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----- João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, na qualidade de Secretário desta 

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz: ..................................................................................... 

----- CERTIFICA que do respetivo livro de atas da Câmara Municipal consta uma deliberação aprovada em 

reunião Extraordinária realizada no dia 28 de novembro de 2016, do seguinte teor: ........................................ 

Ajuste Direto da Empreitada de "Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho 

de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente a Escola Secundária": Adjudicação 

No decurso do presente ponto da "Ordem do Dia" o senhor Vice-presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes 

Janeiro, não participou na apreciação, na discussão e na votação, ausentando-se do Salão Nobre dos Paços do 

Município durante o seu decurso, em conformidade com a estatuição legal prevista no artigo 69.O, de 

conformidade com a declaração proferida ao órgão executivo, em estreita obediência ao artigo 70a0, ambos do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei no. 412015, de 7 de janeiro, em virtude de ser 

o Presidente do Júri do procedimento administrativo em apreço .----------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.O 1221GPl2016, 

por si firmada em 25 de novembro, p.p., referente a adjudicação do Ajuste Direto da empreitada de "Melhoria da 

Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente a 

Escola Secundária"; proposta ora transcrita: ........................................................................................... 

"PROPOSTA N.O 122/GP/2016 

AJUSTE DIRETO DE EMPREITADA DE "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO 

CONCELHO DE REGUENGOS DE MONSARAZ- ZONA ENVOLVENTE A ESCOLA SECUNDÁRIA": RELAT~RIO 

FINAL - ADJUDICAÇAO 

Considerando que: 

- Em reunião ordinária da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz realizada em 20 de julho de 2016 foi 

deliberado proceder a abertura de procedimento concursal por Ajuste Direto para Welhoria da Mobilidade Urbana e 

Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente à Escola Secundárian; 

- O referido procedimento concursal foi disponibilizado na plafaforma eletrónica bizgov; 

- A abertura do procedimento concursal realizou-se no dia 17 de novembro de 201 6; 

- O Relafório Preliminar de Análise de Propostas foi elaborado em 17 de novembro de 2016 e disponibilizado a iodos os 

concorrentes para efeitos de audiência prévia no prbprio dia em conformidade com o disposto no artigo 123.' e nos 

termos conjugados no no? do artigo 123.O do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.O18/2008, de 

29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei no 278/2009, de 2 de oufubro; 
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- A sobredita audiência prévia foi fixado o prazo de cinco dias, para que os concorrentes, queren$& pronunciassem 

por escrito, 

- O prazo de audiência prévia terminou em 24 de novembro de 2016, não tendo sido apresentada qualquer pronúncia 

sobre o Relatório Preliminar; 

- Nos termos do n."1 do artigo 124." do Código dos Contratos Públicos, foi elaborado em 25 de novembro de 2016 o 

fundamentado Relatório Final, que ora se transcreve: 

"RELAT~RIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS APRESENTADAS AO PROCEDIMENTO DE AJUSTE 

DIRETO PARA A DJUDICAÇAO DA EMPREITA DA DE "MEL HORIA DA MOBILIDADE URBANA E 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO CONCELHO DE REGUENGOS DE MONSARAZ- ZONA ENVOLVENTE A 
ESCOLA SECUNDÁ RIA" 

(ARTIGO 124"DO CCP) 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas dez horas, e em cumprimento 

do disposto no artigo 124.O do Código dos Contratos Públicos, reuniu o Júri do procedimento por ajuste direto, 

designado por deliberação de Câmara de vinte de julho de dois mil e dezasseis, sob a presidência de Manuel 

Lopes Janeiro, Vice-presidente da Câmara Municipal, e composto pela Técnica Superior Ana Margarida Paixão 

Ferreira e pela assistente técnica Maria do Carmo Nunes. 

