União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 28 de outubro de 2020

ATA N.º 20/2020
-------------- Ao vigésimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma

horas, decorreu na sala de reuniões do edifício sede da União das Freguesias de
Belmonte e Colmeal da Torre, sita em Bairro do Olival Grande, em Belmonte, uma reunião
ordinária do Órgão Executivo, presidida pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
Hugo Adolfo dos Santos Taborda, e com a presença dos restantes membros do
executivo, António Manuel Botas dos Reis – Secretário e Beatriz Maria Barroso Martinho
de Sá – Tesoureiro, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------- Ponto um: Apreciação e aprovação da ata n.º 18/2020, da Reunião
Ordinária de 23 de setembro de 2020; ------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Consulta Prévia para aquisição de serviços de limpeza urbana
na vila de Belmonte – Abertura de Propostas; -------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Consulta Prévia para aquisição de serviços para a
manutenção de jardins e espaços verdes da vila de Belmonte – Abertura de
Propostas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Informações diversas. -------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um; presente ata n.º 18/2020, da reunião ordinária de
23 de setembro de 2020, que depois de lida e apreciada foi aprovada por unanimidade. ---------------- Passando ao ponto dois; presente mensagem de e-mail, do Município de
Belmonte, datada de 19 de outubro de 2020, a convocar para reunião da Comissão
Municipal de Proteção Civil de Belmonte, a realizar no dia 19 de outubro de 2020, pelas
17:00 horas, na sala Panorâmica (Loja do Cidadão). O executivo tomou conhecimento,
esteve presente o Senhor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, de Multipreço, Lda., datada de 19 de outubro
de 2020, a remeter orçamento para impressão de 1500 calendários em cartolina, pelo
valor unitário de 0.40€ (quarenta cêntimos) acrescido de IVA. O executivo deliberou, por
unanimidade, pedir orçamento para 800 calendários e mandar imprimir. -------------------------
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------------- Presente mensagem de e-mail, da Corrida Sempre Mulher, datada de 21 de
outubro de 2020, a solicitar parceria para entrega de kits de participação na Corrida
Sempre Mulher Virtual do Natal. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, da empresa Scopbel, Lda., datada de 21 de
outubro de 2020, a dar conhecimento dos serviços prestados pela empresa. O executivo
tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, da Altice Portugal, S.A., datada de 22 de
outubro de 2020, a remeter resposta ao envio de abaixo assinado, para instalação de fibra
ótica em Colmeal da Torre, onde informa que está previsto iniciar a infraestruturação em
fibra ótica na localidade de Colmeal da Torre em 2021. O executivo tomou conhecimento. ------------- Presente ofício, do Jardim de Infância de Colmeal da Torre, datado de 22 de
outubro de 2020, a requisitar material de limpeza para as instalações, nomeadamente
papel higiénico, toalhetes para mãos, panos e sacos do lixo. O executivo deliberou, por
unanimidade, autorizar a compra do material solicitado. ----------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, do Gabinete de Inserção profissional de
Belmonte, datada de 23 de outubro de 2020, a informar da suspensão das formações
modulares em regime pós-laboral, para ativos empregados, a realizarem no salão da
Junta de Freguesia, em Belmonte, devido ao aumento de casos de COVID-19 no
concelho. O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- Em relação ao ponto três; o presente procedimento foi aberto por deliberação
do Executivo em reunião ordinária de 14 de outubro de 2020 e por convite foram
convidadas as seguintes empresas: AoSeuServiço, Lda.; Grito do Sol, Lda. e Saraiva &
Bernardo, Lda. Referiu o Senhor Presidente que, dentro do prazo estipulado para o efeito,
as empresas atrás referenciadas apresentaram todas elas uma proposta, pelo que estão
presentes três propostas. --------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à abertura das propostas, recebidas pela ordem da sua entrada:
Saraiva & Bernardo, Lda. – 68.542,00 € (a que acrescerá o IVA); AoSeuServiço, Lda. –
68.500,00 € (a que acrescerá o IVA); Grito do Sol, Lda. – 90.600,00 € (a que acrescerá o
IVA).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analisadas as propostas verificou-se que a empresa Grito do Sol, Lda., apresentou uma
proposta de 90.600,00 €, superior ao preço base (69.792,00 €), violando a alínea d) do nº
2 do artigo 70º do CCP, pelo que foi decidido que a mesma seja excluída. ---------------------Deste modo foram apenas admitidas as propostas das empresas, AoSeuServiço, Lda. e
Saraiva & Bernardo, Lda., por estarem devidamente credenciadas e cumprirem o caderno
de encargos e respetivo convite do presente Procedimento. ----------------------------------------|2

