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RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANALISE DAS PROPOSTAS 

 

 
29/2020_CPR “PLANO DE FORMAÇÃO PARA A MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO 

ALTO MINHO-MUNICÍPIO DE CAMINHA” 
 
--- Aos vinte e um dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, pelas 16 horas, reuniu o júri do concurso mencionado em 

epígrafe, através de teletrabalho, composto por três membros efetivos que a seguir se indicam--------------------------------------------- 

--- ANA DOURADO FERREIRA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- TERESA CARNEIRO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

--- MIGUEL PENTEADO- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- No seguimento da autorização de abertura do procedimento supramencionado, através de despacho datado de 15/04/2020 

do Sr. Presidente, foram convidadas a apresentar proposta as firmas a seguir mencionadas, sendo o valor base do procedimento 

de € 28.161,62 (vinte e oito mil cento e sessenta e um euros e sessenta e dois cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

dividido pelos seguintes lotes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lote 1 -Plano de Formação Ação com vista à elaboração das Cartas Educativas - € 4.052,03;-------------------------------------------------- 

Lote 2 - Plano de Formação Ação para Certificação da Qualidade dos Serviços de Atendimento Geral e Obras Particulares - € 

12.966,50;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lote 3 - Plano de Formação Ação com vista à elaboração dos Planos de Ação Social - € 4.052,03;-------------------------------------------- 

Lote 4 - Pano de Formação Ação com vista à implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGDP) - € 7.091,06;--- 

FIRMAS CONVIDADAS 

XZ Consultores, SA 

Associação Universidade Empresa para o Desenvolvimento TecMinho 

Associação Nacional de Jovens Empresários 

 
Apresentaram proposta as a seguir indicadas com os correspondentes valores. ------------------------------------------------------------------ 

DESIGNAÇÃO DOS CONCORRENTES LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 
VALOR DA 

PROPOSTA 

APRESENTADA 

XZ Consultores, SA € 4.052,00 € 12.800,00 € 3.800,00 € 6.825,00 € 27.477,00 

Associação Universidade Empresa para o 
Desenvolvimento TecMinho 

€ 4.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 

Associação Nacional de Jovens Empresários € 4.052,03 € 12.966,50 € 4.052,03 € 7.091,06 € 28.161,62 
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--- Nesta fase do procedimento, propõe-se a exclusão da proposta apresentada pelo concorrente “Associação Nacional de 

Jovens Empresários”, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 70.º, do CCP, uma vez que não foi apresentado o documento 

exigido no artigo 6.º do convite do procedimento, designadamente, a Certidão Permanente.------------------------------------------------ 

--- De acordo com o critério de adjudicação definido no artigo n.º 11 do convite, o critério da proposta de preço mais baixo, o 

Júri entende, por unanimidade, propor a adjudicação do serviço em apreço pelo valor de € 23.425,00 (vinte e três mil 

quatrocentos e vinte e cinco euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, referente aos Lotes 2, 3 e 4, à empresa “XZ 

Consultores, SA.”, e adjudicação pelo valor de € 4.000,00 (quatro mil euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, no que 

respeita ao Lote 1, à empresa “Associação Universidade Empresa para o Desenvolvimento TecMinho” .----------------------------------

--- Deverá o presente relatório ser remetido a todos os concorrentes, para se pronunciarem num prazo de 3 dias úteis, ao abrigo 

do direito da audiência prévia dos interessados, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 123.º do DL n.º 111-B/2017, de 31 

agosto, doravante designado CCP.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O JÚRI DO CONCURSO EM TELETRABALHO, 
 
 

Ana Dourado Ferreira 
 

Teresa Carneiro 
 

Miguel Penteado 


