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Ajuste Direto  

 
Projeto de decisão de adjudicação 

 

 
 

“Aquisição de Serviços de logística para o evento – Salgadela, a Batalha” 

 

 Após a análise da proposta apresentada pelo concorrente AoSeuServiço, Lda., 

relativamente à aquisição de serviços supra mencionada, informa-se o Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, que ao abrigo do artigo n.º 72 

do Código dos Contratos Públicos (CCP), foi solicitado um pedido de esclarecimento 

relativamente ao seguinte ponto: 

 “No seguimento da análise dos documentos que constituem a proposta 

submetida por V/Exas., constatou-se da existência de incongruências passiveis de 

serem sanadas nesta fase de análise. Nesse sentido, solicita-se esclarecimento sobre os 

seguintes pontos: 

1 - O valor definido no documento "Modelo IV" (16.375,00 € + IVA) não está em 

conformidade com o apresentado no documento 

"Proposta_CMFCR_Salgadela a Batalha_2018" (19.965,00 € + IVA). Nesse sentido 

solicita-se esclarecimento relativamente à incongruência detetada. 

2 – A proposta não foi instruída com todos os documentos solicitados 

nomeadamente os referidos na alínea e) e na alínea f) se aplicável, do ponto 

VII do Convite, podendo fazer prova dos mesmos atendendo ao caracter 

apenas informativo que lhe estão associados.". 
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 Informou-se ainda, que dispunha de 1 dia útil para prestar o referido 

esclarecimento. 

 Tendo o concorrente procedido em conformidade com o solicitado procedeu-

se à sua analisa considerando-se o bastante para suprimir as incongruências 

detetadas. 

 Face ao exposto, propõe-se nos termos do Código dos Contratos Públicos, que 

a adjudicação seja efetuada àquele concorrente, pelo valor contratual de 19.965,00 € 

(dezanove mil novecentos e sessenta e cinco euros) acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor e um prazo de 9 dias a contar a partir de 02 de julho a 10 de julho de 2018. 

  

 

 

 Figueira de Castelo Rodrigo, 20 de junho de 2018 

 

 

A Técnica Superior 

 

 


