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   RELATÓRIO PRELIMINAR 

 (Artigo 122.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) 

 

 

 

1. Da Consulta Prévia 
 

A decisão de contratar consta do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Armamar datada de 31 de Agosto de 2018, no âmbito e de acordo com as suas 

competências próprias, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do CCP, conjugado com o 

disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e alínea f) do n.º 1 do 

artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e ulteriores alterações.  

A consulta prévia para a seleção de um concorrente para execução de empreitada de 
Regeneração Urbano – Requalificação do Espaço Publico da Misarela em 
Armamar, pelo preço base de 84.900,00€, foi iniciado por convite a 3 (três) empresas, das 
quais 1 (uma) não apresentou proposta.  
O prazo de entrega das propostas expirou no dia 4 de Outubroo de 2018, às 18.00 , tendo 

apresentado propostas os seguintes concorrentes, (por ordem de submissão na plataforma 

eletrónica):  

 Concorrente n.º 1:” ASCOP Construção Civil e Obras Publicas Lda.   

 Concorrente n.º 2: “ MAPEC Manuel Pereira da Cruz e Filhos Lda.  

 

2. Abertura eletrónica das propostas e documentos  
 

No dia 8 de Outubro  de 2018, os serviços, em conformidade com o proferido pelo despacho 

do Sr. Presidente da Câmara de 31 de Agosto de 2018 exarado na informação de decisão 

de convidar a apresentação de propostas  n.º 554DGUA18  “  procedeu à abertura eletrónica 

dos documentos que acompanham as propostas, tendo de seguida analisado o conteúdo 

daquelas. 

 

3.Análise do cumprimento cumulativo da entrega dos 

documentos e elementos constantes no Convite e CE 
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Dando cumprimento ao disposto no artigo 122.º, conjugado com os n.º 2 e 3 do artigo 146.º, 

ambos do CCP, e tendo em conta a documentação apresentada pelos concorrentes, 

analisando os mesmos, os serviços excluem o concorrente ASCOP, Construção Civil E 

Obras Publicas Lda. ,nos termos da alínea a) do n.º2 do artigo70º do CCP, por falta de 

documentos ( atributos essenciais da proposta ) e admitir o concorrente  MAPEC Manuel 

Pereira da Cruz  e Filhos Lda., que apresenta uma proposta com o valor total de 73.078,00€ 

 

4. Esclarecimentos  
Não foi solicitado pedido de esclarecimentos. 

 

5. Audiência Prévia  

 
Os serviços fixam o prazo de 3 dias úteis para efeitos previstos no artigo 123.º do CCP. 

 

 

 

O Chefe da DGUA 
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