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assunto Consulta Previa - Aquisição de Filtros e Meio Filtrante para as Piscinas Cobertas ded Armamar- Peças
do Procedimento

parecer  
Considerando que

Há necessidade de se adquirir Filtros e meio filtrante para as Piscinas cobertas do Município, correspondente ao
CPV 42224100-1 Equipamento para Piscinas CPV (Código do Vocabulário Principal). 

Estima-se em 33 798,00 EUR o montante máximo a pagar pela aquisição do bem, que constitui o objeto

do contrato, cabimentado pela requisição n.º 880 de 15 de Outubro de 2018.

 

1-    É competente para autorizar a realização da despesa o Presidente da Câmara Municipal (ao

abrigo do disposto na alínea a), n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,

na sua atual redação);        

2-    É competente para aprovar as peças do procedimento pré-contratual o Presidente da Câmara

Municipal (ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12

de setembro, na sua atual redação);

Nesse sentido, é proposto:

1-    Nos termos da regra geral de escolha do procedimento e do valor máximo do benefício

económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar,

pode ser adotado o procedimento de consulta previa, com convite a pelo menos três entidades

de acordo com a alínea c) n.º1 do artigo 20.º do CCP, para formação do contrato;

2-    A aprovação das peças do procedimento são as constantes da alínea b) n.1 do artigo 40 do

CCP.

a)    Caderno de Encargos; 

b)    Convite

3-    Que a adoção do critério de adjudicação seja a modalidade da alínea b do n.º 1 do artigo

74.º do CCP, avaliação do preço ou custo enquanto único aspeto da execução do contrato

a celebrar ( Preço mais Baixo )

4-    Que a condução do procedimento pré-contratual seja confiada ao seguinte júri:

a)    Renato Avelino Pereira Alves Pretarouca, dirigente (Presidente);
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b) Maria de Fátima dos Santos Marta Martins, técnico superior (Vogal efetivo);                

c) Maria do Rosario Santos Dias Pinto(Vogal suplente). 

d) Maria Isabel Pinto Duarte, técnico superior (Vogal efetivo);

e) Carlos Alberto Lopes Sobral, Técnico superior ( Vogal efetivo )

 

5-     Depois de feita a consulta ao mercado, poderá ser enviado convite as seguintes entidades

1-    Lafoquimica, Comercio de produtos Quimicos Lda – NIPC 504873857

2-    Prodofibra Lda. NIPC 503189995

3-    Fluidra Services Portugal Unipessoal Lda, NIPC 508999740

 
data 19/10/2018

autor do
parecer e
categoria

Coordenador Técnico

Rosário Pinto
informação do

dirigente
Na sequência da Informação 525 DGUA 18 e tendo em conta o descrito na mesma, proponho o
deferimento/aprovação da presente proposta (procedimento pré-contratual) em conformidade com o
CCP. Deixo à consideração superior a decisão do conteúdo da mesma

data 22-10-2018 assinatura

Chefe DGUA

Renato Pretarouca
decisão DEFERIDO

data 23-10-2018 assinatura

Presidente

João Fonseca


