M U N I C Í P I O

PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO CENTRO DE DADOS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM
(Art.º 125º Código dos Contratos Públicos)

1 – Do processo de aquisição
1.1.- O processo realizou-se através de Ajuste Direto nos termos da al. a) do art.º 20.º,
conjugado com o art.º 38.º do Código dos Contratos Públicos e em cumprimento do
despacho de 22/05/2017, através de convite à apresentação de proposta dirigido à
seguinte entidade:
 Tolman – Unipessoal, Lda.
1.2. – O prazo de entrega das propostas terminou às 23:59 horas do dia 08 de junho de
2017.
2- Da Proposta
2.1.- Tendo presente a proposta recebida, verifica-se a existência de uma discrepância
nas condições de pagamento. No artigo 15º do caderno de encargos consta que o prazo
de pagamento é de 30 dias após a receção pelo Município das respetivas faturas, e o
ponto 8 da proposta menciona que o pagamento será 50% com a adjudicação e os
restantes 50% após trabalhos concluídos, ao qual foi solicitado um pedido de
esclarecimentos à proposta (artigo 72º do CCP).
Ao pedido de esclarecimentos sobre a proposta foi feita uma comunicação por parte do
concorrente de que conforme caderno de encargos, o pagamento será efetuado a 30
dias após conclusão dos trabalhos.
2.2.- Tendo presente a proposta apresentada e os respetivos esclarecimentos,
procedeu-se à sua análise, verificando-se que a proposta de preço – € 11.316,35 (onze
mil trezentos e dezasseis euros e trinta e cinco cêntimos), está dentro o valor base do
procedimento.
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CONCORRENTE


Tolman – Unipessoal, Lda.

PREÇO

PRAZO

€ 11.316,35

60 Dias

3 – Apreciação Final
3.1 – Analisada a proposta, verifica-se a inexistência de motivos de exclusão, a proposta
encontra-se corretamente elaborada e de acordo com o caderno de encargos.

4 – Conclusão
Face ao exposto e tendo em conta a apresentação da proposta pela empresa Tolman,
Unipessoal, Lda. e de acordo com o art.º 125.º do Código dos Contratos Públicos,
proponho:




Que seja adjudicada a aquisição e instalação de sistema de refrigeração do
centro de dados da Câmara Municipal de Alcoutim, pelo montante da proposta
de € 11.316,35 (onze mil, trezentos e dezasseis euros e trinta e cinco cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que totaliza o valor de € 13.919,11 (treze
mil novecentos e dezanove euros e onze cêntimos).
Que seja celebrado contrato escrito nos termos do nº1 do artigo 94º do Código
dos Contratos Públicos.

Alcoutim, 20 de junho de 2017.

O Gabinete de Informática e Telecomunicações,
JOSÉ CARLOS
CARIA PESCADA

Assinado de forma digital por JOSÉ
CARLOS CARIA PESCADA
Dados: 2017.06.20 13:22:32 +01'00'
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