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Quodro I 

LOPES & FILHOS, LOA. l O 
2018-02-08 
lOh:31 m:23s 

I - Recec;ao dos propostos: 

Apresentou proposta o concorrente: 

Esta reunico tern como objetivo proceder-se a an61ise e ovoliocco dos propostas 

apresentadas, tendo por base o criteria de odiudicocoo adotado. 

Reunico efetuada ao decimo segundo dia do mes de fevereiro de 2018, em 

cumprimento do disposto no n.? l do ort.? 125° do C6digo dos Contratos Publicos 

(CCP), aprovado pelo DL n.? 18/2008, de 29 de Janeiro e republicado pelo Decreto-Lei 

n.? 1 l l-B/2017 de 31 de agosto, destinada a eloborocco do Projeto de decisco de 

odiucicccoo. no ornbito do procedimento acima referenciado, cujos convites foram 

enviados a 05 de fevereiro do ano 2018, as empresas: Pinto Lopes Bus - Tronsportes 

Rodovi6rios, Ldo., A. Nogueira do Costa Ldo. e LOPES & FILHOS, LOA .. 

Membros do Juri: 

AJUSTE OIRETO: "Servic;os de tronsporte - Roteiros Seniores e Juniores" 

PROJETO DE DECISAO DE ADJUDICACAO 

I ( I I O 
Divisoo de Obras, Planeamento, Ambi nte e Urbanismo 

Subunidade de ontrotocco Publi a e Candidafuras 

~ FIGUEIRAm 
CASTELO RODRIGO 
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Ill - Audiencia prevlo: 

O Juri propoe dispensar a reollzocco da respetiva Audiencio Previo. nos termos 

No crnbito do pedido efetuado, veio o concorrente interceder, alegando que: 

"No seguimento ao vosso pedido de esc/arecimento, informo que por lapso ao 

prazo apresentado no proposta, oeveroo considerar 319 dias, que dever6 coincidir 

com o final do ano. 11 

Atendendo aos fundamento apresentados pelo concorrente, foi considerado 

pelo juri o bastante para su primir a incongruencia detetada. 

Face ao exposto aferiu-se do conformidade da proposta apresentada no 

cumprimento dos requisitos legais e moterios exigidos nos pecos do procedimento. 

"Analisado o prazo do service verificou-se que no documento "Proposta - Anexo 

IV" e apresentado um prazo de 365 dias sendo que no plataforma referem um prazo 

de 319 dias em conformidade com o definido pela entidade abjudicante. Neste 

sentido, solicita-se que escioteco a divergencia. 

lnformamos que dispoem de 1 dia (Jtil (ate 12 de fevereiro) para pre star o referido 

esc/arecimento. 11 

Analisada e avaliada a proposta, foi efetuado o seguinte pedido de 

esclarecimento ao abrigo do artigo 72° do CCP: 

Quadro II 
23.969,00 € LOPES & FILHOS, LOA. 10 

II - Avollocdc do proposta: 

Divlsoo de Obra , Planeamento. Ambiente e Urbanismo 
Subunidade de Controtocoo Publi a e Candidaturas 

As empresas A. Nogueira do Costa Lda e Pinto Lopes Bus - Transportes 

Rodoviarios, Lda, nco se manifestaram, ficando automaticamente excluidas do 

procedimento de ovoliccoo. 

~ I I l l 

~ 
FIGUEIRAm 

CASTELO RODRIGO 
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, 
~ largo Dr. ~ oat • 6440-100 nQUff'O de Co11elo Rodrigo 

O Juri do Procedimento, 

Figueira de Castelo Rodrigo, 12 de fevereiro de 2018 

IV - Adjudicac;oo e formalidades complementares: 

1 - Proposta de adjudicac;oo: 

Face ao que foi referido anteriormente e pelo facto do concorrente LOPES & 

FILHOS, LDA., ter ficado classificado em l .0 lugar, o Juri deliberou propor que a 

oqulsicco do service "Servic;os de transporte - Roteiros Seniores e Juniores" lhe seja 

adjudicada. pela quantia de 23.969,00 € (vinte e tres mil novecentos e sessenta e nove 

euros), a que acresce o IVA e com um prazo de execucco que ter6 infcio no 

momento do producoo de efic6cia do contrato e terrninos a 31 de dezembro de 

2018. 

. I ~ I' I\ 
Divlsoo de Obras. Planeamento, Ambiente e Urbanismo 

Subunidade de onfrotccoo Publico e Candidaturas 

do alf nea f) do n." l do artigo 124.0 do C6digo do Procedimento Administrativo, em 

concordoncic com o nurnero 2, do Artigo 125.0, do Decreto - Lei n.? 18/2008, que 

aprovou o C6digo dos Contratos Publicos (CCPJ republicado pelo Decreto-Lei n." l l l- 

B/2017 de 31 de agosto. 

~ 
:J FIGUEIRAm 

CASTELO RODRIGO 


