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DATA

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

Inf. 104/16

2016/01/07

DE

JOSE NUNO ARAUJO MARQUES
ASSUNTO|SUBJECT

Prestação de serviços de controlo e extinção de pragas e pestes nas escolas do concelho de Lousada
DESPACHOS (Dirigentes / Executivo)

Concordo,
Submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o
superior.
seguinte:
Prestação de serviços de controlo e extinção de pragas, pestes e
manutenção de insetocaçadores nos estabelecimentos de educação
para o ano de 2016
Classificação Orgânica: 0501
Classificação Económica: 02.02.20

à

consideração

1. Justificação da despesa
De acordo com a informação n.º 2912/15 da Secção de Apoio
Administrativo do D.M.E.A.S., foi solicitado à Secção de
Aprovisionamento a abertura de procedimento adequado para a
prestação de serviços de controlo e extinção de pragas, pestes e
manutenção de insetocaçadores nos estabelecimentos de educação
para o ano de 2016.
O valor máximo contratual (preço base) para o presente
procedime
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) Deslider, Controlo e Eliminação de Pragas, Lda. Contribuinte
506982904
b) Anticimex, Lda. Contribuinte 501863087
c) Companhia Europeia de Desinfeções, Lda. Contribuinte
503231258
d) Pestox, Controle e Defesa do Meio Ambiente, Lda. Contribuinte
501386050
e) Fernando Manuel da Cunha Faria Unipessoal, Lda. Contribuinte
505590522

Município de Lousada

Tel 255 820 500 | Fax 255 820 550 | Nº Contribuinte 505279460

Praça Dr. Francisco Sá Carneiro | 4620-695 Lousada | cm-lousada@cm-lousada.pt | www.cm-lousada.pt

1/2

2016,DMAF,I,G,104 07-01-2016

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: Diretora do Departamento de Administração e
Finanças, Dra. Isabel Coelho;
- 1º Vogal
Chefe da Divisão de Educação, Dra. Ana Carla, que
substitui o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos;
- 2º vogal Coordenadora Técnica da Secção de Aprovisionamento,
D. Fátima Costa;
Membros suplentes:
- Técnico Superior, José Nuno Araújo Marques;
- Coordenadora Técnica, Maria João Barbosa.
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.

Aprovo e determino a
abertura
do
presente
Ajuste Direto para a
prestação de serviços de
controlo e extinção de
pragas,
pestes
e
manutenção
de
insetocaçadores
nos
estabelecimentos
de
educação para o ano de
2016, 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.

5. Redução remuneratória
A presente prestação de serviços não está sujeita a redução
remuneratória conforme folha de trabalho n.º 395 da Chefe de Divisão
de Gestão Financeira.
6. Parecer prévio vinculativo
Usando da autorização que lhe foi concedida por deliberação do
Órgão Executivo de 15/06/2015, permitiu o Presidente da Câmara a
celebração da presente prestação de serviços, por despacho de
22/12/2015, dispensando a emissão de parecer prévio favorável, nos
termos do n.º 1 do art.º 4º da Portaria n.º 149/2015, de 26/05.
7. Cabimento Orçamental
O presente concurso tem

cabimento

orçamental,

conforme

Informação/Proposta anexa.
O TÉCNICO SUPERIOR,
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