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1. INTRODUÇÃO 
Aos vinte e dois dias mês de maio de 2018, pelas 10h e em cumprimento do disposto no artigo n.º 
69º do Código dos contratos Públicos (CCP), reuniu o Júri do procedimento Isabel Maria Santos 
Miguel na qualidade de Presidente do Júri; 1ª Vogal Mário de Magalhães Maia; e 2º vogal Paula 
Cristina da Silva Figueira Baptista, nomeados por Deliberação de Câmara de 6 de abril de 2018, 
com a finalidade de dar cumprimento ao disposto no artigo 148º do Código dos Contratos Públicos 
– DL n.º 18/2008, de 29/01. 

 
2.  RELATÓRIO PRELIMINAR E AUDIÊNCIA PRÉVIA 

Nos termos do artigo 123º do CCP, aplicável por força do artigo 147º do mesmo código, procedeu-
se à audiência prévia dos concorrentes, tendo-lhes sido remetido o Relatório Preliminar através da 
Plataforma Eletrónica utilizada pelo Município de Vila Nova de Poiares www.acingov.pt nos 
termos do disposto no artigo 146 do CCP. 
Findo o prazo de audiência prévia, verifica-se que nenhum dos concorrentes se pronunciou acerca 
do Relatório Preliminar. 
 

3. CONCLUSÕES 
Atendendo ao artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008 de 29/01, (retificado pela Declaração de Retificação n.º 18 A/2008 de 28/03 
e alterado pelo Decreto – Lei n.º 278/2009 de 2/10, pela Lei n.º 3/2010, de 27/04 e pelo 
Decreto – Lei n.º131/2010, de 14/12 e Decreto – Lei n.º 149/2012 de 12/07) elabora-se o 
presente Relatório Final.  
Considerando o exposto no ponto anterior, bem como às considerações constantes do 
relatório preliminar que se anexa, o júri, nos termos do n.º 1 do artigo 148.º do Código dos 
Contratos Públicos, delibera manter o teor e respetivas conclusões explanadas no 
Relatório Preliminar, mantendo assim a seguinte ordenação das propostas, com base nos 
fundamentos de facto e de direito constantes do relatório preliminar e que aqui se dão por 
inteiramente reproduzidos: 

 
LOTE 1 - BAIXA TENSÃO NORMAL 

Concorrentes  Proposta de preço (€) Ordenação 

EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A 215.881,22 1º 

 
 
4. ADJUDICAÇÃO 

Com base na análise efetuada, o júri propõe a adjudicação da seguinte proposta: 
 

LOTE 1 - BAIXA TENSÃO NORMAL  
Concorrentes  Proposta de preço s/ IVA (€) IVA (€) Ordenação 

EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A 215.881,22 49.652,68 1º 
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5. NÃO ADJUDICAÇÃO E REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR  
Uma vez que por força da alínea d) do n.º 2 do artigo 70º do CCP, por remissão da alínea o) do n.º 
2 do artigo 146º do CCP foram excluídas as propostas apresentadas pelos concorrentes EDP 
Comercial SA e Endesa Energia SA para o Lote 2, não haverá lugar à adjudicação nos termos do 
artigo 79º do CCP. Assim propõe o Júri do Procedimento que seja revogada a decisão de contratar. 

 
LOTE 2 – BAIXA TENSÃO ESPECIAL 

Concorrentes Não adjudicação e revogação da decisão de contratar 

ENDESA Energia, S.A alínea b) do n.º 1 do artigo 79º e artigo 80º do CCP 

EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A 
alínea b) do n.º 1 do artigo 79º e artigo 80º do CCP 

 

 
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 148º do CCP, o júri remeterá este relatório final, 
juntamente com o relatório preliminar e demais documentos que compõem o 
procedimento por Ajuste Direto à Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, órgão 
competente para a decisão de contratar, 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 do Lote 1 – Baixa Tensão Normal e não 
adjudicação e revogação da decisão de contratar para o Lote 2. 
 
As deliberações foram tomadas por unanimidade. 
 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do júri, deu por encerrada a reunião, da qual 
resultou o presente relatório final, que vai ser assinado por todos os membros do júri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Júri do Concurso, 
 
 
 
 
Isabel Maria Santos Miguel              Mário de Magalhães Maia                 Paula Cristina Silva F. Baptista              
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