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RELATÓRIO FINAL

CONCURSO PÚBLICO - CP32/2017

“ Reparação de Piso e Portão no Parque Municipal de Exposições”

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas 14:30 horas, reuniu o júri

constituído por Miguel Figueiredo na qualidade de Presidente do Júri, Mauro Oliveira e

Cristina Silva, ambos na qualidade de vogais, todos nomeados por despacho 577/2017 do Sr.

Vice-Presidente da Câmara, nos termos dos artigos 67º, 68º e 69º do Código dos Contratos

Públicos (CCP).

1.ESCLARECIMENTOS E ERROS E OMISSÕES:

Nos prazos para o efeito, não foi apresentado qualquer pedido de esclarecimento ou de listas

de erros e omissões.

2.PREÇO BASE

O preço base do procedimento é de 18.300,00 € (dezoito mil e trezentos euros), acrescido de

IVA à taxa legal.

3.RECEÇÃO DE PROPOSTAS:

O prazo de entrega de propostas terminou às 17:00 do dia 09 de janeiro de 2018.

4.LISTA DOS CONCORRENTES:

Foi submetida na plataforma eletrónica de contratação uma proposta:

ORDEM
DE SUB.

CONCORRENTE DATA E HORA DE
SUBMISSÃO

VALOR DA
PROPOSTA

1 Aruncalis Lda 08/01/2018 18:09:57 17.787,01

5.PROPOSTAS DE EXCLUSÃO

Após a análise da proposta apresentada, em função das exigências constantes das peças de

procedimento, o júri considera não se verificarem razões para a exclusão do concorrente.

6.ADMISSÃO E ORDENAÇÃO DAS PROPOSTAS:

Atento o critério de adjudicação definido, nomeadamente, o do mais baixo preço, de acordo

com o n.º 1 do artigo 146º do Código dos Contratos Públicos, tendo sido apenas apresentada
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uma proposta, resulta que apenas o concorrente 1 - Aruncalis, Lda seja admitido e ordenado

na primeira posição.

7. AUDIENCIA PRÉVIA:

Nos termos do artigo 147º do CCP, deveria proceder-se à fase de audiência prévia, no entanto,

estando em presença de um procedimento em que apenas existe um interessado,

consideramos, por aplicabilidade do principio expresso no n.º 2 do artigo 125.º do CCP propor

a dispensa de audiência prévia do presente relatório.

8. PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO

O Júri delibera por unanimidade, nos termos do artigo 148.º do CCP, remeter o processo de

concurso para o órgão competente para contratar, propondo que a adjudicação da

empreitada da “Reparação de Piso e Portão no Parque Municipal de Exposições”, ao

concorrente 01 -Aruncalis, Lda, pelo valor global de 17.787,01 € ( dezassete mil setecentos e

oitenta e sete euros e um cêntimo) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta

com o mais baixo preço.

Nada mais havendo a tratar foi elaborado o presente relatório, de acordo com o artigo

148º do Código dos Contratos Públicos.

A assinatura eletrónica qualificada do relatório é efetuada nessa qualidade e no exercício das

respetivas funções de trabalhador do Município da Marinha Grande.

O Júri

Presidente – Miguel Figueiredo
Vogal – Mauro Oliveira
Vogal – Cristina Silva
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