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DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
- Secção de Património - 

ASSUNTO:”Aquisição de viatura ligeira de mercadorias de 5 lugares”. 
INFORMAÇÃO: 
 

N.º: 
N.ª Ref.ª (Proc.º N.º): 
DATA: 

1/PATRIMÓNIO / 2016 
 130 /145 /002 

29/03/ 2016 
PARECER: 
 
 
 

DESPACHO:  

                                                                                                                                                                     
Na sequência da informação n.º 01-JL/UODSCE/2016, datada de 23 de fevereiro, último, 
e de acordo com o despacho do Presidente da Câmara, de 15 de março, do corrente ano, 
foi efetuado um convite, ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 1 do art.º 16.º e do 
disposto na alínea a), do n.º 1 do art.º 20.º e dos artigos 114.º e 127.º do Código dos 
Contrato Públicos (CCP), aprovado Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, para 
“Aquisição de viatura ligeira de mercadorias de 5 lugares”, à empresa XEROCAR -  
Comércio de Veículos Automóveis, S.A.. 

Analisada a proposta da referida firma ao convite efectuado, verificou-se que a 
proposta estava de acordo com o solicitado no respetivo caderno de encargos, uma vez 
que o valor apresentado foi € 9.950,00 (nove mil novecentos e cinquenta euros), 
acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.  

Numa tentativa de obter uma proposta economicamente mais vantajosa, foi 
solicitado ao concorrente um melhoramento de proposta, ao qual a empresa respondeu 
com uma nova proposta no valor de € 8.089,43 (oito mil e oitenta e nove euros e quarenta 
e três cêntimos), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.   
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            Assim, propõe-se a adjudicação da referida viatura à Empresa XEROCAR - 
Comércio de Veículos Automóveis, S.A., pelo valor de 8.089,43 € (oito mil e oitenta e 
nove euros e quarenta e três cêntimos), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.   
                    
 
          À consideração Superior. 

O FUNCIONÁRIO 
_________________________________________ 

Paulo Miguel Rodrigues Soares,  
 
 


