REGUENG®S
DE MONSARAZ
CA?iiAL DOS VINHOS DE PORTUGA.t

CERTIDÃO
----- 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 Ordinária realizada no dia 19 de julho de 2017, do seguinte teor: ----------------------------------------------------Concurso Público da Empreitada de "Requalificação da Escola Básica n.0 1 de Reguengos de Monsaraz Zona Envolvente e Arranjos Exteriores": Relatório Final ·Adjudicação
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n. 0 86/GP/2017,
por si firmada em 14 de julho, p.p., referente à adjudicação do Concurso Público da empreitada de
"Requalificação da Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente e Arranjos Exteriores";
proposta ora transcrita: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"PROPOSTA N. 0 86/GP/2017
CONCURSO PÚBLICO DE EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º 1 DE REGUENGOS DE
MONSARAZ- ZONA ENVOLVENTE E ARRANJOS EXTERIORES": RELA TÓRIO FINAL -ADJUDICAÇÃO
Considerando que:
- Em reunião ordinária da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz realizada em 15 de fevereiro de 2017 foi
deliberado proceder à abertura de procedimento concursal por Concurso Público para "Requalificação da Escola Básica
N. º 1 de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolventee Arranjos Exteriores";

- O anúncio do procedimento por Concurso Público em apreço foi publicado no Diário da República, 2ª série, n. º 111, de
8 de junho de 2017;
- O referido procedimento concursal foi disponibilizado na plataforma eletrónica Saphety;
-A abertura do procedimento concursal realizou-se no dia 26 de junho de 2017;
- O Relatório Preliminar de Análise de Propostas foi elaborado em 6 de julho de 2017 e disponibilizado a todos os
concorrentes para efeitos de audiência prévia no próprio dia em conformidade com o disposto no artigo 147. 0 e nos
termos conjugados no n. 0 1 do artigo 123. 0 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 1812008, de

29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei nº 27812009, de 2 de outubro;
- À sobredita audiência prévia foi fixado o prazo de cinco dias, para que os concorrentes, querendo, se pronunciassem

por escrito;

- O prazo de audiência prévia terminou em 13 de julho de 2017, não tendo sido efetuada qualquer pronúncia por parte
dos concorrentes;
- Nos termos do

n. 0 1 do artigo 148. º do Código dos Contratos Públicos, foi elaborado o fundamentado Relatório Final,

datado de 14 de julho de 2017 e que ora se transcreve:
"RELA TÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS APRESENTADAS AO CONCURSO PÚBLICO PARA
ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE: "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N. 0 1 DE REGUENGOS DE
MONSARAZ - ZONA ENVOLVENTE E ARRANJOS EXTERIORES"
(ARTIGO 148° DO CCP)
Aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezassete pelas dez horas, e em cumprimento do disposto no
Artigo 69. º do Código dos Contratos Públicos, reuniu o Júri do procedimento designado para o presente concurso pela
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deliberação de Câmara de quinze de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, sob a presidência de Joaquina Maria
Patacho Ganchinha Lopes Margalha, Vereadora da Câmara Municipal, e composto pelo Técnico Superior, Paulo Jorge
Delgado Chaveiro e pela Técnica Superior, Ana Margarida Paixão Ferreira.
1.lntrodução
Nos termos do Artigo 147. 0 do Código dos Contratos Públicos procedeu-se à Audiência Prévia dos interessados, tendolhes sido remetido o Relatório Preliminar no dia 6 de julho de 2017 por mensagem enviada através da plataforma
SAPHETYGOV, no qual foram informados todos os interessados que conforme estipulado no n. 0 1 do Artigo 123. 0 do
citado diploma legal disponham de 5 dias para efeitos de pronúncia por escrito.
Nenhum dos concorrentes se pronunciou no âmbito do direito de Audiência Prévia, como tal o Júri do concurso entende
que concordam com o Relatório Preliminar, pelo que nos termos do Artigo 148. ºdo Código dos Contratos Públicos, se
elabora o presente Relatório Final.
2. Do Relatório Preliminar
Relatório Preliminar que ora se transcreve:
"RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANALISE DE PROPOSTAS APRESENTADAS AO CONCURSO PÚBLICO PARA
ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA Nº 1 DE REGUENGOS DE
MONSARAZ - ZONA ENVOLVENTE E ARRANJOS EXTERIORES"
(ARTIGO 146º DO CCP)
Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezassete, pelas 1Ohoras, e em cumprimento do disposto no art. 0
69° do Código dos Contratos Públicos, reuniu o Júri do Procedimento designado para o presente concurso pela
deliberação de Câmara de quinze de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, sob a presidência da Vereadora Joaquina
Maria Patacho Ganchinha Lopes Margalha, composto pelo Técnico Superior João Zacarias Gonçalves e pela Técnica
Superior Ana Margarida Paixão Ferreira.
1. INTRODUÇÃO
Com vista à adjudicação da empreitada em titulo realizou-se no dia 26 de junho de 2017 a abertura das propostas.

