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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2016/09/06 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

 

Epígrafe | Aquisição de equipamento informático – Concurso Público n.º 08/2016/DIAP - Aprovação do relatório final, 

proposta de adjudicação e aprovação da minuta do contrato 

 

Deliberação | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado dos relatórios preliminar e final 

elaborados pelo júri do procedimento (Anexos C), nos termos mencionados dos artigos 146.º e 148.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), no seguimento da deliberação da Câmara Municipal, de 19 de julho de 2016. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do Relatório Final apresentado pelo 

Júri do Procedimento, deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar o Relatório Final apresentado pelo júri do procedimento; 

b) Excluir as propostas apresentadas pelos concorrentes abaixo indicados, nos termos e com os fundamentos de 

facto e de direito constantes do Relatório Preliminar, que aqui se dão por inteiramente reproduzidos: 

 Alidata - Soluções Informáticas, Lda. – nos termos da alínea o) do n.º 2 do artigo 146.º, conjugado com a 

alínea d) do n.º 2 do artigo 70.º, ambos do CCP, uma vez que o preço proposto é superior ao preço base 

estabelecido no caderno de encargos; 

 BASEDOIS - Informática e Telecomunicações, Lda. – nos termos da alínea o) do n.º 2 do artigo 146.º, 

conjugado com a alínea d) do n.º 2 do artigo 70.º, ambos do CCP, uma vez que o preço proposto é superior 

ao preço base estabelecido no caderno de encargos; 

c) Adjudicar, tendo por base o critério de adjudicação fixado no Programa de Concurso – o mais baixo preço, à 

entidade ConfigBit – Soluções Tecnológicas, Lda., pelo valor € 174.545,00; 

d) Aprovar a minuta de contrato respetiva constante do anexo (Anexo C), nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do 

CCP; 

e) Determinar a notificação da decisão de adjudicação aos concorrentes e adjudicatário, conforme disposto no 

artigo 77.º e n.º 2 do artigo 100.º do CCP, fixando ao último o prazo de 5 dias úteis, para apresentação dos 

documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do CCP e conforme decorre da cláusula 18.ª do respetivo 

programa do concurso. 

Nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) foi emitido o compromisso n.º número 

2757/2016, autorizado em 31/08/2016. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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