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PROGRAMA DE CONCURSO 

1. IDENTIFICACAO DO CONCURSO: 

Concurso publico para aquisic;:ao de um estudo sobre a substituibilidade entre Banda Larga 

Fixa e Banda Larga Movel. 

2. 	ENTIDADE ADJUDICANTE: 

Autoridade Nacional de Comunicac;:6es (ANACOM), com sede em Lisboa, na Av. Jose 

Malhoa, n.o 12. telefone - 217211000/ telefax - 217211001. 

3. DECISAO DE CONTRATAR: 


Conselho de Administrac;:ao - DE1 002015CA, de 10.04.2015. 


4. 	ESCLARECIMENTOS: 

a) 	Os interessados poderao solicitar ao juri do concurso, ate ao fim do primeiro terc;:o do 

prazo fixado para a apresentac;:ao das propostas, os esclarecimentos necessarios a 

boa interpretac;:ao dos elementos expostos, os quais deverao ser apresentados atraves 

da plataforma eletronica www.comprasDublicas.com. 

b) 	Os esclarecimentos referidos serao prestados pela entidade mencionada na alinea 

anterior, ate ao segundo terc;:o do prazo fixado para a apresentac;:ao das propostas, 

atraves da plataforma eletronica www.compraspublicas .com . 

5. 	FORNECIMENTO DAS PECAS DO PROCEDIMENTO: 

a) 	As pec;:as do procedimento encontram-se disponfveis para fornecimento atraves da 

plataforma eletronica, cujo acesso e realizado atraves do enderec;:o eletronico 

www.compraspublicas.com . 

b) 	Devera selecionar 0 menu "Registo de Fornecedores", preencher 0 respetivo 

formulario e enviar os documentos solicitados para 0 seguinte enderec;:o: 

credenciar.compraspublicas@construlink.com. 

c) 	As pec;:as do procedimento encontram-se patentes para consulta no Servic;:o de 

Atendimento ao Publico da ANACOM, na morada indicada no ponto 2., entre as 09:00 

horas e as 16:00 horas, bem como no enderec;:o eletronico da ANACOM, 

www.anacom.pt. 

http:www.anacom.pt
mailto:credenciar.compraspublicas@construlink.com
www.compraspublicas.com
www.compraspublicas
www.comprasDublicas.com
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6. 	DOCUMENTOS DA PROPOSTA: 

6.1. Todos os documentos que constituem a pro posta abaixo indicados devem ser 

assinados eletronicamente, atraves de certificado qualificado, pelo concorrente ou por 

representante que tenha poderes para 0 obrigar. 

6.2. A proposta e constituida pelos seguintes elementos: 

a) 	Declarar;ao do concorrente de aceitar;ao do conteudo do caderno de encargos, 

elaborada em conformidade com 0 modele constante do anexo I ao C6digo dos 

Contratos Publicos (CCP), nos termos da alinea a), n.o 1 do art.o 57. 0 do mesmo 

diploma legal. 

b) 	Documentos que, em funr;ao do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua 

execur;ao submetidos a concorr€mcia pelo caderno de encargos, contenham os 

atributos da pro posta, de acordo com os quais 0 concorrente se disp6e a contratar, 

nos termos da alinea b), n.o 1 do art.o 57. 0 do CCP. 

c) 	Documentos que contenham os termos ou condir;6es que vinculem 0 concorrente ao 

cumprimento dos aspetos de execur;ao do contrato nao submetidos a concorr€mcia 

pelo caderno de encargos, nos term os da alinea c), n.o 1 do art.o 57. 0 do C6digo dos 

Contratos Publicos, designadamente todos os mencionados nas clausulas 7. a, g.a e 

15.a , da parte I do caderno de encargos, e todos os mencionados no ponto 3., da parte 

" do caderno de encargos. 

d) 	Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentar;ao de um 

prer;o anormalmente baixo, quando aplicavel, nos term os da alinea d), n.o 1 do art° 

57. 0 do CCP. 

7. 	DOCLIMENTOS REDIGIDOS EM LiNGUA ESTRANGEIRA: 

Os documentos que constituem a proposta sao obrigatoriamente redigidos em lingua 

portuguesa, com excer;ao da documentar;ao tecnica (catalogos, certificados, referencias, 

manuais de administrar;ao tecnica, e similares), que podera ser apresentada em ingles. 

