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Programa do concurso público
3. Especificações técnicas e quantidades:
Código
Designação
Especificações
Quantidades
5. Orgão que tomou a decisão de contratar:
6. Fundamentação da escolha do procedimento:
despesa a efetuar e considerando que não será publicitado anúncio no Jornal Oficial da União Europeia a situação se enquadra na alínea b) do n.º 1 do art.º 19 conjudado com a alínea c) do artigo 7.º da Diretiva n.º 2004/18CE, do Parlamento  (≤ € 5.150.000,00), solicita-se autorização para se recorrer ao concurso público s/ publicitação no JOUE. 
serviços e face ao valor estimado da despesa a efetuar e considerando que não será publicitado anuncio no Jornal Oficial da União Europeia a situação se enquadra na alínea b) do n.º 1 do art.º 19 conjugado com a alínea c) do artigo 7.º da Diretiva n.º 2004/18/CE, do Parlamento (≤ € 206.000,00), solicita-se autorização para se recorrer ao concurso público s/ publicitação no JOUE.  
9. Preço anormalmente baixo: (art. º 71 n.º 1, a) e b)
empreitada de obras públicas.
contratos.
10. Documentos que constituem a proposta: (art.º 57 do CCP)
11. Idioma dos documentos da proposta: (art.º 58 do CCP)
12. Prazo de apresentação das propostas:
(n.º 1 do art.º 135.º CCP).
do anúncio em Diário da República (n.º 1 do art.º 135.º CCP).
13. Outros prazos a que se referem as propostas: 
seguinte ao envio do convite por e-mail ou da colocação em plataforma, n.º 1 do art.º 50.º do CCP.
seguinte ao envio do convite por e-mail ou da colocação em plataforma, n.º 2 do art.º 50.º do CCP.
seguinte ao envio do convite por e-mail ou da colocação em plataforma, n.º 1 do art.º 61.º do CCP.
14. Prazo de manutenção das propostas: 
15. Propostas variantes: (art.º 59.º do CCP)
16. Modo de apresentação dos documentos que instruem a proposta:
17. Critério de adjudicações:
Critério
Facto
Mais baixo preço
art.º 74 n.º 1 a) e 2) do CCP
Economicamente mais vantajoso
art.º 74 n.º 1 b) do CCP
Anexa-se modelo de 
avaliação de propostas
art.º 139.º do CCP
18. Documentos de habilitação a apresentar: (art.º 81 e alíneas b) , d), e) e i) do art.º 55.º)
site da respetiva instituição.
respetiva instituição.
participação em atividades de uma organização criminosa; corrupção; fraude e branqueamento de capitais.
elaboração das peças do procedimento que lhes confira vantagem.
19. Caução: (art.º 88.º do CCP)
celebrar, emitido por entidade seguradora que cobre o preço contratual.
com o adjudicatário, pelo mesmo montante, emitida por entidade bancária com sede em Estado membro da União Europeia.
20. Valor da caução: (art.º 89.º do CCP)
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