O preço base do concurso é de€ 245.955,27
2. LISTA DE CONCORRENTES

CONCORRENTES

VALOR DA PROPOSTA

TECNACO- TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, S.A
ECIMOP-CONSTRUÇÂO CNIL, OBR4S PÚBUCAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA,
S.A

€0,00

CONSTRUÇÕES JJR & FILHOS, S.A
CONSDEP- ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.
AROU/JARDIM, S.A

€237.000,00
€ 240.076,41
€0,00
€0,00

3. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO DE PROPOSTAS

O artigo 16. º do Programa de Procedimento perceitua que os critérios básicos de apreciação das propostas são os
estabelecidos no n. 0 1 da alínea a) do artigo 74. 0 do Código dos Contratos Públicos, designadamente o da proposta
economicamente mais vantajosa, considerando os seguintes factores e sub-factores de apreciação e respetiva
ponderação:

K1 - Preço da Proposta - 70%
K2- Valia Técnica - 30%
3.1 - Pontuação das propostas
K1-Densificação do fator Preço e respetivas pontuações parciais. O fator preço será o resultado de 2 subfatores: K1.1Página 2 de 1O
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Preço Global e K1.2- Nota Justificativa do Preço Proposto, com a ponderação a seguir indicada:

K1 - Preço (70%)
K1.1- Preço Global (90%);
K1.2- Nota Justificativa do Preço Proposto (10%);
Os fatores e subfatores aqui referidos serão ponderados tendo em conta a decomposição nos descritores abaixo
definidos, sendo atribuída a cada proposta uma pontuação em função da apreciação dos aspetos integrantes de cada
um deles e conforme expressão matemática que a seguir se indica:
K1=0,90xK1.1+0, 10xK1.2
Resultando um valor entre Oe 70

K1.1- Preço Global
A pontuação deste fator resulta da aplicação da seguinte expressão matemática, com uma aproximação de duas casas
decimais:

Em que:
Nc - Nota do valor da proposta em análise;
Pa - Valor da proposta em análise;
Pb - Preço Base;
Com uma ponderação de 90% na avaliação do fator preço tendo em conta a seguinte fórmula:
K1.1=0.90xNC
Resulta desta expressão matemática um valor até 90.

K1.2- Nota Justificativa do Preço Proposto
A Nota Justificativa do Preço Proposto é uma peça importante na apreciação da proposta, onde são justificados os
preços apresentados na proposta.
Para a pontuação deste Subfator, será atribuído um valor mínimo de 25 e um máximo de 100 de acordo com a seguinte
fórmula:
K1.2=

-ª-

x100

4
com uma ponderação de 10% na avaliação do fator Preço tendo em conta a seguinte fórmula:

Resultando num valor entre 2, 5 e 1O
A pontuação deste subfactor será feita com base nos descritores abaixo designados (1, 2, 3 e 4).

~

Demonstra de uma forma genérica o preço apresentado.

Demonstra o
sentado, uslificando o custo do material
Demonstra o preço apresentado, jusfific.ando o custo de maf.etiaf, mão-de-obra e equipamento.
Demonstra o preço apresentado, justificando o custo de mateJial, mão-de-obra, equipamento,
fazendo referência ao custo de estaleiro, bem como aos encargos e margem de lucro, de acordo
com o estabelecido em caderno de enca os.