7. Introdução 

Nos termos do artigo 123.O do Código dos Contratos Públicos procedeu-se a Audiência Prévia dos interessados, 

tendo-lhes sido remetido o Relatório Preliminar no dia 17 de novembro de 2016 através de notificação na 

plataforma saphetygov, aos concorrentes Constradas-Estradas e Construção Civil, S.A.; José Manuel Pinheiro 

Madaleno, unipessoal, Lda. e Urbigav-Construções, Soc. Unipessoal, Lda. na qual foram informados que 

conforme estipulado no n." 1 do artigo 123." do citado diploma legal dispunha de cinco dias para efeitos de 

pronúncia por escrito. 

Todos os concorrentes se pronunciaram no âmbito do direito de Audiência Prévia, concordando com o mesmo, 

tendo informado o seguinte: Constradas-Estradas e Construção Civil, S.A. - "Vimos pelo presente, informar 

Vossas Excelências, que concordamos com o relatório preliminar de avaliação de propostas e que abdicamos 

do direito de audiência prévia. "; José Manuel Pinheiro Madaleno, unipessoal, Lda. - "Nada temos a opor e 

concordamos com todo o confeúdo do relatório Preliminar"; Urbigav-Consfruções, Soc. Unipessoal, Lda. - "A 

Urbigav, S.A., vem pelo presente informar que nada tem a opor relativamente ao relatório preliminar publicado 

do presente processo."; pelo que nos termos do Artigo 124." do Código dos Contratos Públicos, se elabora o 

presente Relatório Final. 

2. Do Relatório Preliminar 

Relatório Preliminar que ora se transcreve: 

"RELAT~RIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS APRESENTADAS AO AJUSTE DIRETO PARA 

A EMPREITADA DE "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO 

CONCELHO DE REGUENGOS DE MONSARAZ- ZONA ENVOLVENTEA ESCOLA SECUNDÁRIA" 

(ARTIGO 722" DO CCP) 
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Aos dezassete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezasseis, pelas 10 horas, e em 

disposto no artigo 69" do Código dos Contratos Públicos, reuniu o Júri do Procedimento designado para o 

presente ajuste direto por deliberação de Câmara de vinte de julho de dois mil e dezasseis, sob a presidência 

de Manuel Lopes Janeiro, Vice-presidente da Cdmara Municipal, e composto pelo Técnico Superior Paulo Jorge 

Delgado Chaveiro e pela assistente técnica Maria do Carmo Nunes. 

O preço base do ajuste é de E 68.082,88. 

2. LISTA DE CONCORRENTES 

3. CRITÉRIO DEADJUDICAÇÁO DE PROPOSTAS 

CONCORRENTES 

JOSÉ MANUEL PINHEIRO MADALENO, UNIPESSOAL, LDA. 

CONSTRADAS- ESTRADAS E CONSTRUÇAO CIVIL, S.A. 

URBIGAV- CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, S.A. 

A adjudicação será feita segundo o critério básico de apreciação das propostas de mais baixo preço, conforme 

preceituado na alínea b) do no? do artigo 74" do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n078/2008 de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei no 278/2009, de 2 de outubro. 

Valor da 
Proposta 

E 68.000,34 

E O, O0 

E 68.050,75 

CONCORRENTE: 

José Manuel Pinheiro Madaleno, Unipessoal, Lda. 

Admissão ou exclusão da proposta: 

Após analisada a proposta delibera-se que a mesma reúne as condições para ser admitida. 

CONCORRENTE: 

Constradas - Estradas e Construção Civil, S.A. 

Admissão ou exclusão da proposta: 

Após analisada a proposta delibera-se que a mesma seja excluída, com fundamento na alínea d) do n.O 2 do 

artigo 146O conjugado com o previsto na alínea c) do no 1 do artigo 574 todos do Código dos Contratos 

Públicos. 

CONCORRENTE: 

Urbigav- Construções e Engenharia, S.A. 

Admissão ou exclusão da proposta: 

Após analisada a proposta delibera-se que a mesma reúne as condições para ser admitida. 

