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DATA

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

Inf. 7967/16

2016/10/12

DE

JOSE NUNO ARAUJO MARQUES
ASSUNTO|SUBJECT

Concurso Público - Fornecimento contínuo de bens alimentares carne e derivados para os
estabelecimentos de educação e ensino do Concelho de Lousada - ano 2017
DESPACHOS (Dirigentes / Executivo)

Submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o
seguinte:
Aquisição de bens alimentares de carnes e derivados para os
estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Lousada
ano de 2017.

Concordo, à consideração
superior.

Classificação Orgânica: 0501
Classificação Económica: 020106
No seguimento da informação nº. 7600 do D.M.E.A.S, datada de
26.09.2016 e na qual recaiu o despacho do Presidente da Câmara
com data de 07.10.2016, torna-se necessário a abertura de um
procedimento com vista a assegurar os bens alimentares de carnes e
derivados para os estabelecimentos de educação e ensino do
concelho de Lousada para o ano civil de 2017, de Janeiro a
Dezembro, durante os 2ºs e 3ºs períodos do ano letivo 2016/2017 e
1º período do ano letivo de 2017/2018.

valor ao qual acresce IVA às taxas legais em vigor, pelo que se
propõe a adoção de um Concurso Público, com divisão por lotes, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 16º, alínea b) do n.º 1 do art.º 20º
e n.º 1 do art.º 22º do Código dos Contratos Públicos.
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.
A adjudicação será efectuada segundo o critério da proposta de mais
baixo preço.
As

propostas
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não
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eletrónico/negociação.
Propõe-se, ainda nos termos do n.º 2 do artigo 88º do citado diploma Aprovo esta informação e
legal a dispensa da prestação de caução no valor de 5% do preço determino a abertura do
presente Concurso Público
contratual.
para a aquisição de bens
Para efeitos de aprovação acompanha a presente informação o alimentares de carnes e
para
os
Caderno de Encargos e o Programa de Concurso, que constituem as derivados
de
peças do procedimento, nos termos da alínea b) do n.º1 e n.º 2 do estabelecimentos
educação e ensino do
art.º 40º do Código dos Contratos Públicos.
concelho de Lousada, ano
O presente concurso não prevê encargos financeiros para o presente de 2017, nos termos
ano e a respetiva despesa irá ser contemplada no orçamento do ano propostos e de acordo
com
o
Programa de
de 2017.
Concurso e Caderno de
Encargos, tendo como
valor máximo contratual
O TÉCNICO SUPERIOR,
(preço base)
IVA, 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 b)
do n.º 1 do art.º 20º do
Código
dos
Contratos
Públicos.
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