1
2
3
4

K2- Densificação do fator Valia Técnica da Propostas e respetivas pontuações Parciais
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A valia técnica da proposta será o resultado de 3 subfatores: K2.1- Programa de Trabalhos; K2.2- Memória Descritiva
e Justificativa e K2. 3 - Plano de Pagamentos. O subfator Programa de Trabalhos divide-se em 3 designadamente:

K2.1.1 - Plano de Trabalhos, K2.1.2 - Plano de mão-de-obra e K2.1.3 - Plano de Equipamento com a ponderação a
seguir indicada:

K2 - Valia Técnica - 30%
K2.1- Programa de Trabalhos (50%)
K2.1.1- Plano de Trabalhos (50%)
K2.1.2- Plano de mão-de-obra (25%)
K2.1.3 - Plano de Equipamento (25%)
K2.2- Memória Descritiva e Justificativa (40%)
K2.3 - Plano de Pagamentos (10%)
Os fatores e subfatores aqui referidos serão ponderados tendo em conta a decomposição nos descritos abaixo definidos,
sendo atribuída a cada proposta uma pontuação em função da apreciação dos aspetos integrantes de cada um deles e
conforme expressão matemática que a seguir se indica:
K2=(0,50xK2.1+0,40xK2.2+0, 10xK2.3)x0,3
Resultando um valor entre 7, 5 e 30.

K2.1 - Programa de trabalhos
Para a avaliação do subfator "Programa de trabalhos", serão analisadas as metodologias propostas para a execução da
obra, quer na sua vertente de Plano de Trabalhos, onde se terá em conta os aspetos relevantes para o correto
planeamento da empreitada, quer na sua vertente de Plano de mão-de-obra e de Plano de equipamentos.
A pontuação variará entre um valor mínimo 25 e um máximo de 100 de acordo com a seguinte fórmula:
K2.1 =-ª._ X100

4
com uma ponderação de 50% na avaliação da valia técnica distribuídos em função da apreciação das metodologias
propostas para a execução da obra explícitas nos subfatores K2.1.1- Plano de trabalhos (50%); K2.1.2- Plano de mãode-obra (25%) e K2.1.3- Plano de equipamento (25%) com a seguinte expressão matemática:

1<2..1

f

.so x

~

+

0,25 x

~

+

0,25 x

~

x 1 oo]xo.5

resultando num valor entre 12, 5 e 50.
A pontuação deste subfactor será feita com base nos descritores abaixo designados (1, 2, 3 ou 4).
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~
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o

~......
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~

Considera a maÍOIÍa das atividades, indicando a duracão das mesmas.
Considera a maioria das atividades, incfica a duração das mesmas, as respeüvas quantidades e
as refações de precedência. Serão penalizadas as situações ou soluções apresentadas pelo
concorrente que se traduzam rra violação das regras da boa arte ou que apresentam erros
manifestos.
Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a duração das mesmas,
as respetivas quantidades e as relações de precedência, identificando claramente o camnho
critico, tendo em atenção as diferentes frentes e simultaneidade dos equipamentos e mão-deobra. Serão penalizadas as situações ou soluções apresentadas pelo COOC01Te11fe que se
traduzam na violacão das regras da boa arte ou que aCJresentam erros manifestos.
Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a duração das mesmas,
as respetivas quantidades e as relações de precedência, identificando claramente o caminho
critico, tendo em atenção as diferentes frentes e simultaneidade dos equipamentos e mão-deobra. Considera ainda um escalonamento de adividades que minimiza de forma evidente o
condicionamento da obra. Serão penalizadas as situações ou soluções apresentadas pelo
concom:nte que se traduzam na violação das regras da boa arte ou que apresentam erros
manifestos.

