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Concurso Público — reparação de viaturas ligeiras, pesadas e máquinas de
construção civil — ano de 2016

DESPACHO

Aprovo, de acordo com o Relatório Final, a adjudicação para a prestação de serviços
de reparação de viaturas ligeiras, pesadas e máquinas de construção civil, ano de
2016, ao concorrente Serralharia de António F. Leão Oliveira e Filhos, Lda., pelo
valor máximo contratual de €44.878,05, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor e que
constitui o preço base do procedimento, 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 art.° 18 do Decreto — Lei nY 197/99, de 08 de
Junho.

Lousada, 1 & de janeiro de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal de Lousada

Pedro Daniel Machado Gomes, r.

Concurso público — reparação de viaturas ligeiras, pesadas, e máquinas de construção civil
— ano de 2016

Relatório Final

1 — Por despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de novembro de 2015, procedeu-se à
abertura de um Concurso Público para a prestação de serviços de reparação de viaturas ligeiras,
pesadas e máquinas de construção civil, ano de 2016.

2 — Aos catorze dias do mês de dezembro de 2015, no edifício dos serviços técnicos da Câmara
Municipal de Lousada procedeu o Júri constituído para o efeito à abertura e análise das
respectivas propostas, através da plataforma eletrónica da vortalnext.

3 — Depois de seguidos todos os trâmites legais foi elaborado o Relatório Preliminar e, por
despacho do Presidente da Câmara, datado de 22 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 quanto ao teor do Relatório Preliminar, não tendo sido, portanto, apresentada qualquer
reclamação.
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5 — No Relatório Preliminar foi referido, por lapso, nos pontos 2 e 8, o valor de €48.878,05 como
valor máximo contratual e consequentemente valor da adjudicação, sendo que o valor correto e a
considerar é o de €44.878,05.

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. As propostas
apresentadas pelos dois concorrentes admitidos apresentaram a seguinte ponderação:
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Serralharia 20% 40 9.5 kms 80 10% 15 1’ 15 24+16+1,5+-.-I,5=

Oliveira. Lda. 43

Regresso 10% 10 25 Kns 20 5% 5 . 6+4+0 5+10=20,5

Binário. Lda.

7 — Desta forma, propõe-se a adjudicação do fornecimento contínuo de peças para máquinas de
construção civil da Câmara Municipal de Lousada ao concorrente Serralharia de António F. Leão
Oliveira e Filhos, Lda., pelo valor máximo contratual de €44.878,05, ao qual acresce IVA à taxa
legal em vigor e que constitui o preço base do procedimento por ter apresentado uma proposta
economicamente mais vantajosa com um total de 43 pontos.

8 — Propõe-se, nos termos do n.° 2 do artigo 88° do citado diploma legal a dispensa de prestação
de caução.

9 — O concorrente já apresentou, juntamente com a proposta, todos os documentos de habilitação
exigidos no art.° 20° do Programa de 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.

Lousada, 04 de janeiro de 2016

O Júri

Município de Lausada
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