
PROCEDIMENTO DE CONSULTA PRÉVIA 28/2020

RELATÓRIO PRELIMINAR
Artigo 122.º do Código dos Contratos Públicos



Município de Vila Nova de Poiares
Procedimento 28/2020

1. Referência do procedimento

28/2020

2. Objeto de contratação

Fornecimento Contínuo de Tout-Venant e Pó de Pedra

3. Entidades Convidadas

Entidades Proposta Apresentada
501559914 - Embeiral - Engenharia e Construção SA Não
500374740 - Iberobrita - Produtora de Agregados, S.A. Sim
503102989 - Transportes de Aluguer Vila Chã, Lda Sim

4. Esclarecimentos sobre as propostas

Não foram realizados quaisquer pedidos de esclarecimentos sobre as propostas apresentadas.

5. Admissão e exclusão de propostas

Concorrentes Recepção Admitido Excluido
500374740 - Iberobrita - Produtora de Agregados, S.A. 2020/09/16 15:04:34 X
503102989 - Transportes de Aluguer Vila Chã, Lda 2020/09/17 10:32:25 X

6. Motivos de Exclusão

Concorrentes
Fundamentação

De facto
De direito (artigo 70.º e artigo 146.º 2 e 3

CCP)
503102989 - Transportes de Aluguer
Vila Chã, Lda

O concorrente não indicou prazo de entrega
(Prazo útil necessário para a entrega dos
bens após a solicitação dos serviços do
Município);
O concorrente não indicou gestor de cliente
afeto ao contrato;
No artigo 20º do Convite à Apresentação de
Propostas - Critério de desempate das
propostas, é estabelecido que: “Nos termos
do nº 4 e n.º 6 do artigo 74.º e da alínea d) do
n.º 2 do artigo 75.º do Código dos Contratos
Públicos, define-se como critério desempate o
seguinte fator: Sustentabilidade Ambiental:
Menor n.º de Km percorridos desde o local de
carga (indicação geográfica) até ao local de
descarga (Estaleiro

Alínea b) do n.º 2 do artigo 70º do CCP - Que
apresentam atributos que violem os
parâmetros base fixados no caderno de
encargos ou que apresentem quaisquer
termos ou condições que violem aspetos da
execução do contrato a celebrar por aquele
não submetidos à concorrência, sem prejuízo
do disposto nos n.os 4 a 6 e 8 a 11 do artigo
49.º
Alínea c) do n.º 1 do artigo 57º do CCP -
Documentos exigidos pelo programa do
procedimento ou convite que contenham os
termos ou condições relativos a aspetos da
execução do contrato não submetidos à
concorrência pelo caderno de encargos, aos
quais a entidade
adjudicante pretende que o concorrente se
vincule

Municipal de Vila Nova de Poiares);” O
concorrente não indicou o local de carga do
material;
No documento ANEXO I, o concorrente
declara que junta em anexo à proposta a
Certidão Permanente do Registo Comercial
da empresa, contudo não enviou o
documento;
Na Cláusula 12º – Condições de Pagamento
– do Caderno de Encargos é indicado que “A
quantia devida pelo Município de Vila Nova
de Poiares, deverá ser paga no prazo de 60
dias após a receção das respetivas faturas,
as quais só poderão ser emitidas após o
vencimento da obrigação respetiva. Na
proposta o concorrente indica como
condições de pagamento
– 30 dias após a data da fatura.

7. Ordenação das Propostas

Critério de adjudicação estipulado: O da avaliação do preço ou custo

Largo da Republica
Telef. 239420850 / Fax. 239421800
www.cm-vilanovadepoiares.pt Página 2 de 3



Município de Vila Nova de Poiares
Procedimento 28/2020

Nº Concorrentes Valor da Proposta s/IVA
1 500374740 - Iberobrita - Produtora de Agregados, S.A. 16.950,00 Euros

8.Audiência Prévia

Nos termos do artigo 123º do CCP, aprovado pelo DL n.º 111-B/2017, o júri vai proceder à audiência prévia escrita dos concorrentes.

9. Proposta de Adjudicação

Entidade Valor s/IVA
500374740 - Iberobrita - Produtora de Agregados, S.A. 16.950,00 Euros

10. Deliberações

Deliberações tomadas por Unanimidade.

11. Data

2020-10-02 14:26:29

12. Assinatura

Responsável
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