1

2

3

4
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Identifica a ca a mensal de homens.
Identifica a carga mensal de homens por tipo de profissão. Serão pe.nalízadas situações evidentes
de mau dimensionamento dessas equipas.
Identifica carga mensal de homens por tipo de profissão. ldentífica ainda as equipas afetas a cada
atividade da empreitada. Serão penalizadas situações evidentes de mau dimensionamento
dessas ui
Identifica carga mensal de homens por tipo de profissão. ldentífica ainda as equipas afetas a cada
atividade da empreitada, o seu rendimento, evidenciando preocupação de nivelamento de
ui s. Serão
alizadas situa • s evidentes de mau dimensionamento dessas ui s.

2
3

4
1

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. ldentífica ainda o equipamento
afeto a cada afividade do plano de trabalhos. Serão penalizadas situações evidentes de mau
dimensionamento do e ui menlo considerado.
Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda o equipamento
afeto a cada atividade, considerando as diferentes frentes de trabalho e explicitando os respetivos
rendimentos. Indica o estado de consemção d-0 equipamento a mobilizar, assim como a sua
propriedade. Serfk> penalizadas situações de mau dimensionamento do equipamento
considerado.
ldenfifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. ldentifica ainda o equipamento
afeto a cada afividade da empreitada, considerando as diferentes frentes de trabalho explicitando
os respetivos rendimentos. Indica o estado de conservação do equipamento a mobifizar, assim
como a sua propriedade. Evidencia preocupação de nivelamento de equipamento tipo. Serão
nalizadas situa • s evidentes de mau dimensionamento do ui mento considerado.

2

3

4

K 2.2 - Memória descritiva e justificativa
A Memória Justificativa e Descritiva é uma peça importante na apreciação da proposta, onde são desenvolvidos os
aspectos de execução não expostos na parte gráfica (K2. 1) de acordo com os descritores abaixo indicados.

O concorrente deverá especificar os aspetos técnicos do programa de trabalhos, expressando inequivocamente os que
considera essenciais à vafídade da sua proposta e cuja rejeição implica a sua ineficácia.
Para a pontuação deste Subfator, será atribuído um valor mínimo de 25 e um máximo de 100 com a fórmula que
seguidamente se indica atendendo aos descritores abaixo designados (1, 2, 3 ou 4):
K2.2= ..i!1

X 100

4
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Apresenta escalonamento da maioria das atividades, justificando as relações de precedência apenas
com aeneralidades.
Apresenta escalonamento e calendarização da maioria das afividades, incluindo as mais relevantes,
jusfificando as relações de precedência. Tendo por base o refefido, identifica claramente o caminho
critico e desenvolve justificação do modo de execução da obra para o cumprimento do objetivo prazo.
Serão penalizadas as situações ou soluções apresentadas pelo concorrente que se traduzam na
violacão das reqras da boa arte ou que apresentam erros manifestos.
Apresenta escalonamento e calendarização da maioria das atividades, incluindo as mais relevantes,
justificando as relações de precedência. Tendo por base o referido, identifica claramente o cominho
critico e desenvolve justificação do modo de execução da obla para o cumprimento do ob]etivo prazo,
jusfificando o dimensionamento das equipas e os rendimentos considerados. Serfk> penalizadas as
situações ou soluções apresentadas pelo concooente que se traduzam na violação das regras da boa
arte ou aue avresentam erros manifestos.
Apresenta escalonamento e calendarização da maioria das atividades, incluindo as mais relevantes,
jusfificando as relações de precedência_ Tendo por base o referido, identifica claramente o caminho
critico e desenvolve justificação do modo de execução da obra para o cumprimento do ob]etivo prazo,
justificando o dimensionamento das equipas e os rendimentos considerados_ Descreve de forma clara as
medidas que se propõe implementar para a minimização do condicionamento da rede viária, onde a obra
está inserida Identifica ainda os riscos de desvio ao objetivo prazo, assim e-0m0 as medidas que
considera implementar para fazer face aos mesmos. Serão penalizadas as situações ou soluções
apresentadas pelo cancooente que se traduzam na violação das regras da boa arte ou que apresentam
erros manifestos_