8. 	DOCUMENTOS DE HABILITACAo: 

o adjudicatario devera apresentar, atraves da plataforma eletr6nica 

www.compraspublicas.com .. os documentos de habilitar;ao mencionados nas alineas a) 

e b) do n.o 1 do art.o 81.0 do CCP. 

www.compraspublicas.com
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9. 	PRAZO: 

A apresenta9ao dos documentos mencionados no ponto anterior devera ser efetuada nos 

termos do previsto no ponto 1 do art.o 83. 0 do CCP, no prazo de cinco dias uteis ap6s a 

rece9ao da notifica9ao de adjudica9ao. 

10. PRAZO PARA SUPRESsAo DE IRREGULARIDADES: 

Nos termos do art.o 86. 0 do CCP, as irregularidades detetadas nos documentos 

apresentados que possam levar a caducidade da adjudica9ao sao suprimidas no prazo 

de cinco dias, contados da data de rece9ao da notifica9ao para apresenta9ao dos 

documentos ou elementos em falta. 

11. PROPOSTAS VARIANTES: 

Nao e admitida a sua apresenta9ao. 

12. PRAZO PARA APRESENTACAo DE PROPOSTAS: 

As propostas devem ser apresentadas ate as 16:00:00 horas do dia 7 de maio de 2015. 

13. MODO DE APRESENTACAo DE PROPOSTAS: 

a) 	As propostas devem ser apresentadas diretamente na plataforma eletr6nica 

www.compraspublicas.com . 

b) A assinatura e encripta9ao das propostas e respetiva documenta9ao serao realizadas 

atraves de um certificado qualificado, 0 qual devera ser atempadamente adquirido 

junto da entidade credenciada nos termos da legisla9ao em vigor (cartao do cidadao, 

Digital Sign, Multicert). 

c) A rece9ao das propostas e registada com referencia as respetivas data e h~ra, sendo 

entregue aos concorrentes, pela plataforma eletr6nica referida no ponto anterior, um 

recibo eletr6nico comprovativo dessa rece9ao. 

d) 	as concorrentes devem prever 0 tempo necessario para a inser9ao das propostas, 

bem como para a sua assinatura eletr6nica qualificada, em fun9ao do tipo de acesso 

a Internet de que disp6em, uma vez que s6 sao admitidas a concurso as que tenham 

sido assinadas e recebidas ate a data e hora referidas no ponto 12. 

14. PUBUCITACAo DA USTA DE CONCORRENTES: 

No dia imediato ao termo do prazo fixado para apresenta9ao das propostas, 0 juri 

procedera a publicita9ao da lista dos concorrentes na plataforma eletr6nica 

www.compraspublicas.com. aplicando-se 0 disposto no art.o 138. 0 do CCP. 

www.compraspublicas.com
www.compraspublicas.com
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15. PRAZO DE MANUTENCAO DAS PROPOSTAS: 

Os concorrentes ficam obrigados a manter a validade das suas propostas durante 0 prazo 

minima de cento e vinte dias, contados da data limite para a sua entrega. 0 prazo de 

manuten<;:ao das propostas considera-se prorrogado por igual periodo se os concorrentes 

nada requererem em contrario. 

16. CRITERIO DE ADJUDICACAO: 

A adjudica<;:ao sera feita segundo 0 criterio da proposta economicamente mais vantajosa, 

tendo em conta os seguintes fatores, subfatores e respetivas pondera<;:6es, abaixo 

mencionados: 

1. Qualidade tecnica - 75% 

1.1 Vertente procura (inquiri<;:ao) 

1.1.1 Dimensao da amostra - 10% 

1.1.2 Metodologia de sele<;:ao da amostra - 10% 

1.1.3 Pre-testes e descri<;:ao do metodo associ ado - 5% 

1.1.4 Rigor na avalia<;:ao do trabalho de campo - 5% 

1.2. Vertente oferta (entrevistas) 

1.2.1. Numero de entidades cobertas pelas entrevistas - 10% 

1.2.2. Identifica<;:ao dos agentes de mercado a consultar - 10% 

1.3. Descri<;:ao das metodologias a utilizar para desenvolvimento do estudo - 15% 

1.4. Outros relevantes para 0 estudo - 10% 

2. Pre<;:o - 25% 

Em anexo apresenta-se 0 modelo de avalia<;:ao, incluindo a respetiva escala de 

pontua<;:ao de cada fator e subfator. 

