 

Quando a NC representa custos relevantes para o Município de 

Mealhada, e/ou, embora não se verifique repercussões na qualidade das 

atividades desenvolvidas, possa existir a necessidade de efetuar alguns 

ajustes a nível do planeamento das mesmas e da realização de algumas 

atividades ou tarefas 

2 Muito 
importante 

Quando a NC representa custos elevados para o Município de Mealhada, 

que não estão abrangidos pelo orçamento dado ao cliente, e/ou 

representa paragens na realização das atividades a desenvolver 

 

Sempre que se verifique a existência de NC’s, calcula-se a penalização a atribuir ao desempenho parcial 

(3 pontos), com base na seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

Assim, tendo em conta este resultado, verifica-se qual o nível obtido (IQF – Índice de Qualidade 

fornecedor), com base na fórmula seguinte: 

 

Σ (N.º de NC x Fator de ponderação) Penalização = 

Desempenho parcial 

Penalização 
IQF = 
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Finalmente, o IQF, quando se verifiquem NC’s nos fornecimentos realizados, segue os critérios seguintes: 

Valor IQ F Resultado Tipo de Fornecedor/ Ação 

0 ≤ IQF < 0,5 Negativo Desqualificado 

0,5 ≤ IQF ≤ 2 Neutro Qualificado. Solicitar plano de melhorias 

2 < IQF < 3 Positivo Qualificado 

 

Para os fornecedores que apresentem um índice compreendido entre 0 ≤ IQF ≤ 2, o serviço requisitante 

informa-o, de forma que este defina um plano de ações de melhoria, para superar o nível obtido. 

O Índice de Qualidade Global (IQG) é calculado com base na fórmula seguinte: 

 

       

Quando não existam fornecedores alternativos, a Câmara Municipal de Mealhada reserva-se o direito de 

aceitar o fornecedor desqualificado. 

A avaliação dos critérios de qualificação dos fornecedores é efetuada por cada um dos serviços 

requisitantes e Central de Compras, recorrendo à Ficha de Avaliação de Fornecedores (Imp-Fin-03_A01). 

Para o efeito foram registados 1260 procedimentos iniciados em 2017, onde foi feita uma triagem dos 

concluídos em 2017, de modo a existirem condições para proceder à avaliação. 

Da listagem de contratos finalizados em 2017, foram identificados 100 fornecedores, aleatoriamente, que 

foram submetidos a um processo de avaliação.  

Da análise do gráfico abaixo, verifica-se que não foram registadas Não Conformidades (NC) junto dos 

fornecedores que integram a amostra, dado que todos atingiram um IQF – Índice de Qualidade fornecedor 

positivo, ou seja superior a 2 e igual ou inferior a três, o que significa que estes se encontram qualificados.  

∑ IQ todos fornecedores 

N.º total fornecedores 
IQG = 
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No que se refere ao IQF – Índice de Qualidade fornecedor, importa referir que o Município de Mealhada 

iniciou o processo de avaliação de fornecedores em 2017, o que não nos permite ter dados comparativo. 

Verificamos que o IQF é 3,00. 

 

 
3. Avaliação de Empreiteiros 

O Código dos Contratos Públicos consagra a obrigação das entidades adjudicantes de contratos públicos 

de prestarem informação relativa à fase de formação dos contratos ou relativa à respectiva fase de 

execução. 

A informação referente a contratos relacionados com obras públicas é arquivada e tratada no Observatório 

de Obras Públicas, sistema de informação da responsabilidade do Instituto da Construção e do Imobiliário, 

I. P., e acedido através do Portal dos Contratos Públicos. 

A Portaria n.º 701-E/2008 de 29 de Julho, define os modelos que são objeto de avaliação dos empreiteiros, 

no que se refere ao Relatório final de obra - Modelo de introdução interactiva de dados, a que se refere a 

alínea m) do n.º 1 do artigo 2.º 

O referido relatório é publicado em:  

http://www.base.gov.pt/Base/pt/ResultadosPesquisa?type=contratos&query=adjudicanteid%3D11267 

 

O processo de avaliação dos empreiteiros é efetuado em duas fases distintas: 
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a) Monitorização da empreitada, com base no projeto de  execução e no plano de trabalhos 

definidos  , onde são feitas reuniões periódicas com o dono de obra de modo a serem introduzidas 

medidas correctivas, para o cumprimento do referido plano. 

b) Avaliação final , com a publicação do relatório final de obra, no BASEGOV 

 

Importa referir que o Município de Mealhada não efetua a qualificação de empreiteiros, tendo em 

consideração que os procedimentos de empreitada são todos realizados por concurso público. 

 