1

2

3

4

Com uma ponderação de 40% na avaliação técnica da sua proposta cuja fórmula resultante é a seguinte:
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K2 2

l ~1

X 100

J

x 0,4

Originando um valor entre 1Oe 40.
K2.3 - Plano de Pagamentos
Procura-se avaliar-se neste parâmetro o detalhe com que o plano foi desenvolvido através da verificação da
correspondência efetiva entre o Plano de Pagamentos e o esclarecimento das atividades no programa de trabalhos.
Para a pontuação deste Subfator, será atribuído um valor mínimo de 25 e um máximo de 100 com a seguinte expressão
matemática, atendendo aos descritores abaixo designados (1, 2, 3 ou4):
K2.3 = .í!.2_ X 100

4
Apresenta faturação mensal e acumulada. Tem fraca correspondência com o desenvolvimento das
atividades expressas no plano de trabalhos.
Apresenta faturação mensal e acumulada. Tem correspondência com o plano de trabalhos embora
com muitos desajustamentos.
Apresenta faturação mensal e acumulada. Tem correspondência com o plano de trabalhos, embora
com
uenos desa 'uslamenlos.
Apresenta faturação mensal e acumufada, acompanhada do escalonamento da faturação por
atividade considerada no no de trabalhos. Tem
dência efetiva com o ano de trabalhos.

2
...../!

3
4

Com uma ponderação de 10% na avaliação da valia técnica da proposta cuja fórmula resultante é a seguinte:

Originando um valor entre 2, 5 e 1O.
4-ANÁLISE
CONCORRENTE/PROPOSTA N.º 1104-17:
TECNACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, S.A.
Admissão ou exclusão da proposta:

O concorrente apresentou a seguinte declaração:
"DECLARAÇÃO
TECNACO- Técnicos de Construção, S.A., com sede no Caminho Velho da Chamorra, n. 0 25 Santo António - Funchal,
titular do Alvará de Construção n.º 51169, Contribuinte nº 511237219, declara que não vai apresentar Proposta para a
empreitada de "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N. 0 1 DE REGUENGOS DE MONSARAZ - ZONA
ENVOLVENTE E ARRANJOS EXTERIORES", por motivo de o valor ser superior ao preço base do procedimento. A
conjugação dos diversos custos apurados para esta empreitada resultaram num valor que não se enquadra nos
parâmetros indicados no programa de procedimento, nomeadamente no valor base, inviabilizando a análise desta de
acordo com o art. 70 alínea d) do DL 1812008 de 29 de Janeiro."
Após analisada a proposta delibera-se que a mesma seja excluída com fundamento na alínea d), do nº2, do artigo 70°,
do Código dos Contratos Públicos.
CONCORRENTE/PROPOSTA N. 0 2104-17:
ECIMOP-CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS PÚBLICAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA, S.A.
Admissão ou exclusão da proposta:
Após analisada a proposta delibera-se que a mesma está em condições de ser admitida.
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k1 -PREÇO (70%)
K1.2 - Nora Justificativa do Preço Proposto (10%)
TOTAL (3}=
Pontuação
Pontuação
(1)+(2)'7Q%
Pontos
Pontuação
Valor da Proposta
Pontuação
Ponderada (1)
Ponderada (2)
47,094
100
1QOO
€237.000,00
63,64
57,277
4
Demonstra o preço aprasentado, justificando o custo de material, mão-<ie-obra, equipamento, fazendo referência ao custo de estaleiro, bem
como aos encaroos e maraem de lucro, de acon:io ccro o estabelecido em caderno de encaroos. (4)
k1.1-Preço Global (90%)

K2 - VAUA TÉCNICA (30%)
lc2.1- Programa de Trabalhos (50%)
lc2.1.1-Plano de Trabalhos (50%)

k2.1.2 - Plano de mão de obra
(25%)

k2.1.3 - Plano de Equipamentos
(25%)

Pontuação
Pontuação
Pontuação
Pontos Pontuação Ponderada Pontos Pontuação Ponderada Pontos Pontuação Ponderada
(5)
(6)
(4)
4

100

50/XJ

4

100

25,00

4

100

Total
Pontuação
Ponderada
(7}=(4)+(5}+(6)