17. PRECO ANORMALMENTE BAIXO: 

Por referencia ao pre<;:o base fixado no caderno de encargos, abaixo de 22 500 euros (vinte 

e dois mil e quinhentos euros) 0 pre<;:o total resultante de uma proposta e considerado 

anormalmente baixo. Caso seja apresentada proposta com pre<;:o anormalmente baixo, a 

mesma deve integrar os documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da 

apresenta<;:ao do mesmo. 

18. LEGISLACAO APLICAvEL: 

Em tudo 0 omisso no presente programa de concurso, aplica-se 0 regime previsto no 

CCP, aprovado pelo Decreto-Iei n.o 18/2008, de 29 de janeiro. 
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Lisboa, 16 de abril de 2015 


A Chefe de Divisao de Compras e Contratos 


(Catarina Morgado) 



1-----c:::I 1 . Qualidade tecnica da proposta 
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ANEXO 


MODELO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS 


As propostas que forem remetidas a ANACOM, enquanto res posta ao concurso 

publico para atribui<;ao de estudo sobre a substituibilidade entre a Banda Larga Fixa 

(BLM) e a Banda Larga M6vel (BLM), serao avaliadas de acordo com os fatores de 

avalia<;ao indicados neste documento. 

A Arvore de Fatores de Avalia<;ao das propostas ea seguinte: 

I------l- 1.1 Vertente procura (inquiriyao) 

1 .1.1 Dimensao da amostra 

, .1 .2 Metodologia de sele<;ao da amostra 

, .1 .3 Pre-testes e descric;:ao do metodo associado 

1 .1 .4 Rigor na validar;ao do trabalho de campo 

I------l- 1.2 Vertente oferta (entrevistas) 

, .2. 1 N.! de entidades cobertas pelas entrevistas 

' _2_2 Identlfica<;ao dos agentes de mercado a consultar 

, _3 Descric;:ao das metodologias a utilizar para desenvolvimento do estudo 

1.4 Outros relevantes para 0 estudo 


'------ 2_Prec;:o 


A matriz de julgamentos ea seguinte: 

Escala 
actual 

25 

15 

10 

10 

10 

10 

l O 

S 

S 

0 

modefada moderada 

moderada moderada 

moderada modefada 

moderada moderada 



1------1- 1.1 Vertente procura (lnqulri9ao) 
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o histograma com os pesos dos diferentes fatores de avaliaC;80 e 0 seguinte: 

25 

1.3 1 .1 .1 1.1 .2 1.1.3 
1.2.2 1.2.1 14 11 .4 

1. Qualidade tecnica da proposta 

Engloba as especi'ficac;oes tecnicas relacionadas com a qualidade tecnica da 
proposta. 

1 .1.1 Dimensao da amostra 

1.1.2 Metodologia de seleyao da amostra 

1 .1 .3 Pre-testes e descri<;ao do metodo associ ado 

1 .1 .4 Rigor na vahda9ao do trabalho de campo 

f-------l-

1.4 Outros relevantes para 0 estudo 

1.2 Vertente oferta (entrevistas) 

1.2.1 N.!! de entidades cobertas pelas entrevistas 

1 .2 .2 Identifica9ao dos agentes de mercado a consultar 

1 .3 Descriyao das metodologias a utlllzar para desenvolvimento do estudo 
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1.1 Vertente Procura (inquiriy8o) 

- 1.1 Vertente procura (inquiri9ao) 

1 .1.1 Dimensao da amostra 

, ., .2 Metodologia de seleyao da amostra 

, ., .3 Pre-testes e descriyao do metodo associado 

1.1.4 Rigor na validayao do trabalho de campo 

1.1 .1 Dimens80 da amostra 

A funy80 de valor linear para a avaliayao do criterio dimensao da amostra, permite 

transformar unidades de dimensao da amostra em pontuayoes f (dimensao da 

amostra), de acordo com a seguinte equayao: 

200 ( 1 ) f (dimensfw da amostra) = - -3- + 30 x dimensao amostra 

Base de comparayao I referencia: 

Neutro: dimensao amostral igual a 2 000 (dois mil) inquiridos 

Bom: dimensao amostral igual a 5 000 (cinco mil) inquiridos 

Julgamentos: 

Escala 
actual 

100 

a 
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Term6metro: 

100 

pontLla~ao 

100 
100 

80 

60 

40 

20 

0 I) 

[2000 1 150001 

1 .1.2 Metodologia de sele<;:ao da amostra 

Base de compara<;:ao: 

Mau A proposta nao confirma totalmente a analise em conformidade com 

as especifica<;:oes tecnicas. 

