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ALVALADE

Junta de Freguesia

DECISÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA, DE
PROCEDIMENTO E ADJUDICAÇÃO

Proposta N.°: 657/2019

Reservado ao órgão competente para a decisão de contratar
9)0 / 6r/2019

Adjudico e autorizo a despesa ex lege (artigo 128.° do CCP), no uso da
competência prevista no artigo 18.°, n.° 1, alínea h) da Lei n.° 75/2013, de
12/09, em mim delegada por Deliberação da Junta (Ata n.° 10/2018, de
03/05/2018), ao abrigo do disposto no artigo 29.°, n.° 2 do DL n.° 197/99,
de 08/06, na redação atual.
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José António Borges
O Presidente

l Proponente: l Rita Lobo J

Identificação/objeto do
Contrato:

Entidade Pagadora
Entidade Financiadora

Empreitada de Concepção e execução de floreiras - Mercado de Alvalade

Junta de Freguesia de Alvalade
Não aplicável

Preço: S/IVA 8.560,80€ IVA 513,65§€ C/IVA 9.074,45€

Em anexo: x
Com consulta prévia
Orçamento
Outro documento

Código CPV:

Descrição da Despesa:

Tipo de Contrato:

X l Número: 45112700-2

Sem consulta prévia
Duração do contrato:
Data da entrada em vigor:
Prazo de pagamento:
Pagamento em:
Pagamento antecipado:

3 meses

X l Descrição: Trabalhos de Paisagismo - Concepção e construção de floreiras

x
Locação de bens
Empreitadas
Aquisição de bens
Aquisição de serviços

Art. 16°,n.°1,al.a),20.°,n.°1,al.d), 128.°e 129.°, 431.°CCP
Art. 16°, n.° 1, al. a), 20.°, n.° 1, al. d), 128.° e 129.°, 343.° CCP
Art. 16°, n.°1, al. a), 20.°, n.° 1, al. d), 128.° e 129.°, 437.° CCP
Art. 16°,n.°1,al.a),20.°,n.°1,al.d), 128.°e 129.°, 450.°CCP

Aquisições de Serviços:

Justificação escolha
adjudicatário:

Não se aplica o art. 63° OE 2019
Não se aplicam os limites previstos no art. 63°, n.° 1 OE 2019: art. 63°, n.° 2, alinea^
Preço unitário determinado ou determinável:
Não respeita os limites do art. 63°, n.°1 OE 2019
Respeita os limites previstos no art.0 63/1 OE 2019:

[Alínea a): 2018_
|Alineab):2018_

Melhor preço
Melhor qualidade técnica
Outros fatores:

2019_
2019_

Informação Financeira (A preencher pelo Serviço de Finanças)
l Compromisso n.°
l Classificação económica

Cabimento n.°
Classificação orgânica
Compromisso Plurianual (s/n)

;^:^->
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C..' C .* .í .•> ( +
Respeita o limite do artigo 113.°/2 CCP l \.~A

Despesa ADS e AD's 2017: 2018: |2019:

Adjudicatário: |Recolte, Serviços e Meio Ambiente, S.A. NIF |503505390
Morada: l Edificio prime, Av.da Quinta Grande, 53, 9° - 2610-156 Amadora -Portugal

Data

16/jul/19

O Proponente

^1 ^^3-
Cargo do Proponente

Técnico Superior



FREGUESIA DE ALVALADE
êï

Folha de Cabimentaçâo

  Cabimento: 1674
Data Registo: 17-07-2019

Class. Orgânica: 030000 ESPAÇO PUBLICO E EQUIPAMENTOS
Class. Económica: 0202030700 Conservação Mobiliário Urbano, sinaliza

Projeto e Acção:

Ano: 2019

Data Documento: 17-07-2019

Descrição: ADS 657/2019: Empreitada de concepção e execução de floreiras - Mercado Norte

1 Orçamento Inicial 100000,00

2 Reforços/Anulações 5 062,55

3 Orçamento Corrigido 105062,55

4 Despesas Pagas 51 073,80

5 Encargos Assumidos (Cabimentos) 43791,07

6 Saldo Disponível do Orçamento 10 197,68

7 Despesa Emergente, que fica cativa 9 074,45

8 Saldo Residual do Projeto

9 Saldo Residual 1 123,23

RESPONSÁVEL

auA^Àfó
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Rita Lobo

De:
Enviado:
Para:
Ce:
Assunto:
Anexos:

Vanessa Laneiro <vsl@recolte.pt>
15 de julho de 2019 19:33
Rita Lobo
João Santos
FLOREIRAS - Empreitada
PU-PO - 430 -2019-0 - Floreiras.pdf

Exma. Arq.a Rita,
A Recolte vem por este meio, apresentar a sua melhor proposta para "Empreitada de concepção e execução de floreiras -
Mercado de Alvalade"
Estou ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Vanessa Laneiro
'0:;'3Stá5 -T;::

a Re c ú Itê

Edifício Prime T.:+351 210 061 680
Av. da Quinta Grande 53, 9° F.: +351 210 o6o 078
2610-156 Amadora - Portugal M.: +351968 Sig 862
www.recoite.pt yslía)recoLte^&t
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Proposta
Designação:

Cliente;

PU-PO-430-2019-0
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Relativamente ao solicitado por V/ Exas. com vista à "Empreitada de concepção e execução de
floreiras - Mercado de Alvalade, a RECOLTE, Serviços e Meio Ambiente, S.A., vem por este meio
apresentar a sua proposta.

> Preço total (6 unidades) - 8.56o,8o€ (Oito Mil, Quinhentos e Sessenta Euros e Oitenta Cêntimos)
Validade da proposta - 30 dias;

Após excedido o prazo de validade da proposta, os valores serão alvo de revisão de preços pelo IPC,
publicado pelo INE;

Prazo de execução: 2 dias, desde que sejam garantidas todas as frentes de trabalho necessárias ao
cumprimento do prazo; o trabalho será efetuado de forma contínua e sem quaisquer restrições;
Prazo de entrega das Floreiras a partir de 15 de setembro;

Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor de 6%;

Condições de pagamento - a 30 dias da data de emissão da fatura;

A presente proposta só é válida para a execução da globalidade dos trabalhos descritos.

A presente proposta inclui:

Fornecimento de 6 floreiras, de acordo com a imagem seguinte:

MooeíAÇ-Ao
MütíWifK;

2000
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Plantação de uma das seguintes espécies Rosmarinus officinalis, Lavandula stoechas ou Ligustrum
japonicum deixando ao critério da Junta de Freguesia de Alvalade a escolha da mesma

Consideram-se incluídos os seguintes encargos:

Mão-de-obra, incluindo encargos sociais e restantes obrigações legais;

Assistência/apoio de máquinas para execução dos trabalhos;

Ferramentas e consumíveis necessários à execução dos trabalhos.
Amadora, 15 de julho de 2019

Pela RECOLTE, Serviços e Meio Ambiente, S.A.
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i^fi. Recolte