TOTAL (8)=
(7}'50%

100,00

50,00

25,00

Considera a maioria das atividades incluindo as maís relevantes, inc5ca a duração das mesmas, as respetivas quantidades e as relações de
precedência, identificando claramente o caminho crítico, tendo em atenção as árferentes frentes e simultaneidade dos equipamentos e mão-deobra. Considera ainda um escalonamento de ab.vidades que minimiza de forma evidente o condicionamento da obra. Serão penalizadas as
situações ou soluções apresentadas pelo conc-OfTenle que se traduzam na violação das regras da boa arte ou que aprasenlam erros manífestos.
(4)
Identifica carga mensal de homens por tipo de profissão. /denfifica ainda as equipas afetas a cada atividade da empreitada, o seu remfimento,
evidenciando oreocu"""En de nivelamento de eouioas. Serão oenalizadas sit1~ evidentes de mau dimensionamento dessas eouioas. !41
Identifica catga de equipamento mensal por tipo de eqtipamenlo. /dentifiça ainda o equipamento afeto a cada atividade da empreitada,
considerando as diferentes frentes de trabalho explicitando os respetivos rendimentos. Indica o estado de conseNaÇão do eqtipamento a
mobilizar, assim como a sua [YOpriedade. Evidencia preocupação de nivelamento de equipamento tipo. Serão penalizadas situações evidentes
de mau dimensionamenlo do equipamento considerado. (4)
k2.2 - Memória Descritiva e Justificativa (40%)

k2..3 - Plano de Pagamentos (10%)

Pontos

Pontuação

Pontuação Ponderada
(9)

Pontos

Pontuação

Pontuação Ponderada
(10)

3

75

3-0,00

4

100

10,00

TOTAL (11}=
((8)+{9)+(10}}'30%
27,000

Apresenta escalonamento e calendarização da maioria das atividades, incluindo as mais relevantes, justificando as relações de precedência.
Tendo por base o referido, identifica claramente o cominho crifíço e desenvolve justificação do modo de execução da obra para o cumprimento
do objetNo prazo, justificando o dimensionamento das eqlipas e os rendimentos considerados. Serão pen<iizadas as situações ou soluções
apresentadas oe/o concoo-enle que se traduzam na violacão das rearas da boa arte ou que aoresenfam erros manifestos. (3)
Apresenta faturação mensal e acumulada, acompanhada do escalonamento da faturação por atMdade considerada no plano de trabalhos. Tem
"'ência efetiva com o c:lano de trabalhos. (41
~

CONCORRENTE/PROPOSTA N. 0 3104-17:
CONSTRUÇÔES JJR & FILHOS, S.A.
Admissão ou exclusão da proposta:

Após analisada a proposta delibera-se que a mesma está em condições de ser admitida.
k1 -PREÇO (70%)
K1.2 - Nota Justificativa do Preço Proposto (10%)
TOTAL (3}=
Pontuação
Pontuação
(1)+(2)'70%
Valor da Proposta
Pontuação
Pontos
Pontuação
Ponderada (2)
Ponderada (1)
46,306
100
€240.076,41
62,39
56, 151
4
1QOO
Demonstra o {X"e(jO apresentado, justificando o cusJo de material, mão-de-obra, equipamento, fazendo referência ao custo de eslaleiro, bem
como aos encaroos e mamem de lucro, de acordo com o estabelecido em caderno de encama.~. (4)
k1.1-Preço Global (90%)
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K2- VALIA TÉCNICA (30%)
k2.1· Programa de Trabalhos (50%}
k2.1.2 ·Plano de miio de obra
(25%)

k2.1.1·Plano de Trabalhos (50%)

Pontuação
Pontuação
Pontos Pontuação Ponderada Pontos Pontuação Ponderada
(5)
(4)
100

4

50,00

4

100

k2.1.3 - Plano de Equipamentos
(25%}
Pontuação
Pontos Pontuação Ponderada
(6)

25,00

4

100

25,00

Total
Pontuação
Ponderada
(7)=(4)+(5)+(6)