5- ORDENAÇAO DE PROPOSTAS 
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Assim, e face preço das propostas apresentado, mesmas ficam ordenadas do seguinte 

Assim, e de acordo com o disposto no n.O 7 do artigo 123.O do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.O 18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei no 278/2009, de 2 de outubro, o Júri do 

Concurso procederá, de seguida, a audiência prévia dos concorrentes. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatório preliminar, o qual vai ser assinado por todos os 

membros do Júri. " 

Classificação 

1 O 

2O 

Concorrentes 

José Manuel Pinheiro Madaleno, Unipessoal, Lda, 

Urbigav - Construções e Engenharia, S.A. 

3. Conclusão 

Valor da 
Proposta 
E 68.000,34 

E 68.050,75 

Assim, o Júri deliberou, por unanimidade: 

I - Nos termos do no 1 do Artigo 124.' do Código dos Contratos Públicos, manter o teor e as conclusões do 

Relatório Preliminar, com a seguinte ordenação das propostas: 

2 - Nos termos do n.O 3 do artigo 124.' do Código dos Contratos Públicos, enviar o presente Relatório Final, 

juntamente com os demais documentos que compõem o processo de ajuste direto ao órgão competente para a 

decisão de contratar, cabendo a este órgão, nos termos do n.O 4 do citado artigo, decidir sobre a aprovação de 

todas as propostas contidas no Relatório Final, nomeadamente para efeitos de adjudicação. 

Concorrenfes 
José Manuel Pinheiro Madaleno, Unipessoal, Lda, 
Urbigav - Const~ções e Engenharia, S.A. 

3 - O Júri com base na análise efetuada propõe a adjudicação da empreitada "Melhoria da Mobilidade 

Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente a Escola 

Secundária" ao concorrente l í ~ ~ ~ É  MANUEL PINHEIRO MADALENO, UNIPESSOAL, LDA.", pelo valor de 

68.000,34 f (sessenta e oito mil euros e trinta e quatro cêntimos) acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatório o qual vai ser assinado por todos os membros do 

Júri. " 

Valor da Proposta 
E 68.000,34 
E 68.050,75 

Termos em que somos a propor ao Executivo Municipal: 

Classificação 
1 O 

2O 

a) Acolher o teor integral do Relatório Final do Ajuste Direto em apreço; 

b) Adjudicar a empresa "José Manuel Pinheiro Madaleno, Unipessoal, Lda." a empreitada de "Melhoria da Mobilidade 

Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente a Escola Secundária", 

pelo valor de €68.000,34 (sessenta e oito mil euros e trinta e quatro cêntimos) acrescido de IVA a taxa legal em 

vigor a data da respetiva liquidação e com o prazo de execução de 120 dias; 

c) Determinar as subunidades orgânicas Administrativa de Obras e Projetos e de Contabilidade e Património a adoção 

dos legais procedimentos e atos administrativos, financeiros e materiais indispensáveis a execução da deliberação 

que recair sobre a presente proposta. " 
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Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por 
. . unanimidade: .................................................................................................................................... 

a) Acolher o teor integral da sobredita Proposta n.0 122/GP/2016; ............................................................... 

b) Em consonância, aprovar o aludido Relatório Final do Ajuste Direto da empreitada de "Melhoria da Mobilidade 

Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente a Escola 

Secundária"; ..................................................................................................................................... 

c) Adjudicar a empresa José Manuel Pinheiro Madaleno, Unipessoal, Lda., a empreitada de "Melhoria da 

Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente a 

i- - Escola Secundária" pelo valor total de E 68.000,34 (sessenta e oito mil euros e trinta e quatro cêntimos) 

acrescido de IVA a taxa legal em vigor a data da respetiva liquidação, e com um prazo de execução de 120 dias; 

d) Determinar as subunidades orgânicas Administrativa de Obras e Projetos e de Contabilidade e Património a 

adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, financeiros e materiais indispensáveis a execução da 

presente deliberação. ......................................................................................................................... 

----- Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 28 de novembro de 201 6 ........................................... 

O Secretário 
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