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DE DATA
Júri do Procedimento 2015.12.28

PARA

Presidente da Câmara

ASSUNTOJSIJBJECT

Concurso Público — Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para as Escolas
do Concelho — Ano 2016 — alínea b) do n.° 1 do art.° 200 do Código dos contratos
Públicos.

DESPACHO

Aprovo, de acordo com o Relatório Final, a adjudicação para o fornecimento contínuo
de produtos de higiene e limpeza para os estabelecimentos de educação e ensino do
concelho de Lousada, ano de 2016, ao concorrente A.J. Oliveira, Lda., pelo valor total
de €23.112,21, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o n.° 4 do
art.° 148° do Código dos Contratos Públicos, alíneas f) e g) do n.° 1 do art.° 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,Âgde JLLpc~~t440 de 2-~~C

O Presidente da Câmara Municipal de Lousada

—

Pedro Daniel Machado Gomes, 7/
Concurso Público — Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para as Escolas do
Concelho — Ano 2016

Relatório Final

1 — Por despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de novembro do corrente ano, procedeu-
se à abertura de um Concurso Público para a aquisição de produtos de higiene e limpeza para os
estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Lousada — ano de 2016.

2 — Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do presente ano, no Edifício dos Serviços
Técnicos da Câmara Municipal de Lousada 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 15 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 sobre o teor do Relatório Preliminar, não tendo sido, portanto, apresentada qualquer
reclamação.

5 . Assim, mantém o Júri a decisão de:
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5.1 — Excluir a proposta do concorrente José Maria Cardoso, Lda., nos termos das alíneas b), c),
d) e 1) do art.° 130 do Programa de Concurso, uma vez que na sua apreciação e análise constatou-
se que a mesma não apresenta indicação dos preços unitários nem das respetivas quantidades
de referência, não sendo por isso possível apurar o seu valor total;
5.2 — Excluir a proposta do concorrente Jofigi, Arm. de Papel e Sistemas de Higiene, Unipessoal,
Lda., nos termos da alínea n) do art.° 13° do Programa de Concurso, uma vez que o valor total da
proposta ultrapassa o valor máximo contratual (preço base);
5.3 - Admitir as propostas dos restantes concorrentes, conforme lista de preços totais finais a
considerar abaixo discriminada:

Concorrente Valor Total SIlVA
A.J.Oliveira, Lda. €23.112,21

ASC, Comércio de Produtos de Higiene Lda. €25.065,85
Higiguima, Representações Sociedade Unipessoal, Lda. €26.092,70
Higimax, Saúde Higiene e Segurança Unipessoal, Lda. €27.345,55

Peviquimica, Lda. €29.015,25
Plastichuva, Guarda Chuvas, Plástico e Papel, Lda. €29.691,08
Maquilotus, Comércio de Produtos de Limpeza, Lda. €30.094,20

Prodyalca, Comércio de Produtos Químicos, Lda. €30.657,20
Correcta Construções, Lda. €30.818,05

Lusoquimica, Prod. Químicos Man. Industrial, Lda. €30.962,80

6 — O critério previsto para a adjudicação das propostas é o critério da proposta de mais baixo
preço, nos termos definidos no artigo 4° do Programa de Concurso.

7 — Pelo exposto, propõe-se a adjudicação para a aquisição de produtos de higiene e limpeza
para os estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Lousada, ano de 2016, ao
concorrente A.J. Oliveira, Lda., por ter apresentado uma proposta com o preço comparativamente
mais baixo, no valor total de €23.112,21, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

8 — Propõe-se, ainda, nos termos do n.° 2 do artigo 88° do Código dos Contratos Públicos, a
dispensa de prestação de caução.

10— Nos termos do n.° 1 do art.° 190 do Programa de Concurso deve o concorrente A.J. Oliveira,
Lda., na qualidade de adjudicatário entregar os documentos de habilitação, através da plataforma
eletrónica de contratação pública da vortalnext e no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena da
adjudicação caducar:
a) Cópia da Alvará Sanitário/declaração prévia’ comunicação prévia ou documento equivalente
comprovativo que o estabelecimento cumpre os requisitos necessários ao exercício da atividade
necessária à execução das prestações objeto do contrato a celebrar;
b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo li 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;
f) Documento comprovativo da implementação da HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points) ou na sua falta, a declaração do anexo III;
g) Fichas técnicas (ficha que discrimina os constituintes do produto), ficha de segurança e plano
de higiene;
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h) Certificado da empresa fabricante do produto onde se comprove o seu registo;
i) Declaração do adjudicatário onde declare a autorização que possui, por parte do fabricante,
para comercialização dos produtos postos a concurso.

10 — 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

4,.. à

‘a

Município de Lousada Tel 255 820 500 1 Fax 255 820 550 1 N° Contribuinte 505 279 460
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, Ap. 19 14624-909 Silvares — LSD E~mail: cm-lousada@cm-lousada.pt 1 www.cm-lousada.pt


		2016-01-04T13:58:39+0000


		2016-01-04T14:27:26+0000


		2016-01-05T09:32:52+0000
	CM Lousada
	Juri


		2016-01-13T11:16:49+0000
	Vortal
	EC de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão 0009
	Signature Required.




