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1. Referência do procedimento 

Aquisição de Bens e de Serviços para Implementação do Projeto “Vejo e Conheço – Identificação do Património Natural” 

2. Objeto de contratação 

Nos termos do artigo 123.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL n.º 111-B/2017,procedeu-se à 

audiência prévia escrita dos concorrentes, não tendo nenhum dos concorrentes se pronunciado, nesta sede. 

3.Audiência Prévia 

Deliberações tomadas por Unanimidade. 

5. Deliberações 

Na presente data, os serviços verificaram que o caderno de encargos designou erradamente o procedimento 

como um “procedimento por ajuste direto quando de facto se tratava de um procedimento por consulta 

prévia, como aliás é referido no convite para apresentação de propostas. Este erro manifesto levou a que os 

candidatos, no anexo e na proposta de preço, indicassem também erradamente o tipo de procedimento, fazendo 

constar dos documentos apresentados a indicação de que se tratava de um procedimento por ajuste direto. 

Assim, dado que todos os trâmites necessários foram realizados ao abrigo de um procedimento de consulta 

prévia, e que o erro verificado não prejudica todo o procedimento, nem viola o princípio da concorrência, 

propõe-se retificar o caderno de encargos devendo ler-se “Procedimento por consulta prévia alínea c) do n.º 1 do 

artigo 20.º e alínea b) do n º 1 do artigo 16.º” ao invés de “artigo 20 n.º 1 alínea d) do Código dos Contratos 

Públicos” e consequentemente aceitar as propostas apresentadas em conformidade com o relatório preliminar 

e final. 

6. Observações 

2021-07-06 

7. Data 

 

Município de Vila Nova de Poiares 

 
 
 

Procedimento 8/2021/Email 
 

 

 

Com referência aos elementos abaixo discriminados e em cumprimento do disposto no artigo 124º do Código dos 

Contratos Públicos, publicado em anexo ao Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual é elaborado 

o presente relatório final. 
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4. Proposta de Adjudicação 

 Entidade Valor 
s/IVA 

 Lote 1 

 508 227 283 – Floema, Lda. 10.406,96 Euros 

 Lote 2 

 508 227 283 – Floema, Lda. 25.490,28 Euros 

 Lote 3 

 514 320 451 – Nuno Lavrador, Unipessoal, Lda.  12.580,00 Euros 

7. Assinatura 

 Responsável  
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