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DESPACHO: 

nos exatos termos propostos. 

Notifique-se a adjudicação. 

Reguengos de Monsaraz, 2 ~ I 'f_1 _'.L 
O Presidente da Câmara Municipal, 

:::::: . ·'" ---··--\:::) ~ 

José Gabriel Paixão Calixto 

RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS APRESENTADAS AO PROCEDIMENTO 

DE AJUSTE DIRETO PARA ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE "CENTRO INTERPRETATIVO 

DA OLARIA DE S. PEDRO DO CORVAL - CASA DO BARRO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE 

BAIXA TENSÃO" 

(ARTIGO 124º DO CCP) 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, pelas dezassete horas e 15 
minutos, e em cumprimento do disposto no artigo 124. º do Código dos Contratos Públicos, 
reuniu o Júri do procedimento por ajuste direto, designado por despacho do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 1 O de abril de 2015, sob a presidência do Senhor Vice
Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro, e ainda composto pelo Eng.º 
Eletrotécnico, Pedro Rodrigues Castro Gomes de Amorim e pelo Encarregado Operacional, 
Victor Manuel Figueira Batista. 

1. lntroduçiio 

Nos termos do artigo 123. º do Código dos Contratos Públicos procedeu-se à Audiência 
Prévia dos interessados, tendo-lhes sido remetido o Relatório Preliminar no dia 08 de maio 
de 2015 através de ofício, aos concorrentes Sobenível Energias Unipessoal, Lda. e lnstal
Reguengos - Instalações Elétricas, Unipessoal, Lda. no qual eram informados que conforme 
estipulado no n. º 1 do artigo 123. º do citado diploma legal dispunham de cinco dias para 
efeitos de pronúncia por escrito. 

Nenhum dos concorrentes se pronunciou no âmbito do direito de Audiência Prévia, como 
tal o Júri do concurso entende que concordam com o Relatório Preliminar, pelo que nos 
termos do Artigo 124. º do Código dos Contratos Públicos, se elabora o presente Relatório 
Final. 

2. Do Relatório Preliminar 

Relatório Preliminar que ora se transcreve: 
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"RELA TÓRIO 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 122º 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 Contratas 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 presid~ncia 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 n°1 do artigo 74º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n°1B/2008 de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei nº 27812009, 
de 2 de outubro. 

4 ANÁLISE 

CONCORRENTE: 
SOBEN{VEL ENERGIAS, UNIPESSOAL, LDA. 
Admissão ou exclusão da proposta: 

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

CONCORRENTE: 
INSTAL-REGUENGOS, LDA. 
Admissão ou exclusão da proposta: 

A proposta é excluída devido il entrega após o prazo pora apresentacão da mesma dia 7 de 
maio, pelas 19:28, acrescendo a que não apresentou toda a documentaqão necessória 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. 0 , ombos do Código dos Contratas Públicos 
aprovado pelo Decreto-Lei nº18/2008 de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei nº 27812009, 
de 2 de outubro. 

5 - ORDENAÇÃO DE PROPOSTAS 

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

Concorrentes Valor da 
Classificação Proposta 

··-········ 
SOBENIVEL - ENERGIAS, 
l/NIPESSOAL, LDA. € 8.809,00 1º 
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Assim, e de acordo com o disposto no n. º 1 do artigo 123. 0 do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 1812008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei nº 
27812009, de 2 de outubro, o Júri do Concurso procederá, de seguida, á audiência prévia dos 
concorrentes." 

3. Conclusão 

Assim, o Júri deliberou, por unanimidade: 

1 - Nos termos do nº 1 do Artigo 124. º do Código dos Contratos Públicos, manter o teor e as 
conclusões do Relatório Preliminar, com a seguinte ordenação das propostas: 

N° de Ordem Concorrentes PREÇO (100%) CLASSIFI 

1 Sobenível Energias, unipessoal;Tcta 8.809,00 € 1 

2 - Nos termos do n.º 3 do artigo 124.º do Código dos Contratos Públicos, enviar o presente 
Relatório Final, juntamente com o Relatório Preliminar e demais documentos que 
compõem o processo de concurso ao órgão competente para a decisão de contratar, 
(Presidente da Câmara Municipal), cabendo a este órgão, nos termos do n. º 4 do citado 
artigo, decidir sobre a aprovação de todas as propostas contidas no Relatório Final, 
nomeadamente para efeitos de adjudicação. 

3 - O Júri com base na análise efetuada propõe a adjudicação da empreitada de "Centro 
Interpretativo da Olaria de S. Pedro do Corval - Casa do Barro - Instalação Elétrica de 
Baixa Tensl!o" ao concorrente "Sobenível Energias, unipessoal, Lda" pelo valor de 
8.809,00 €(oito mil e oitocentos e nove euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com o 
prazo de execução de 20 dias. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatório o qual vai ser assinado por 
todos os membros do Júri. 
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odrigues Castro Gomes de Amorim, 

Vic~n .. ue~ra Batista 
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