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DATA

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

Inf. 3341/16

2016/05/04

DE

JOSE NUNO ARAUJO MARQUES
ASSUNTO|SUBJECT

Fornecimento contínuo de meia areia de rio e areia fina de duna
DESPACHOS (Dirigentes / Executivo)

Submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o
seguinte:

Concordo, à consideração
superior.

1. Justificação da despesa
De acordo com a informação n.º 2809/16 da Secção de Apoio
Administrativo do D.O.M.A., datada de 21 de abril do corrente ano, foi
solicitado à Secção de Aprovisionamento a abertura de procedimento
adequado para o fornecimento contínuo de meia areia de rio e areia
fina de duna, de acordo com a lista de quantidades anexa.
O valor máximo contratual (preço base) para o presente
sce IVA à taxa legal em
vigor, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 47º do Código dos
Contratos Públicos.
2. Escolha do tipo de procedimento
Em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do art.º 18º do Decreto-Lei nº
197/99, de 8 de Junho e para os efeitos previstos no nº 1 do art.º 36º
e 38º do Código dos Contratos Públicos, solicita-se a autorização
para aplicação de procedimento por
a) do n.º 1 do artigo 20º do referido diploma legal.
De acordo com o estabelecido no n.º 1 do art.º 113º do Código dos
Contratos Públicos, serão convidadas a apresentar proposta as
seguintes firmas:
a) Sousa e Rodrigues Transportes Lda.
Contribuinte 504210173
b) Ferragens e Materiais de Construção Vale do Sousa Lda.
Contribuinte 502983779
c) Silvestre e Filhos Lda.
Contribuinte 505638738
d) António José Mesquita Unipessoal Lda.
Contribuinte 509250718
3. Análise de propostas
Nos termos do n.º1 do art.º 67 do Código dos Contratos Públicos, as
propostas serão analisadas pelo Júri, constituído da seguinte forma:
- Presidente do Júri
Diretor do D.O.M.A., Eng.º José Carlos
Nogueira;
- 1º Vogal Diretora do D.A.F., Dra. Isabel Coelho, que substitui o
Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos;
- 2º Vogal
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Equipamentos, Eng.ª Fernanda Lemos.
Membros suplentes:
- Coordenadora Técnica, Fátima Costa;
- Técnico Superior, José Nuno Araújo Marques.
Para efeitos do estabelecido na alínea a) do n.º 2 do art.º 115 do
referido Código, propõe-se a não realização de sessão de negociação
com os concorrentes.
Propõe-se, ainda, a dispensa de prestação de caução, nos termos do
n.º 2 do artigo 88º do citado diploma legal.
4. Caderno de Encargos
Para efeitos de aprovação, acompanham a presente informação o
caderno de encargos e o ofício convite, que constituem as peças do
procedimento, nos termos da alínea a) do n.º1 do art.º 40º do Código
dos Contratos Públicos.
5. Cabimento Orçamental
O presente concurso tem
informação/proposta anexa.

cabimento

orçamental

Aprovo a atual informação
e determino a abertura do
presente Ajuste Direto
para
o
fornecimento
contínuo de meia areia de
rio e areia fina de duna, de
acordo com o caderno de
encargos e ofício convite,
usando da faculdade que
me é conferida pelas
alíneas f) e g) do n.º 1 do
art.º 35 da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro e ainda
n.º 1 do art.º 36º e alínea a)
do n.º 1 do art.º 20º do
Código
dos
Contratos
Públicos.

conforme

O TÉCNICO SUPERIOR,
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