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RELATÓRIO PRELIMINAR 

 

1. INTRODUÇÃO 

Aos três dias do mês de julho de 2018, pelas 10h e em cumprimento do disposto no artigo n.º 69º do 

Código dos contratos Públicos (CCP) aprovado pelo DL 18/2008 de29/01, com as alterações e nova 

redação dada pelo decreto lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, reuniu o Júri do procedimento 1º vogal: 

Isabel Maria Santos Miguel; 2º Vogal: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, e 1º vogal suplente José Rui 

Damião Bernardino (em substituição do Presidente de júri que se encontra ausente por motivo de férias), 

nomeados por despacho do presidente de Câmara de 18 de junho de 2018, com a finalidade de dar 

cumprimento ao disposto no artigo 146º do Código dos Contratos Públicos – DL n.º 18/2008, de 29/01. 

 

2.  PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO – Ref. 28/2018 

O procedimento por concurso público tem como objeto a “aquisição de gasóleo rodoviário simples a 

granel em fornecimento contínuo, incluindo ainda a disponibilização, durante a vigência do 

contrato, de um reservatório de combustível, com capacidade, no mínimo para 10.000 litros,  

pertença do adjudicatário, tubagem, válvulas e demais acessórios e a bomba/terminal para 

abastecimento dos veículos, devendo o mesmo proceder à sua montagem e garantir a respetiva 

assistência técnica (manutenção e reparação), por um período de 3 anos”,  e teve publicação no DRE 

2ª série n.º 115, anúncio de procedimento n.º 4559/2018 de 18-06-2018 e no  JOUE 2018/S 117- 265227 

de 21-06-2018. 

 

3. PREÇO BASE 

O preço contratual (somatório de todos os fornecimentos concretizados durante a vigência do contrato) de 

acordo com a cláusula 12ª do Caderno de Encargos não pode, em qualquer caso, ser superior a 

278.460,00€ (duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e sessenta euros), ao qual acresce o valor de IVA 

à taxa legal em vigor. 

 

4. PROPOSTAS APRESENTADAS   

O prazo de entrega das propostas terminou no dia 28 de junho de 2018, às 23h59m. Assim, o júri do 

procedimento procedeu à desencriptação das candidaturas e publicação da lista dos candidatos, ordenada 

em razão do momento de apresentação da respetiva proposta na plataforma eletrónica referida no 
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programa de concurso, tendo-se verificado a entrada tempestiva de cinco propostas, conforme o seguinte 

quadro. 

  

Concorrentes  Proposta n.º Data/Hora 

Petroibérica – Soc. Petróleos Ibero Latinos SA 1 2018/06/25; 14:49:40 

Lubrifuel Lda 2 2018/06/27; 12:09:53 

Gaspe Combustíveis, Lda 3 2018/06/27; 16:13:02 

Ilídio Mota – Petróleos e Derivados, Lda 4 2018/06/28; 15:20:10 

Repsol Portuguesa SA 5 2018/06/28; 15:35:33 
 

5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

Durante o prazo estipulado no n.º 1 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, foram solicitados os 

seguintes esclarecimentos pelo candidato Lubrifiel Lda: 

“Exmo. Júri,  

Vimos por este meio colocar o seguinte pedido de esclarecimento:  

Referente a instalação do equipamento, pretendemos saber se o reservatório é aéreo ou subterrâneo.  

O CE menciona na instalação de Bomba/terminal - é necessária instalação de gestor de frota?  

Referente a clausula 7ª do caderno de encargos, pretendemos saber o que reverte a favor do Município no fim do contrato.  

Cumprimentos  

Sílvia Lopes “ 

No prazo estipulado na alínea a) do nº. 5 do mesmo artigo, o órgão competente para a decisão de contratar, 

prestou os seguintes esclarecimentos: 
“Exmo Srs  

No seguimento da receção vosso pedido, vem o dono do procedimento prestar os seguintes esclarecimentos:  

1- Pretende-se um reservatório aéreo;  

2- Resulta do caderno de encargos a não necessidade de instalação de gestor de frota;  

3- Resulta do artigo 7º do caderno de encargos, que no final do contrato, nada reverte a favor do Município de Vila Nova de Poiares” 

 

6. ERROS E OMISSÕES 

Não foram apresentados erros e omissões pelos concorrentes (ao abrigo do disposto no art.º 50º do CCP). 

 

7. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO   

De acordo com o disposto no artigo 19ª do Programa de Procedimento, a adjudicação será feita à proposta 

com o melhor desconto unitário (diferença aplicada ao preço de venda ao público por litro) a aplicar 

durante a vigência do contrato ao preço médio diário por litro definido no site 

www.precoscombustiveis.dgeg.pt refente ao dia da publicação do anúncio no Diário da República do 

presente concurso público. 

 

http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/
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8.  ADMISSÃO E EXCLUSÃO DE PROPOSTAS  

O júri do concurso procedeu à análise das propostas, nos termos do disposto nos artigos 70º e 146º, ambos 

do Código dos Contratos Públicos, atempadamente entregues na plataforma eletrónica, averiguando-se os 

seguintes aspetos: 

 As mesmas se encontram em conformidade com o estatuído na artigo 13º do Programa de 

Concurso; 

 Quanto à proposta submetida pela Lubrifuel Lda o júri, ao abrigo do n.º 4 do artigo 72º do CCP, 

procedeu à retificação oficiosa de um erro evidente de escrita contido no documento “Proposta de 

Preço” onde o concorrente indica o valor global de 949.000,00€ (novecentos e quarenta e nove mil 

euros). Isto porque, na tabela contida no mesmo documento o concorrente apresenta o valor total 

de fornecimento estimado de 252.000,00€ (duzentos e cinquenta e dois mil euros), decorrente da 

aplicação da fórmula D = C* 250.000L, em que D é o valor total do fornecimento estimado e C o 

preço final por litro, deduzido o desconto. 

 

9. ORDENAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Atendendo ao critério de adjudicação adotado, a adjudicação será feita à proposta com o melhor desconto 

unitário (diferença aplicada ao preço de venda ao público por litro) a aplicar durante a vigência do contrato 

ao preço médio diário por litro definido no site www.precoscombustiveis.dgeg.pt refente ao dia da 

publicação do anúncio no Diário da República do presente concurso público 

Nestes termos, o júri deliberou, por unanimidade, propor a seguinte ordenação das propostas: 

 

 
 

Concorrentes  Proposta n.º Desconto Ordenação 

Lubrifuel Lda 2 0,107 1º 

Gaspe Combustíveis, Lda 3 0,106 2º 

Repsol Portuguesa SA 5 0,0905 3º 

Petroibérica – Soc. Petróleos Ibero Latinos SA 1 0,085 4º 

Ilídio Mota – Petróleos e Derivados, Lda 4 0,08 5º 
 

 

10. AUDIÊNCIA PRÉVIA 

http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/
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Em cumprimento do disposto no artigo 147º do CCP, o júri propõe que o presente relatório preliminar seja 

submetido à audiência prévia escrita dos concorrentes, em prazo não inferior ao prazo legal – 5 dias – nos 

termos do artigo 123º do mesmo diploma legal. 

 

As deliberações foram tomadas por unanimidade. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi elaborado o presente relatório preliminar, que vai ser assinado por todos 

os membros do júri. 

 

 

O Júri do Concurso, 

 

 

 

Isabel Maria Santos Miguel  Paula Cristina da Silva F. Baptista             José Rui Damião Bernardino 
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