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Informação n.° 287

DE DATA

Júri do Procedimento 2015.12.02

PARA

Presidente da Câmara

ASSUNTOISUBJECT
Concurso Publico — Fornecimento contínuo de peças para viaturas ligeiras e
pesadas — ano de 2016

DESPACHOS

Aprovo de acordo com o relatório final, a adjudicação para o fornecimento contínuo de
peças para viaturas ligeiras e pesadas do parque auto do Município de Lousada, ano
de 2016, ao concorrente Arcapeças, Comércio de Peças Automóveis Lda., para um
valor máximo contratual de €41.500,00 que constituiu o preço base do procedimento e
ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o n.° 4 do art.° 148° do
Código dos Contratos Públicos, alínea f) e g) do n.° 1 do art.° 68 da Lei n.° 169/99, de
18 de Setembro, com a alteração introduzida pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro e
ainda a alínea a) n.° 1 do art.° 18 do Decreto — Lei n.° 197/99, de 08 de Junho, bem
como a respetiva minuta, nos termos do n.°1 do art.° 98 do Código dos Contratos
Públicos.

Lousada, de dezembro de 2015

O P esidente da Câmara

Pedro Daniel Machado Gomes, ~r.

Relatório Final

1 — Por despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de novembro do corrente ano,
procedeu-se à abertura do concurso público para o fornecimento contínuo de peças para viaturas
ligeiras e pesadas do município de lousada, de acordo com a lista de viaturas do parque auto,
anexa ao processo.

2 — O valor máximo contratual (preço base) para o presente procedimento é de €41.500,00, 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.° 228, datado de
20 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 vortalgov:

a) Arcapeças, Comércio de Peças Automóveis 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.
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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. Assim, é calculada a
pontuação do concorrente:

Firma Desconto sobre Pontos Descarno sobre peças Pomos Distincis Pomos Total pontos

peças de odgem (a) de concorrência ~b) (c) (40%xa) + (30%xb) + (30%xc)

Arcapeças 10% 0.5 Kms 200

Lda

7 — Pelo exposto, propõe-se a adjudicação para o fornecimento contínuo de peças para
viaturas ligeiras e pesadas do parque auto do município de lousada, ano de 2016, à firma
Arcapeças, Comércio de Peças Automóveis Lda., para um valor máximo contratual (preço
base) de €41.500,00 ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, por ser 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.° 147° 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 — O concorrente já apresentou, juntamente com a proposta, todos os documentos de
habilitação exigidos no art.° 20° do Programa de Concurso.

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

À consideração superior.

O Júri

a
á
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