
Município de Vila Nova de Poiares   Procedimento 46/2018

Decisão de adjudicação
Proposta de Aprovação

• Do Relatório Final anexo, (124.º/4 CCP).
• Da decisão de adjudicação (76.º CCP).
• Da não redução do contrato a escrito (95.º CCP).

Dados da não adjudicação

Proposta de não adjudicação Nos termos da alínea b) do número 1 do artigo 79.º do CCP, não há lugar a adjudicação visto
todas as propostas apresentadas terem sido excluidas.

Proposta de decisão

Dados do Procedimento

Referência do
Procedimento Preço Base

Pedido(s) de
aquisição

associado(s)
Objecto do contrato

46/2018 52.500,00
euros

Contratação de serviços de transporte escolar para o ano letivo de
2018/2019 de alunos do pré-escolar, 1.º a 3º ciclo do ensino básico,
secundário e cursos profissionais, em veículos de transporte coletivos
de passageiros, em conformidade com as especificações técnicas
previstas na cláusula 3ª Parte II do Caderno de Encargos e de acordo
com o Mapa de Circuitos da cláusula 1ª das referidas cláusulas
técnicas..

Tipo de
Procedimento

Fundamentação de
direito da escolha do
tipo de Procedimento

Designação do contrato Tipo do
contrato

Regime legal
aplicável

Concurso
público

Nos termos do art.º 20º
n.º 1 b) do CCP.

Contratação de serviços de transporte escolar
para o ano letivo de 2018/2019 de alunos do
pré-escolar, 1.º a 3º ciclo do ensino básico,
secundário e cursos profissionais, em veículos
de transporte coletivos de passageiros, em
conformidade com as especificações técnicas
previstas na cláusula 3ª Parte II do Caderno de
Encargos e de acordo com o Mapa de Circuitos
da cláusula 1ª das referidas cláusulas técnicas..

Aquisição de
Serviços.

Código dos
Contratos
Públicos (DL
111-B/2017)

Classificação CPV (Vocabulário Comum dos Contratos Públicos)
Objecto Principal

Vocabulário Principal 60130000-8 - Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica

Localização geográfica da execução do
contrato Código NUTS Local da execução do contrato Prazo da execução do contrato

Coimbra PT16E Vila Nova de Poiares 300 dias
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Entidade Adjudicante Órgão responsável pela decisão de contratar

Município de Vila Nova
de Poiares

A decisão de contratar é da responsabilidade do Presidente da Câmara.
O órgão responsável compromete-se a informar por escrito, no processo, se foram cumpridas todas as
obrigações legais ou regulamentares, relativamente a todos os processos que corram pelos serviços
que dirige e careçam de decisão ou deliberação dos eleitos locais, assim como a emitir prévia
informação escrita no âmbito da instrução de pedidos de parecer a submeter à administração central.

Composição do júri do procedimento
Elemento efetivo (Presidente) Isabel Maria Santos Miguel

Elemento efetivo Paula Cristina da Silva F. Baptista

Elemento efetivo Sónia Isabel Carinhas Simões da Costa

Elemento suplente Luis Paulo Pires de Sousa

Elemento suplente Paulo Duarte Fortunato Costa

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro?
Não

Este procedimento será publicitado no Jornal Oficial da União Europeia?
Não.

Peças do Procedimento

Programa do Procedimento programa_de_procedimento.pdf

Caderno de Encargos caderno_de_encargos.pdf

Anexo A: ANEXO I (a que se refere a alínea a) nº.1 do Art.º 57.º do Decreto-Lei
111-B/2017 de 31 de agosto)
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