TOTAL (8)=

100,00

(7)'50%

50,00

Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a duração das mesmas, as respetivas quantidades e as relações de
preredéncía, idenlíficando claramente o carrinho crítico, tendo em atenção as diferentes frentes e simultaneidade dos equipamentos e mão-deobra. Considera ainda um escalonamento de a/ivídades que minimiza de fonna evidente o condicionamento da obra. Serão penalizadas as
situações ou soluções apresentadas pelo concorrente que se traduzam na violação das regras da boa arfe ou que apresentam erros manifestos.
(4)
Identifica carga mensal de homens por /ípo de profissão. Identifica ainda as equipas afetas a cada alividade da empreitada, o seu rendimento,
evidenciando J)re()Cuf'JACão de nivelamento de eauioas. Serão renalizadas situacões evidentes de mau dimensionamento dessas """'ioas. 14l
Identifica ca!Yª de equipamento mensal por tipo de equípamen/o. Identifica ainda o equipamento afeto a cada atividade da empreitada,
considerando as áfferenies frentes de trabalho explicitando os respetivos rendimentos. Indica o estado de conse!VaÇâo do equipamento a
mobilizar, assim como a sua propriedade. Evidencia preocupação de nivelamento de equipamento tipo. Serão penalizadas situações evidentes
de mau dimensionamento do equipamento considerado. (4)
k2.2 · Memória Descritiva e Jusüficaüva (40%)
Pontos
3

Pontuação
75

k2.3 - Plano de Pagamentos (10%)

Pontuação Ponderada
(9)
30,00

Pontos
4

Pontuação
100

Pontuação Ponderada

TOTAL (11)=
((8)+(9}+(10))'30%

(10}
10,00

27,000

Apresenta escalonamento e calendarização da maioria das atividades, incluindo as mais relevantes, justificando as relações de precedência
Tendo por base o referido, identifica claramente o cominho crítico e desenvoNe justificação do modo de execução da obra para o cumprimento
do objetivo prazo, justificando o átmensionamento das equipas e os rendimentos considerados. Serão penalizadas as situações ou soluções
apresentadas De/o concorrente que se traduzam na vio/acão das rearas da boa arte ou aue aoresentam erros manifestos. (3)
Apresenta fa/urac;ão mensal e acumulada, acompanhada do escalonamento da faturação por atividade considerada no plano de trabalhos. Tem
corresoondéncia efetiva com o /Xano de trabalhos. (4)

CONCORRENTE/PROPOSTA N. 0 4104-17:
CONSDEP- ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.

Admissão ou exclusão da proposta:

O concorrente apresentou a seguinte declaração:
"DECLARAÇÃO
CONSDEP - Engenharia e Construção, S.A com sede na Estrada Nacional Nª2, Malha Ferro em Aljustrel, com o capital
social de 1.000.000,00 €,contribuinte fiscal n.ª 502 172 428, titular do Alvará de Construção, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, n.ª 11968, vem informar que não irá apresentar proposta
para o concurso, visto o seu preço de venda ser superior ao preço base do procedimento.'
Após analisada a proposta delibera-se que a mesma seja excluída com fundamento na alínea d), do nª2, do artigo 70°,
do Código dos Contratos Públicos.

CONCORRENTE/PROPOSTA N. 0 5104-17:
ARQUIJARDIM, S.A.
Admissão ou exclusão da proposta:

O concorrente apresentou a seguinte declaração:
"DECLARAÇÃO

n. 0 332, 2490-053 Atouguia, concelho de Ourém, pessoa
co/ectiva número 504 818 384, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria, sob o n. 0 504 818 384, com

AROU/JARDIM, S.A. com sede em Rua Estrada de Fátima

um capital social de 100.200,00€, no âmbito da elaboração de proposta para execução da empreitada "Requalificação
da Escola Básica Nª 1 de Reguengos de Monsaraz-Zona Envolvente e Arranjos Exteriores", vem por este meio
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comunicar que em virtude do valor da proposta orçamentado exceder o preço base do procedimento, o que resulta no
não cumprimento do disposto na alínea d) do n. º 2 do artigo 70. º do Código de Contratos Públicos não poderá
apresentar proposta."
Após analisada a proposta delibera-se que a mesma seja excluída com fundamento na alínea d), do n°2, do artigo 70°,
do Código dos Contratos Públicos.

