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1 – Entidade Adjudicante

Junta de Freguesia de Arrifana

2- Órgão deliberativo

Despacho da Assembleia de Freguesia

3- Tipo de Procedimento

O procedimento prévio a adoptar é o ajuste direto, de acordo com o estabelecido no artigo 112º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP).

4- Modo de apresentação da Proposta

A proposta e os documentos que constituem devem ser apresentados por escrito e encerrados em 

invólucro opaco e fechado, no rosto do qual deve ser escrita a palavra proposta, indicando-se o 

nome ou a denominação social do concorrente e a designação do contrato a celebrar, ou por e-mail 

endereçado a: presidente@freguesiaarrifana.pt

5- Documentos da proposta

5.1 A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos:

a) Declaração Anexo I do CCP

b)Lista de preços unitários

c) Plano de trabalhos (plano de equipamentos, plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e plano de 

pagamentos)

d) Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra.

mailto:presidente@freguesiaarrifana.pt
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6- Prazo de validade das Propostas

Decorrido o prazo de 66 dias, contados a partir da data do termo do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, cessa, para os concorrentes que não hajam recebido comunicação de 

lhes haver sido adjudicada a empreitada, a obrigação de manter as respetivas propostas.

7- Critério de Adjudicação 

O critério de adjudicação será “o de mais baixo preço”

8- Valor da caução / retenção

Não será objeto de caução/retenção, nos termos do nº 2 artº 88º do CCP.

9- Entrega das Propostas

9.1 – A proposta e os documentos que constituem serão entregues até às 10h do dia 20/12/2018, 

pelos concorrentes ou seus representantes, (entidade e endereço), contra recibo, ou remetidas pelo 

correio, sob registo e com aviso de receção.

9.2 – Se o envio das propostas for feito por correio, o concorrente será o único responsável pelos 

atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a

entrada  dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega de propostas.

10- Negociação

As propostas apresentadas, não serão objeto de negociação.

11- Prazo de execução da Obra

O prazo de execução da obra será de 90 dias.
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12- Esclarecimento e retificação das peças do procedimento

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento 

devem ser solicitadas pelos interessados, por escrito, no próprio terço do prazo fixado para a 

apresentação da proposta e serão prestados pela Junta de Freguesia de Arrifana, por escrito, até ao 

termo de segundo terço do prazo para apresentação da proposta.

Arrifana, 20 Dezembro de 2018

O Presidente da Junta de Freguesia,

_____________________________

(José Manuel Fernandes Henriques)