Neutro A proposta confirma a analise deste ponto no ambito estudo. A 

proposta apresentada especifica claramente a metodologia a 

abordar na sele<;:ao da amostra. 

Born A proposta, para alem de confirmar a analise deste ponto no ambito 

do estudo e de apresentar a metodologia a abordar, refere os 

aspetos que 0 proponente considera mais relevantes neste contexto, 

sobre a componente metodol6gica, nomeadamente apresenta as 

fontes a partir das quais define a amostra, os erros amostrais 

associados e apresenta um razoavel detalhe da sua estrutura. 

Muito born Para alem dos requisitos da classifica<;:ao "bom", a proposta identifica 

fundamentadamente aspetos adicionais relacionados com este 
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subfactor e nao cobertos pelas especifica<;oes tecnicas, que 0 

proponente se compromete a analisar no ambito do estudo. 

A matriz de julgamentos e a seguinte: 

Escala 
actual 

100 

7 5 

50 

o 

o term6metro e 0 seguinte: 

100 

75 

50 

o 

1.1 .3 Pre-testes e descri<;ao do metodo associado 

Base de compara<;ao: 

Mau A proposta nao confirma total mente a analise em conformidade com 

as especifica<;oes tecnicas. 

Neutro 	 A proposta confirma a analise deste ponto no ambito estudo. A 

proposta apresentada especffica claramente sobre a realiza<;ao de 

pre-testes e descreve a forma de execu<;ao dos mesmos. 
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Born 	 A proposta, para alem de confirmar a analise deste ponto no ambito 

do estudo, refere os aspetos que 0 proponente considera mais 

relevantes neste contexto, sobre os pre-testes e respetiva 

metodologia, nomeadamente apresenta a propor<;ao de pre-testes 

na amostra e apresenta um razoavel detalhe do metodo a utilizar. 

Muito born 	 Para alem dos requisitos da classifica<;ao "bom", a proposta identifica 

fundamentadamente aspetos adicionais relacionados com este 

subfactor e nao cobertos pel as especifica<;6es tecnicas, que 0 

proponente se compromete a analisar no ambito do estudo. 

A matriz de julgamentos e a seguinte: 

Escala 
actual 

100 

75 

50 

a 

o term6metro e 0 seguinte: 

100 

75 

50 

o 
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1.1.4 Rigor na valida9ao do trabalho de campo 

Base de compara9ao: 

Mau A proposta nao confirma totalmente a analise em conformidade com 

as especificayoes tecnicas. 

Neutro A proposta confirma a analise deste ponto no ambito estudo. A 

proposta especifica claramente sobre a realizayao das validayoes a 

efetuar relativamente ao trabalho de campo. 

Born A proposta, para alem de confirmar a analise deste ponto no ambito 

do estudo, refere os aspetos que 0 proponente considera mais 

relevantes neste contexto, sobre a validayao do trabalho de campo, 

e apresenta um razoavel detalhe do metodo a utilizar. 

Muito born 	 Para alem dos requisitos da classificayao "bom", a proposta identifica 

fundamentadamente aspetos adicionais relacionados com este 

subfador e nao cobertos pelas especificayoes tecnicas, que 0 

proponente se compromete a analisar no ambito do estudo. 