Analisadas as duas propostas, foi decidido a adjudicação da presente prestação de
serviço à empresa – AoSeuServiço, Lda., tendo por base o seguinte: Período da
prestação do serviço é de 04 novembro de 2020 a 03 de novembro de 2021; o valor da
adjudicação: 68.500,00 € (sessenta e oito mil e quinhentos euros), a que acresce o IVA à
taxa legal em vigor; o serviço deverá ser prestado conforme o estipulado no n.º 6 do
Caderno de Encargos – Especificações Técnicas, sendo o local da prestação do serviço
na vila de Belmonte. ---------------------------------------------------------------------------------------------Referiu o Senhor Presidente que, não é exigida a prestação de caução, nos termos do
disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 88º do CCP em vigor e de acordo com o caderno
de encargos e respetivo convite.-----------------------------------------------------------------------------O Executivo decidiu que, de acordo com o disposto no artigo 123º do CCP, o processo
siga para Audiência prévia e que após cumprido o prazo estipulado no n.º 1 do referido
artigo seja elaborado o Relatório final para efeitos de adjudicação. -------------------------------O Executivo decidiu, ainda, conceder os necessários poderes ao Senhor Presidente da
Junta de Freguesia, para assinar e outorgar o contrato de adjudicação para a aquisição
de serviços de limpeza urbana na vila de Belmonte com a empresa AoSeuServiço, Lda. --------------- Quanto ao ponto quatro; o presente procedimento foi aberto por deliberação do
Executivo em reunião ordinária de 14 de outubro de 2020 e por convite foram convidadas
as seguintes empresas: AoSeuServiço, Lda.; Hidropaisagem, Espaços Verdes, Lda., e
Exuberpétala, Unipessoal, Lda. Referiu o Senhor Presidente que, dentro do prazo
estipulado para o efeito, as empresas atrás referenciadas apresentaram todas elas uma
proposta, pelo que estão presentes três propostas. ----------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à abertura das propostas, recebidas pela ordem da sua entrada:
AoSeuserviço, Lda. – 49.400,00 € (a que acrescerá o IVA); Hidropaisagem, Espaços
Verdes, Lda. – 49.452,00 € (a que acrescerá o IVA); Exuberpétala-Unipessoal, Lda. –
52.800,00 € (a que acrescerá o IVA).-----------------------------------------------------------------------Analisadas as propostas, verificou-se que todas estavam de acordo com o caderno de
encargos e respetivo convite do presente Procedimento, pelo que todas foram admitidas. Assim, foi decidido a adjudicação da presente prestação de serviço à empresa –
AoSeuServiço, Lda., tendo por base o seguinte: Período da prestação do serviço é de 04
novembro de 2020 a 03 de novembro de 2021; o valor da adjudicação: 49.400,00 €
(quarenta e nove mil e quatrocentos euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor; o
serviço deverá ser prestado conforme o estipulado no n.º 6 e 7 do Caderno de Encargos –
Especificações Técnicas e Áreas de Intervenção, sendo o local da prestação do serviço
na vila de Belmonte. ---------------------------------------------------------------------------------------------|3

Referiu o Senhor Presidente que, não é exigida a prestação de caução, nos termos do
disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 88º do CCP em vigor e de acordo com o caderno
de encargos e respetivo convite.-----------------------------------------------------------------------------O Executivo decidiu que, de acordo com o disposto no artigo 123º do CCP, o processo
siga para Audiência prévia e que após cumprido o prazo estipulado no n.º 1 do referido
artigo seja elaborado o Relatório final para efeitos de adjudicação. -------------------------------O Executivo decidiu, ainda, conceder os necessários poderes ao Senhor Presidente da
Junta de Freguesia, para assinar e outorgar o contrato de adjudicação para a aquisição
de serviços para a manutenção de jardins e espaços verdes na vila de Belmonte com a
empresa AoSeuServiço, Lda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto cinco; informou o Senhor Presidente que, devido ao
aumento de casos positivos à Covid-19, na Santa Casa da Misericórdia de Belmonte, foi
cedido o funcionário Bruno Alves para prestar apoio na instituição. Por último, referiu que
procederam à limpeza do bairro do Santo Antão de Belmonte e nos cemitérios da vila de
Belmonte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Executivo da União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
aprovou, por unanimidade, todas as deliberações em minuta e por nada mais haver a
tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas e
quarenta e dois minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata, que por todos vai
ser assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente
(Hugo Adolfo dos Santos Taborda)

O Secretário
(António Manuel Botas dos Reis)

O Tesoureiro
(Beatriz Maria Barroso Martinho de Sá)

Nota de rodapé: Versão online meramente informativa, original arquivado na secretaria da Junta de
Freguesia.
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