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DE DATA

Júri do Procedimento 2016.01.20

PARA
Presidente da Câmara

ASSUNTOISUB.JECT
Concurso Publico — Fornecimento contínuo de pneus — ano de 2016

DESPACHO

Aceito preliminarmente o presente relatório e de acordo com o preceituado no n.° 2 do
artigo 148° do Código dos Contratos Públicos proceda-se a nova audiência prévia,
dando-se conhecimento aos interessados para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.

Lousada, Lide janeiro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal de Lousada

~ Ø’tflI Ø~Q

Pedro Daniel Machado Gomes~/r.

Concurso Publico — Fornecimento Contínuo de pneus — Ano 2016

Relatório Final

1 — Conforme despacho do presidente da câmara, datado de 23 de novembro de 2015, procedeu-
se à abertura de um concurso público para a aquisição de pneus para o ano de 2016.

2 — Decorrido o prazo para apresentação das propostas procedeu o júri constituído para o efeito à
abertura e análise das respetivas propostas, através da plataforma eletrónica da vortalnext, tendo

• apresentado proposta:
a) Recauchutagem Nortenha, S.A,
b) Joaquim Barros Rodrigues & Filhos, Lda.
c) Hugo Juvenal Nunes Ribeiro

3 — Na análise das propostas surgiram dúvidas nas distâncias apresentadas pelas firmas Joaquim
Barros & Filhos, Lda e Hugo Juvenal Nunes Ribeiro, entre os seus edifícios comerciais e os
armazéns do município de Lousada, elemento solicitado na alínea d) do n° 2 do art° 90 do
programa de concurso. Nesse sentido, foi solicitado a todos os concorrentes:

a) A indicação da localização exata do seu edifício comercial que constituirá o local do
posto de venda/prestação do serviço, juntando se possível, imagem fotográfica;

b) A indicação, da forma mais precisa, da distância total para os armazéns do município
de Lousada, se possível com o documento comprovativo.

4 — Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes Recauchutagem Nortenha SA e Hugo
Juvenal Nunes Ribeiro estão devidamente instruídos, sendo precisos e esclarecedores.
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A morada de Joaquim Barros Rodrigues & Filhos, Lda não foi esclarecedora, pelo que se solicitou
informação à policía municipal, tendo a mesma informado que o espaço indicado encontra-se
alugado à firma “Lousavinhos, comércio de Bebidas, Lda.”.
O júri propâs assim a exclusão da proposta do concorrente Joaquim Barros Rodrigues & Filhos,
Lda. atendendo a que:

a) Nos termos das alíneas b), c), e d) do art.° 14° do Programa de Concurso por apresentar
uma declaração de distância entre o seu estabelecimento comercial e os armazéns do
Município de Lousada que não é válida, violando aspetos da execução do contrato e como
consequência não apresentando um atributo fundamental da proposta, sendo impossível a
respetiva avaliação.

b) Nos termos das alíneas g) e n) do art.° 14° do Programa de Concurso, por se revelar a
existência de fortes indícios de informações suscetíveis de falsear as regras da
concorrência e apresentação de documento onde presta falsas declarações.

5 — Decidiu então o júri admitir as propostas apresentadas pelos concorrentes Recauchutagem
Nortenha, SA e Hugo Juvenal Nunes Ribeiro.

6 — Depois de seguidos todos os trâmites legais foi elaborado o relatório preliminar e, por
despacho do Presidente da Câmara, datado de 23 de dezembro de 2015, procedeu-se à
audiência prévia dos concorrentes, nos termos do art° 1470 do Código dos Contratos Públicos.

7— 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.

8 — Foi então, analisado o valor das propostas admitidas, conforme lista de preço que abaixo se
discrimina:

~J,--.- - ---•-- - k~r—” ~“ - - .-- . --
r Firma Desconto sobre Pontos Desconto sobre Pontos ~ Distância Pontos Desconio sobre preço Pontos Pontusçio Final

preço pneus novos a preçoi#Ius ,~ —, c serviços reparaçâo d (Ponderada)

~ -~ --~,1~~-t~ reáàuchutàdos& ~--;- . -.- ~--‘~r-•- V~

Recauchutagem 30% 300 30% 300 0.05 Kms 120 • 120+60-46+0—216

- “nrtenha S.A.

—i~goJuvenaI 30% 300 30% 300 9 Kms 100 •- 1 120+60+30+0=210

N nos Ribe

A ponderação final é calculada segundo a fórmula prevista no art.° 4° do Programa de Concurso,
ou seja, ((40% x a) + (20% x b) + (30% x c) + (10% x cl)), sendo que:
- a corresponde ao desconto a praticar sobre a tabela de preços de venda ao público dos pneus
novos mencionados na relação anexa (desconto único);
- b corresponde ao desconto a praticar sobre a tabela de preços de venda ao público dos pneus
recauchutados mencionados na relação anexa (desconto único);
- c corresponde à distância entre os armazéns do Município de Lousada e as instalações do
fornecedor, sujeita, em caso de dúvida, a verificação e confirmação pelos serviços de fiscalização
do Município de Lousada;
- dcorresponde ao desconto a praticar sobre a tabela de preço de venda ao público dos serviços
de reparação mencionados na relação anexa. O desconto será sobre o total do custo da
reparação, incluindo o material e a mão-de-obra;
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9 — Durante esse prazo o concorrente Hugo Juvenal Nunes Ribeiro apresentou reclamação sobre
a intenção de adjudicação à Recauchutagem Nortenha, alegando ter cumprido escrupulosamente
todos os critérios exigidos, contrariamente ao outro candidato que:

a) Não apresenta a tabela de preços unitários dos pneus novos de venda ao público, logo
estará incumprida a alínea a) do n° 2 do art° 9° do programa de concurso em que é
solicitada a indicação da percentagem de desconto a praticar sobre a tabela de preços de
venda ao público;

b) O mesmo se passa com a tabela de preços unitários de venda ao público dos pneus
recauchutados.

Entendeu o júri solicitar parecer jurídico à divisão de assuntos jurídicos, o qual se anexa ao
presente relatório e do qual deverá ser dado conhecimento aos concorrentes.
Entende o júri com base no mesmo parecer que o modelo de avaliação das propostas constantes
do programa de procedimentos não garante a comparabilidade entre as várias propostas,
mostrando-se ainda inadequado ao fim a prosseguir (escolha da melhor proposta) pelo que

O mostra-se violado o princípio da concorrência (n° 4 do art° 10 em conjugação com o art° 74°, 750,alínea n°9 do n° 1 do art° 132° e 139°, todos do CCP) violação que torna o presente procedimento
anulável por vício de violação da lei.

10—Assim, propõe-se a anulação do procedimento, atendendo a que nos termos do n° 2 do art°
283° do CCP “os contratos são anuláveis se tiverem sido anulados ou se forem anuláveis os atos
procedimentais em que tenha assentado a celebração do contrato”

11 - Propõe-se, ainda, nova audiência prévia dos concorrentes nos termos definidos no n.° 2 do
artigo 148° do Código dos Contratos Públicos.

À consideração superior.
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