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RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS APRESENTADAS AO AJUSTE DIRETO 
PARA A EMPREITADA DE "CENTRO INTERPRETATIVO DA OLARIA DE S. PEDRO DO CORVAL -

CASA DO BARRO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO" 

(ARTIGO 122° DO CCP) 

Aos oito dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, pelas 10 horas, e em cumprimento do 
disposto no artigo 69º do Código dos Contratos Públicos, reuniu o Júri do Procedimento 
designado para o presente ajuste direto pelo Despacho do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de 10 de abril de 2015, sob a presidência de Manuel Lopes Janeiro, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, e composto por Pedro Rodrigues Castro Gomes de Amorim e Victor 
Manuel Figueira Batista. 

1. INTRODUÇÃO 

O preço base do concurso é de€ 14.000,00 

2. LISTA DE CONCORRENTES 
··················-

Valor da 
CONCORRENTES Proposta 

SOBENÍVEL ENERGIAS, UNIPESSOAL, LDA. 8.809,00 

INSTAL·REGUENGOS, LDA. -
~. 

3. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DE PROPOSTAS 

A adjudicação será feita segundo o critério básico de apreciação das propostas de mais baixo 
preço, conforme preceituado na alínea b) do nº1 do artigo 74° do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº18/2008 de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei nº 
278/2009, de 2 de outubro. 

4 - ANÁLISE 

CONCORRENTE: 

SOBENÍVEL ENERGIAS, UNIPESSOAL, LDA. 

Admissão ou exclusão da proposta: 

Após analisada a proposta delibera-se que a mesma reúne as condições para ser admitida. 

CONCORRENTE: 

INSTAL-REGUENGOS, LDA. 

Admissão ou exclusão da proposta: 

A proposta é excluída devido à entrega após o prazo para apresentação da mesma dia 7 de 
maio, pelas 19:28, acrescendo a que não apresentou toda a documentação necessária exigida. 

Motivo da exclusão encontra-se definido conforme o previsto nas alíneas a) e d) nº 2 do artigo 
146.º, em conjugação com o nº 2 do artigo 122.º, ambos do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-Lei nº18/2008 de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei nº 278/2009, 
de 2 de outubro. 

Muinop10 de Regue1rgos de Monsaraz 1 (amJra '<":1•1111.·~\,,1 1 
Pr::ir,.:i da Liberdade 1 Apartado(, i 7201 -970 Regu~'f\>~0~ de ~'~\ni.<"li 11! 

T~~L i+351126(, '308040: raK 1,1ri1: .d6f '\,1&1l'/) 
g~1 <il(\•éf!\· r eg11e1\€0$·monsiir~1, pt 1 ,,.,,,.,,,,... cn·1· re~1.1"'"1'iR0'i·IYi'''·1::.a~ "' ,,11, 



Reguengos 
·•Monsaraz 

CIDAllL 
EUROPEIA 
DO VINHO 

2015 

5 - ORDENAÇÃO DE PROPOSTAS 

Assim, e face ao preço das propostas apresentado, as mesmas ficam ordenadas do seguinte 
modo: 

Concorrentes Valor da Classificação Proposta 

SOBENIVEL ENERGIAS, 
€ 8.809,00 1º UNIPESSOAL, LDA. 

Assim, e de acordo com o disposto no n. º 1 do artigo 123. º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 1812008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei nº 
27812009, de 2 de outubro, o Júri do Concurso procederá, de seguida, à audiência prévia dos 
concorrentes. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatório preliminar, o qual vai ser assinado 
por todos os membros do Júri. 

Pedro Rodrig · Castro Gomes de Amorim, 

Victor Manuel Figueira Antunes, 
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