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Ajuste Direto — Serviço de Transporte de Máquinas — ano de 2016 — alínea a) do
n.° 1 do art.° 20° do Código dos Contratos Públicos

DESPACHO

Aprovo de acordo Com O relatório final a adjudicação do ajuste direto para o serviço de
transporte de máquinas ao concorrente Sousa e Rodrigues Transportes Lda., pelo valor
máximo contratual (preço base) de €9.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em
vigor, de acordo com o n.° 1 do art.° 124° do Código dos Contratos Públicos, alínea f) e
g) do n.° 1 do art.° 35 da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro e ainda a alínea a) n.° 1
do art.° 18 do Decreto — Lei n.° 197/99, de 08 de Junho.

I..ousada, lq de janeiro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal de Lousada

cøt~o ~°

Pedro Daniel Machado Gomes,

Ajuste Direto — Serviço de Transporte de Máquinas — ano de 2016— alínea a) do n.° 1 do art.°
20° do Código dos Contratos Públicos

Relatório Final — n.° 1 do artigo 124° do Código dos Contratos Públicos

1 — Conforme informação n.° 1980 do DOMA., datada de 28 de outubro de 2015, procedeu-se à
realização de um ajuste direto para a aquisição de serviços de transporte de máquinas dentro e
fora do concelho durante o ano de 2016.

2 — Decorrido o prazo para apresentação de propostas, procedeu-se à abertura e análise das
respetivas 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 23 de dezembro de 2015, procedeu-se à audiência
prévia dos concorrentes, nos termos do n.° 1 do art.° 123° do código dos contratos públicos.

4 — Decorrido o prazo concedido aos mesmos, verificou-se que nenhum dos concorrentes se
pronunciou, não tendo sido, portanto, apresentada qualquer reclamação.

5 — Desta forma, mantém o júri a decisão de admitir os concorrentes Sousa e Rodrigues Lda. e
Construções Lousaestradas Lda., assim como as respetivas propostas com os valores
apresentados no quadro seguinte: t.
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Transporte de Transporte de Valor total da
Concorrente máquinas no máquinas fora proposta

concelho do concelho (preços unitários)
Construções Lousaestradas, €80,00 + IVA €130,00 + IVA €210,00 + IVA

Lda.
Sousa e Rodrigues, Lda. €84,00 + IVA €85,00 + IVA €169,00 + IVA

6 — O critério previsto para a adjudicação das propostas é o critério do mais baixa preço, nos
termos definidos no art.° 30 do caderno de encargos.

7 — Pelo exposto, propõe-se a adjudicação da aquisição de serviços de transporte de máquinas
dentro e fora do concelho de Lousada durante o ano de 2016, ao concorrente Sousa e Rodrigues,
Lda., por ter apresentado uma proposta com o preço unitário comparativamente mais baixo, no
valor global de €169,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, para um valor máximo
contratual de €9.000,00 + IVA.

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

9 — Nos termos do n.° 1 do artigo 81° do Código dos Contratos Públicos deve o adjudicatário
apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, através da plataforma eletrónica da vortalnext, os
seguintes documentos de habilitação, sob pena da adjudicação caducar:
a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao Código dos Contratos Públicos;
b) Registo Criminal do adjudicatário ou dos titulares dos órgâos sociais de administração, gerência
ou direção;
c) Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social;
d) Certidão comprovativa da situação regularizada perante as Finanças;

À consideração superior.

Lousada, 18 de janeiro de 2016
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