6 - ORDENAÇÃO DE PROPOSTAS
Conjugados os diversos critérios que presidem à classificação das propostas, atrás referidos, obteve-se a seguinte
ordenação de propostas:
N"DE
ORDEM

PREÇO

CONCORRENTES

VALIA TECNICA
(30%)

TOTAL

CLASSIFICAÇÃO

47,094

27,000

74,094

1º

46,306

27,000

73,306

2°

ECIMOP-Construç:ão

02/04-17

Civil, Obras
Públicas, Arquitetura e Engenharia,

(70%)

S.A
03.{}4-17

Consúuções J.J.R & Fífhos, S.A

Assim, e de acordo com o disposto no n. 1 do artigo 123. ºdo Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
0

n. 0 1812008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei n. 0 27812009, de 2 de outubro, o Júri do Concurso procederá,
de seguida, à 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."
3.Conclusão

Com fundamento no exposto no ponto anterior deste Relatório e no Relatório Preliminar o Júri delibera por unanimidade:

1 - Nos termos do n. 0 1 do Artigo 148. 0 do Código dos Contratos Públicos, manter o teor e as conclusões do Relatório
Preliminar, mantendo a seguinte ordenação das propostas:

Nºde
Ordem

Concorrentes

PREÇO
(70%)

02104-17

ECIMOP-Construção
Civil,
Obras Públicas. Arquitetura e
Engenharía, SA

47,094

27,000

74,094

1º

46,306

27,000

73,306

2°

03104-17

Construções J.J.R. & Rlhos,

SA

VALIA
TOTAL
TÉCNICA (30%)

CLASSIFICAÇÃO

2 - Nos termos do n. 0 3 do Artigo 148. 0 do Código dos Contratos Públicos, enviar o presente Relatório Final, juntamente

com o Relatório Preliminar e demais documentos que compõem o processo de concurso à Câmara Municipal, 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.
3 - O Júri com base na análise efetuada propõe a adjudicação da empreitada "Requalificação da Escola Básica N. º 1 de
Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente e Arranjos Exteriores" ao concorrente "ECIMOP - Construção Civil, Obras
Públicas, Arquitetura e Engenharia, S.A." pelo valor de € € 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil euros) acrescido de
IVA à taxa legal em vigor, e nas demais condições da proposta.
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Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatório o qual vai ser assinado por todos os membros do Júri.'
Termos em que somos a propor ao Executivo Municipal:
a)Acolher o teor integral do Relatório Final do Concurso Público em apreço;
b)Adjudicar à empresa "ECIMOP - Construção Civil, Obras Públicas, Arquitetura e Engenharia, S.A." a empreitada de
"Requalificação da Escola Básica N. 0 1 de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente e Arranjos Exteriores", pelo valor
de € 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor à data da respetiva
liquidação e com o prazo de execução de 150 dias;
c)Determinar às subunidades orgânicas Administrativa de Obras e Projetos e de Contabilidade e Património a adoção
dos legais procedimentos e atos administrativos, financeiros e materiais indispensáveis à execução da deliberação que
recair sobre a presente proposta. "

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por
unan imidade: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Acolher o teor integral da sobred ita Proposta n. 0 86/G P/2017; --------------------------------------------------------------b) Em consonância, aprovar o aludido Relatório Final do Concurso Público da empreitada de "Requalificação da
Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente e Arranjos Exteriores";--------------------------c) Adjudicar à empresa ECIMOP - Construção Civil, Obras Públicas, Arquitetura e Engenharia, SA., a
empreitada de "Requalificação da Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente e Arranjos
Exteriores", pelo valor total de€ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil euros) acrescido de IVA à taxa legal em
vigor à data da respetiva liquidação, e com um prazo de execução de 150 dias; ------------------------------------------d) Determinar às subunidades orgânicas Administrativa de Obras e Projetos e de Contabilidade e Património a

adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, financeiros e materiais indispensáveis à execução da
presente deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 25 de julho de 2017 --------------------------------------------------

O Secretário

.o--

João Manuel Paias Gaspar
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