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CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO
PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA ISO 9001:2015
(artigo 35.º A do Código dos Contratos Públicos)

Enquadramento
A Petroensino – Ensino e Formação Profissional, Lda, NIPC 504505890, sita em Av. 25 de abril, n.º 10,
3270-067 Pedrógão Grande pretende contratar a aquisição de serviços no âmbito do Sistema de
Garantia da Qualidade – Implementação da Norma ISO 9001:2015, pelo que, com vista à
preparação do respetivo procedimento aquisitivo, e fazendo uso do disposto no artigo 35.º -A do
Código dos Contratos Públicos (CPP), vem nos termos da denominada “Consulta Preliminar ao
Mercado” solicitar informação sobre o objeto do contrato.

Objeto do contrato a celebrar
Aquisição de serviços de apoio na implementação de Sistema de Gestão da Qualidade - Norma
ISO 9001:2015

Informação pretendida
A informação pretendida, para além da considerada pelo operador económico como oportuna e
relevante, deverá abordar os seguintes aspetos:
• Detalhes do operador económico: nome, endereço, contatos;
• Detalhes operacionais e financeiros com vista a:
- Formar o preço base do procedimento aquisitivo;
- Analise do portefólio/currículo da equipa executante que será afeta à prestação dos
serviços;
- Prazo de execução.

Modo e prazo de apresentação da consulta
A prestação voluntária das informações ora solicitadas, deverá ser feita através de correio
eletrónico, para o endereço geral@etpzp.pt, até às 23:59 horas, do dia 23/06/2020.
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Forma da consulta
Segundo o artigo 35.º-A do Código dos Contratos públicos (CCP) é imperativo que a consulta
preliminar ao mercado seja conduzida com transparência e não haja tratamento desigual de
operadores económicos. Tendo em conta a prossecução destes princípios, a informação da
consulta preliminar é publicitada no sítio da Internet da ETPZP, em www.etpzp.pt - Escola Contratação.

Configurando a Consulta Preliminar uma “auscultação” ao mercado, a presente consulta tem um
caráter meramente informativo, não estando a Petroensino, Lda vinculada às informações,
prestadas pelos operadores económicos, pelo que as mesmas poderão não ser consideradas nas
peças do procedimento de formação do contrato a aprovar pelo órgão competente para a
decisão de contratar.

Pedrógão Grande, 18 de junho de 2020.

A Gerência
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