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PARA

Presidente da Câmara

ASSUNTOISUBJECT
Concurso Publico — Fornecimento Contínuo de Material Diverso

DESPACHOS

Aprovo de acordo com o Relatório Final, a adjudicação para o fornecimento contínuo de
material diverso ao concorrente Ferragens e Materiais de Construção Vale do Sousa,
Lda., pelo valor total de €122.039,50 e 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.° 75/201 3, de 12 de Setembro e ainda a alínea a) n.° 1 do ali.0 18
do Decreto — Lei n.° 197/99, de 08 de Junho.

C Lousada, ~- de dezembro de 2015
O Presidente da Câmara

A

Pedro Daniel Machado Gomes Dr.

Relatório Final

1 — Por despacho do Presidente da Câmara, datado de 29 de novembro do corrente ano,
procedeu-se à abertura de um Concurso Público para o fornecimento continuo de material diverso
para a execução de obras por administração direta, de acordo com a lista de quantidades
solicitadas.

2—O valor máximo contratual (preço base) para o presente procedimento é de €122.040,00, valor
ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

(3 ~ — Para o efeito foi publicado um anúncio de concurso no Diário da República n.° 225, datado de
17 de novembro de 2015.

4 — Elaborada a lista dos concorrentes pelo Júri constituído para o efeito, concorreu e apresentou
proposta a seguinte firma, através da plataforma eletrónica da vortalnext:

a) Ferragens e Materiais de Construção Vale do Sousa, Lda.

5 — Procedeu-se, assim, à análise dos documentos e à apreciação do mérito da proposta do
concorrente, verificando-se que a mesma estava devidamente instruída, com os respetivos
documentos, pelo que será de considerá-la admitida.

6 — Foi, então, analisado o valor da proposta admitida, conforme preço total que abaixo se
discrimina:
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Concorrente Preço total
Ferragens e Materiais de Construção Vale do Sousa, Lda. €122.039,50 + IVA

7— Pelo exposto, propõe-se a adjudicação do fornecimento contínuo de material diverso ao
concorrente Ferragens e Materiais de Construção Vale do Sousa, Lda. pelo valor total de
€122.039,50, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, por ter sido o único concorrente a
apresentar proposta.

8 — Nos termos do n.° 2 do artigo 88° do Código dos Contratos Públicos, propõe-se a dispensa da
prestação de caução.

9 - Propõe-se, ainda, a dispensa da audiência prévia prevista no art.° 1470 do Código dos
Contratos Públicos, em virtude de apenas existir um concorrente que será o adjudicatário, nos
termos da alínea b) do n.° 2 do art.° 103° do Código do Procedimento Administrativo.

10 - Nos termos do n.°1 do art.° 81° do Código dos Contratos Públicos e de acordo com o artigo
19° do Programa de Concurso, deverá o adjudicatário entregar os seguintes documentos de
habilitação que ainda não foram entregues juntamente com a proposta, através da plataforma
eletrónica de contratação pública vortalnext, no prazo de 5 dias úteis, 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) Registo criminal dos órgãos sociais de administração, direção ou gerência que se encontrem
em funções.

À consideração superior.

O Júri

a

0
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