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Relatório final de procedimento concursal
Relatório final sem audição
3. Designação do júri:
do(a)
4. Membros do júri:
Função
Identificação
Carreira/cargo
Participante (X)
Presidente (obrigatório)
1.º vogal (obrigatório)
2.º vogal (obrigatório)
1.º suplente (obrigatório)
2.º suplente (obrigatório)
3.º suplente (facultativo)
4.º suplente (facultativo)
5. Entidades convidadas:
Entidades
Data e hora da proposta apresentada
6. Admissão e exclusão de propostas:
O prazo de entrega das propostas terminou no dia          de                     de               às               horas, tendo os seguintes concorrentes apresentado proposta, (por ordem de receção):
Concorrentes
Admitido
Excluído
7. Esclerecimentos e retificações das peças do procedimento solicitadas pelos concorrentes ao abrigo do art.º 50.º do CCP:
do procedimento.
8. Esclarecimentos sobre as propostas e esclarecimentos e retificações das peças do procedimento solicitados aos concorrentes ao abrigo do art.º 72.º e art.º 116.º do CCP (Código Contratos Públicos):
do procedimento.
10. Análise das propostas / seleção e ordenação das propostas:
qualquer das situações previstas no n.º 2 do art.º 70.º, n.º 2 e 3 do art.º 146.º, por remissão do n.º2 do art.º 122.º, todos do CCP.
n.º 2 do art.º 70, nº2 e 3 do art.º 146, por remissão do n.º 2 do art.º 122.º, todos do CCP
[concretizar a(s) norma(s) violada(s)]
Fundamentação
de facto
de direito (artigo 70.º CCP)
Concorrentes
Fundamentação
de facto
de direito (artigo 146.º 2 e 3 CCP)
Concorrentes
11. Análise das propostas admitidas:
apresentação de propostas, o júri procedeu à aplicação da fórmula (                                                                           ) nele referido às propostas dos concorrentes, tendo-se obtido os seguintes resultados: 
dos concorrentes, tendo-se obtido os seguintes resultados:
Atributos da proposta
Valor s/IVA
Prazo validade proposta
Prazo de 
entrega / execução
Concorrentes
Avaliação
12. Ordenação das propostas de acordo com o critério de avaliação:
Nº
Concorrentes
Valor da proposta s/IVA
IVA
13. Proposta de adjudicação:
Entidade
Valor s/IVA
IVA
15. Observações efetuadas pelos concorrentes no uso do direito de audiência prévia:
o(s) qual(ais) apresentou(aram) a(s) seguinte(s) observações:
Entidade
Observações
alteração na ordenação das propostas constantes do relatório preliminar, pelo que não houve lugar a nova audiência prévia.
ordenação das propostas constantes do relatório preliminar, conforme tabela infra, pelo que irá decorrer nova audiência prévia por um prazo de 5 (cinco) dias.
16. Ordenação das propostas de acordo com o critério de avaliação:
Nº
Concorrentes
Valor da proposta s/IVA
IVA
17. Conclusão:
é a apresentada pela empresa                                                                   propondo-se, consequentemente, que lhe seja adjudicada a prestação de serviços/fornecimento dos bens objeto do presente procedimento.
18. Deliberações tomadas por:
Unanimidade
Maioria
19. Justificação do voto contra (se aplicável):
Membro do júri
Justificação
X
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