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DE DATA
Júri do Procedimento 2016.01.06

PARA

Presidente da Câmara

ASSUNTOISUBJECT
Concurso Público — Fornecimento Contínuo de Inertes de Granito

DESPACHO

Aprovo, de acordo com o Relatório Final, a adjudicação para o fornecimento contínuo
de inertes de granito, ao concorrente EDILAGES, LDA pelo valor máximo contratual de
€67.156,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o n.° 1 do art.°
148° do Código dos Contratos Públicos, alíneas f) e g) do n.° 1 do alt° 35 da Lei n.°
75/2013, de 12 de Setembro e ainda a alínea a) n.° 1 do art.° 18 do Decreto — Lei n.°
197/99, de 08 de Junho.

Lousada,~ L~ de janeiro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal de Lousada

— vn- *~t

Pedro Daniel Machado Gomes,

Concurso Público — Fornecimento Contínuo de Inertes de Granito

Relatório Final

1 — No seguimento da informação n.° 2307/DMOAI15, datada de 10 de novembro de 2015,
procedeu-se à abertura de um Concurso Público para o fornecimento contínuo de inertes de
granito, relativo ao ano de 2016.

. 2 Decorrido o prazo para entrega das propostas procedeu o Júri constituído para o efeito à
abertura das propostas, através da plataforma eletrónica da vortalnext e respetiva análise das
mesmas.

3 — Depois de seguidos todos os trâmites legais foi elaborado o Relatório Preliminar e por
despacho do Presidente da Câmara, datado de 22 de dezembro de 2015, procedeu-se à
audiência prévia dos concorrentes, nos termos do art.° 147° do Código dos Contratos Públicos.

4 — Decorrido o prazo concedido aos mesmos, verificou-se que nenhum dos concorrentes se
pronunciou, não tendo sido, portanto, apresentada qualquer reclamação.

5 - Assim, mantém o Júri a decisão de admitir as propostas de todos os concorrentes uma vez que
todas estão devidamente preenchidas e instruídas, com os respetivos documentos.

6 — O critério previsto para a adjudicação das propostas é o critério da proposta economicamente
mais vantajosa, nos termos definidos no artigo 4° do Programa de Concurso.
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7— Desta forma, é mantida a pontuação final calculada no relatório preliminar:

Fimia Preços unitários Pontos Distância face ao Pontos Classlficaçëo final

totais (por tonelada) (a) local de entrega (b) (70% x a) + (30% x b)

Restradas, Lda. €27,99 270 15 Kms 160 189 ÷ 48 = 237 pontos

Edilages S.A. €27,80 300 13 Kms 160 210 + 48 = 258 pontos

Agrepor, Agregados, SA €30,05 240 19,2 Kms 140 168 + 42 = 210 pontos

8 — Pelo exposto, propõe-se a adjudicação do fornecimento contínuo de inertes de granito ao
concorrente Edilages.SA pelo valor máximo contratual de €67.156,00 ao qual acresce IVA à taxa
legal em vigor, por ter apresentado uma proposta economicamente mais vantajosa, com um total
de 258 pontos.

9 — Propõe-se, ainda, nos termos do n.° 2 do artigo 88° do Código dos Contratos Públicos, a

• dispensa de prestação de caução.

10— De acordo com o art.° 190 do Programa de Concurso, deve o concorrente Edilages, Lda., na
qualidade de adjudicatário entregar os seguintes documentos de habilitação, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis e através da plataforma eletrónica vortalnext, sob pena da adjudicação caducar:
a) Cópia da Licença de Utilização/Alvará Sanitário ou documento equivalente comprovativo que
revele a titularidade das habilitações adequadas e necessárias à execução das prestações objeto
do contrato a celebrar;
b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao Código dos Contratos Públicos;
c) Registo Criminal dos órgãos sociais de administração, direção ou gerência que se encontrem
em funções;
d) Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social;
e) Certidão comprovativa da situação regularizada perante as Finanças;

11 — Para efeitos de aprovação segue em anexo a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o
n.° 1 do art.° 98° do Código dos Contratos Públicos.

•
À consideração superior.

O Júri

~

Município de Lousada Tel 255 820 500 Fax 255 820 550 N° Contilbuinte 505 279 460
Praça Dr Francisco Sá Carneiro, Ap. 19 4624-909 Silvares — LSD E-mai[ cm-lousada@cm-tousadapt www cm-lousada.pt


		2016-01-15T13:08:54+0000


		2016-01-15T15:51:50+0000
	juri


		2016-01-18T11:51:20+0000


		2016-01-19T09:12:58+0000
	Vortal
	EC de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão 0009
	Signature Required.