A matriz de julgamentos e a seguinte: 

Escala 
actual 

1 00 

7 5 

so 
a 
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o term6metro e 0 seguinte: 

100 

75 

50 

o 

1.2 Vertente oferta (entrevistas) 

- 1 .2 Vertente oferta (entrevistas) 

1.2.1 N . ~ de entidades cobertas pelas entrevistas 

1 .2.2 Identificayao dos agentes de mercado a consultar 

1.2 .1 N. 0 de entidades cobertas pelas entrevistas 

A fun<;:ao de valor linear para a avalia<;:ao do criterio de numero de entidades a 

entrevistar, permite transformar unidades de numero de entidades em pontua<;:6es f 

(numero de entidades a entrevistar), de acordo com a seguinte equa<;:ao: 

f (N. Q entidades) = -100 + 20 x N. Q entidades 

Base de compara<;:ao / referencia : 

Neutro: dimensao amostral igual a 5 entidades 

Bom: dimensao amostral igual a 10 entidades 

Julgamentos: 

Escala 
actual 

100 

o 
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Term6metro: 

100 

o 

pon1ua.;ijo 

I 100 

80 

40 


20 


o +-~-------------+ 

~ 

1.2.2 Identifica~ao dos agentes de mercado a consultar 

Base de compara~ao : 

100 

Mau A proposta nao confirma total mente a analise em conformidade com 

as especifica~6es tecnicas (especifica menos de 5 entidades). 

Neutro 	 A proposta confirma a analise deste ponto no ambito estudo. A 

proposta especifica claramente os agentes de mercado a consultar 

(especifica 5 entidades). 

Born 	 A proposta, para alem de especificar claramente os agentes de 

mercado a consultar, inclui nessa listagem os principais prestadores 

de banda larga (especifica mais de 5 entidades). 

A matriz de julgamentos e a seguinte: 
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o term6metro e 0 seguinte: 

100 

50 

o 

1.3 Descri9aa das metadologias a utilizar para desenvolvimento do estudo 

Base de compara9ao: 

Mau A proposta nao confirma totalmente a analise em conformidade com 

as especifica90es tecnicas. 

Neutro 	 A proposta confirma a analise deste ponto no ambito estudo. A 

proposta especifica claramente sobre as metodologias a utilizar para 

o desenvolvimento do estudo. 

Born 	 A proposta , para alem de confirmar a analise deste ponto no ambito 

do estudo, refere os aspetos que 0 proponente considera mais 

relevantes sobre a metodologia, nomeadamente apresenta 

claramente a metodologia a utilizar associada aos dados de 

inquiri9ao e apresenta um razoavel detalhe do metoda a utilizar. 

Muito born 	 Para alem dos requisitos da classifica9ao "bom", a proposta identifica 

fundamentadamente aspetos adicionais relacionados com este 

subfactor e nao cobertos pelas especifica90es tecnicas, que 0 

proponente se compromete a analisar no ambito do estudo. 
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A matriz de julgamentos e a seguinte: 

Escala 
actual 

100 

7 S 

5 0 

o 

Q term6metro e 0 seguinte: 

100 

75 


50 

o 

1.4 Qutros relevantes para 0 estudo 

Base de comparaC;ao: 

Mau A proposta nao confirma total mente a analise em conformidade com 

as especificac;oes tecnicas. 

Born 	 A proposta confirma a analise em conformidade com as 

especificac;oes tecnicas. Adicionalmente, a proposta inclui ja a 

identificaC;ao fundamentada de aspetos relevantes que possam nao 

ter side incluidos nas especificac;oes tecnicas do caderno de 

encargos e compromete-se a integra-los no estudo. 

Muito born Para alem dos requisitos da classi"ficaC;ao "bom", a proposta identifica 

fundamentadamente aspetos adicionais relacionados com este 



ANACOM 


com este subfactor e nao cobertos pelas especifica90es tecnicas, 

que 0 proponente se compromete a analisar no ambito do estudo. 

A matriz de julgamentos e a seguinte: 

Escala 
actual 

100 

70 

o 

o term6metro e 0 seguinte: 

100 

70 

o 

2. 0 preco 

A fun9ao de valor linear para a avalia9ao do criterio pre90, sem IVA a taxa legal em 

vigor, permite transformar unidades de pre90 em pontua90es f (pre90), de acordo 

com a seguinte equa9ao: 

f (pres;o) = 200 - (2~5) x pres;o 
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Base de comparac;ao I referencia: 

Neutro: € 45 000 (Quarenta e cinco mil euros) 

Bom: € 22 500 (Vinte e dois mil e quinhentos euros) 

Julgamentos: 

22500 45000 Escala 
actual 

100 

a 

T erm6metro: 

ponlua~i.Q 

100 

0 

100 

80 

m 

40 

20 

0 

100 

122500 1 



