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ASSUNTO ISUBJECT

Ajuste Direto — Prestação de serviços de controlo e extinção de pragas e pestes e
manutenção de insetocaçadores nos estabelecimentos de educação e outros
edifícios municipais afetos à DPCECD — ano de 2016 — alínea a) do n.° 1 do ali.0
20° do Código dos Contratos Públicos

DESPACHO

Aprovo, de acordo com o Relatório Final, a revogação da decisão de contratar, nos
termos da alínea b) do n.° 1 e n.° 2 do art.° 79°, bem como o n.° 1 do art.° 800 do
Código dos Contratos Públicos, devendo tal facto bem como os seus fundamentos
serem notificados ao concorrente.

L.ousada, Jz de abril de 2016

O Presidente da Câmara Municipal de Lousada

~ fri...tA’Q

Pedro Daniel Machado Gomes, y1r.

Ajuste Direto — Prestação de serviços de controlo e extinção de pragas e pestes e
manutenção de insetocaçadores nos estabelecimentos de educação e outros edifícios
municipais afetos à DCPECD — ano de 2016 — alínea a) do n.° 1 do art.° 20° do Código dos
Contratos Públicos

Relatório Final

1 — Conforme informação n.° 2912 do DMEAS, datada de 12 de dezembro de 2015, procedeu-se., à realização de um ajuste direto para a prestação de serviços de controlo e extinção de pragas e
pestes e manutenção de insetocaçadores nos estabelecimentos de educação e outros edifícios
municipais afetos à DPCECD — ano de 2016.

2 — O valor máximo contratual (preço base) para o presente procedimento é de €6.600,00, valor
ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

3—Aos dezanove dias do mês de janeiro de 2016, no Edifício dos Serviços Técnicos da Câmara
Municipal de Lousada procedeu-se à abertura e análise das respetivas propostas, através da
plataforma eletrônica da vortalnext, conforme lista de concorrentes abaixo discriminada:

Valor total da
Concorrente proposta

Anticimex, Lda €3.300,01 + IVA
Desilíder — Controlo e Eliminação de Pragas, Lda. €2.915,00 + IVA
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4 — Depois de seguidos todos os trâmites legais, foi elaborado o Relatório Preliminar e, por
despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de janeiro de 2016, procedeu-se à audiência
prévia dos concorrentes, nos termos do n.° 1 do art.° 123° do Código dos Contratos Públicos.

5 — Decorrido o prazo concedido aos mesmos, veio o concorrente Anticimex, Lda. pronunciar-se~
solicitando a exclusão do concorrente classificado em primeiro lugar, a firma Desilider, Controlo e
Eliminação de Pragas, Lda., invocando que o valor apresentado revela um preço anormalmente
baixo, tendo em conta o preço base.

6 — Verificando-se que o preço total da proposta do concorrente Desilider, Controlo e Eliminação
de Pragas, Lda. é efetivamente 50% mais baixo que o preço base e uma vez que o preço
apresentado na proposta do concorrente Anticimex, Lda. se situa mesmo no limite desses 50%,
entendeu o júri do procedimento solicitar, nesta fase, esclarecimentos a ambos os concorrentes
sobre os valores apresentados nas respetivas propostas:

a) Ao abrigo do n.° 3 do art.° 71° do Código dos Contratos Públicos (preço anormalmente
baixo), no caso do concorrente Desilider, Controlo e Eliminação de Pragas, Lda.;

b) Ao abrigo do n.° 1 do art.° 72° do Código dos Contratos Públicos (esclarecimentos sobre as
propostas), no caso do concorrente Anticimex, Lda.

Tendo em conta a proximidade dos valores das propostas apresentadas pelos dois concorrentes,
procurou-se perceber a relação dos preços baixos apresentados comparativamente ao elevado
preço base.

7- No prazo estabelecido para tal:
a) O concorrente Desilider, Controlo e Eliminação de Pragas, Lda., apresentou uma nota

justificativa do preço proposto;
b) O concorrente Anticimex, Lda., indicou expressamente no artigo 4° da sua comunicação

“não existir necessidade de justificar o preço proposto quando cumpriu todos os requisitos
legais constantes do Código dos Contratos Públicos”

8 — Perante o referido, foi solicitado à Divisão de Assuntos Jurídicos e Recursos Humanos a
emissão de um parecer jurídico para análise do sucedido.

• 9 — Da informação prestada com o n.° 42JLMS/DAJRH/201 6, datada de 19 de fevereiro docorrente ano, é dito:
a) Da proposta do concorrente Desílider, Controlo e Eliminação de Pragas, Lda.: “Não restava

outra alternativa ao júri que fosse, imediatamente no relatório preliminar, propor a exclusão
da proposta do concorrente (alínea d) do n.° 1 do art.° 146° do CCP), dado que aquela
justificação é um dos documentos que deveriam, por imposição legal, integrar a sua
proposta.”

b) Da proposta do concorrente Anticimex, Lda.: “não tendo esta, apesar de instada para o
efeito, apresentado qualquer esclarecimento, julgo que não restará outra alternativa que
não seja, igualmente (embora por motivos diferentes), excluir a proposta da Anticimex,
Lda.”

10— De acordo com o despacho do Presidente da Câmara, datado de 23/02/2016, exarado sob o
parecer jurídico 42/LMS/DAJRH/2016, propôs-se a exclusão dos dois concorrentes, Desílider,
Controlo e Eliminação de Pragas, Lda. e Anticimex, Lda.
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11 — No decorrer da nova audiência prévia dada aos interessados, veio o concorrente Anticimex,
Lda. reforçar a reclamação anteriormente exposta, discordando com a decisão do júri e
requerendo a sua reapreciação proferida no relatório final com audiência prévia, solicitando a
adjudicação à sua proposta.

12 — Perante o exposto, foi solicitado novamente à Divisão de Assuntos Jurídicos a emissão de
um parecer jurídico para análise do contestado.

13— De acordo com o despacho do Presidente da Câmara, datado de 31/03/2016, exarado sob a
informação da Divisão dos Assuntos Juridicos, nada há a acrescentar às conclusões que resultam
do parecer jurídico 42/LMS/DAJRH/2016, pelo que será de manter as decisões até aqui
proferidas.

14 — Pelo exposto, mantém o Júri a decisão de excluir as propostas dos dois concorrentes,
Desílider, Controlo e Eliminação de Pragas, Lda. e Anticimex, Lda.

• 15— Assim, nos termos da alínea b) do n.° 1 e n.° 2 do ad.° 79° do Código dos Contratos Públicos,
não haverá lugar a adjudicação, devendo tal facto bem como os seus fundamentos serem
notificados ao concorrente, bem como a revogação da decisão de contratar, de acordo com o n.° 1
do art.° 80° do mencionado diploma legal.

À consideração superior.

O Júri
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