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J unta de Freguesia

S.IORGE DA BEIRA

ACTA NI]MERO 2112014

Aos dezassete dias do Ír]ês de l)ezenrbro do ano dois mil e catorze, na Sede da Junta de

Freguesia de S.Jorge da Beira e na Sala de reuniões, pelas 15h00, reuniu extraordiDâriamente,

a Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira sob a Presidência do Seohor José da Trindade

Branco. Presidente da Junta de Freguesia, e dos Senhores Horácio Gonçalves Gaspal e Júlia

Narcisa Camba, Tesoureiro e Secretária da mosma Junta de Iircguesia. respectivamente.

Foi obsenado o estipulado ro n.o 2 do Afi." 22 da Lei,n." 7512013, de 23 de Setembro.

Foi declarada abefia esta reu[ião eram 15h00 pelo Senhor Presidentc da Junta de Freguesia

para tratd do segúnte âssunto:

Abertura das propostas da ernpreitada de " Rede Primária de Fâixâs de Gesláo de

CombustÍvel ua Freguesia de § .Jorqe da Beira" e sr.La adjudicação.

O Seúor Presidenle da Jlmta de Freguesia disse que:

"Na lermião desta Junta de Freguesia. realizada no dia 1l de Novenrbro de 2014, tbi

deliberado, nos termos e para os eíeitos dos Aft."s 67 " a 69 " do Código dos Contlalos

Públicos designar pala Júri do Procedimento:

Presidente- José da Trindade Branco

Secretária JÍllia Narcisa Carnba

Tesoureiro - Horácio Gonçalves Gaspar

Isto quer dizer que o Jüi do Procedimento são os

Freguesia pelo que se vai dal início aos traball'ros:

3 elomeDtos que constituem a Jlulta de
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Àu.wFomm presentes à Junta dc Freguesia duas propostas apresentadas por duas das

Empresas convidadas e que abaixo se disqimilam, após ser lido o Convile que thes

dirigido para apresenta.rem propostas paü a execução cla empreitadâ em calrsa.

1. Silviambiente, Ld."

2. Geoflora Unipessoal, Ld.n

3. Prosilcôa Unipessoal, Ld."

Após terem sido rubricadas os dois invólucros que contém as pLopostas. pelos tlês eiementos

da Junta de Freguesia, qLre constitLrem o Júri do procedimento, os referidos invólucros foraln

aberíos por ordem, de entrada na Sede da Junta de l'reguesia.

Vedficou-se que os valores constantes das propostas são os que a següir se indicam.

1. Siviambiente , Ld.'o vâlor de 63 981,35 (sessenta três mjl rovecentos e oitenta

um eulos e t nta e cinco cêntimos), mais ao imposto sobre o M á ta,\a legal em

vigor

2. Prosilcôa Ulfpessoal, Ld.o o valor de 63 839,43(sessenta e tlês mil oitocentos e

trintâ e nove eulos e quarenta e tlês cêntimos) mais a o imposto sobre o IVA á 1a,xa

legal em vigor

As propostâs encoütla-se instruídas com os seguintes documenlos; Oficio; Declaração de

lndicação do PreÇo Contratual; Mapa de Quartidade de Trabalho (MQT)/Lista de preços

unitiirios; Mapa se resumos de quanlidade de trabalho.

Foram admitidas todas as propostas.

Passou-se de seguida, à análise das duas propostas.

Após a analise das prcpostas foi deliberado. por unanimidade, ordenáJas pala efeitos de

escolher a proposta mais vantajosa, ordenando-se as ülesmas de acordo com os seu valoLes,

do mais baixo para o mais alto, como se indica:

1. Prosilcôa Unipessoal, Ld.o no valor de 63 839,43(sessenta e três mil oitocentos e

tinta e nove euros e quareútâ e três cêntimos) mais a o imposto soble o ÍVA átaxa

legal em vigor

2. Siviambiente , Ld.' no valor de 63 981,35 (sessenta três mil novecentos e oitenta

um euros e t ntae cinco càrtimos) mais ao imposto sobre oMátâxalegal em

vigor
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A Proposta mais vantajosa foi a apresentada pela Firma Prosilcôa Unipessoal,

Ld." que se compromete a execütal a Empreitada " Rede Púmária de Faixas de

Gestlio de Combustível na Freguesia de S. Jorge da Beira' pelo valor dc

63 839,43(sessenta e três mil oitocentos e t inta e nove eurcs e quarentâ e trés

cêntimos) , mais M à ta\a legal em vigor .

A Junta de Freguesia de S- .lorge da Beira deliberou, por unanirnidade. nos temos

do Art." 36 .o e 38.'e com fundamento na alínea a) do AÍ." 19 do Código dos

Coff.atos Públicos. aprovado pelo Decreto-Lei n." 18/2008, de 29 de Janei.o,

contratar a execução da empreitada "Rede Primaria de Faixas de Gestão de

Combustível na Freguesia de S. Jorge da Beita." Com candidatüra apresentada ao

PRODER Subacção 2.3.3.1 Prcmogão do vaior Ambjental dos Espaços

Florestais, em Dezembro de 2013, com o preço cte 63 839,43 eulos mais o M á

Taxa em vigor e o prazo de execução de 24 meses, através do procedimetto de

ajuste direclo, a Finna Plosilcôa Unipessoal. Ld.o mais delibercu aprovar a minuta

do Contrato de Empreitada a celcbÊr com o adjudicatfuio e sua otogrâ, após a

verificação dos condicionalismos expressos do n.' 2 do Art." 77 do Código dos

Conlrâ1os Públicos.

Aprovação de toda a acta.

Não havendo mais assuntos a tratar delr-se por eitcerrada esta reunião, da qual se

lawou a presente acta, que depois de lida. foi aprovada por unanimidade e vai ser

assinada nos termos legais pol todos os presentes.
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