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FARM.ID
Asoick da PatLtade de Fa,mác:a
pra a InveiipcSc a Desen,oLv’te’to

NOTA DE ENCOMENDA N° 10 PROJETONG 100013
Fornecedor: Rotoquimica Requisitante:Carlos Afonso

E-mail / Fax: rotoi@rotoquimica.pt Data: 201 5/06/08

Artigo Qde

EVAPORADOR ROTATIVO SOB VACUD SUCHI”

MODELO R-220 SE BASIC, REF. 11 8416B201

Preço Unit. Valor IVA

1 2.1 75.00€ 12.1 75.00€ 23 14.975,25 €

0 0.00€

— 0 0,00€FCT —1
flnandmenb & Projc<c€ ôe IDT

KQ1 Go

a&1I r I____Cl )Jc2w.czln

)

Valor c/WA

C
V
B
tt

I
Total 14.975,25 €

NOTA: Ernitir a fatura em name da FARM-ID Associaçâo da Faculdade de Farmácia para a lnvestigação e Desenvolvimento, NIF
: 510582184, e corn a indicação do N° da NOTA DE ENCOMENDA END DE PROJETO

Local de Entrega da Fatura: Local de Entrega dos Produtos / Serviço: Assinatura do Investigador Responsàvel

Serviços Financeiros Pavilhào: A Sala: 204 CnnQai e.Qcw..’o cj-.Js jjrj
: A/C: Prof. Carlos A. M. Afonso

C as InforrnaçOes:

No: 150465

Avenida Prof. Gama Pinto 1649-003 Lisboa

: Rübrica de Projeto: jEquipamentos I

Data:201 5/06/12 Assinatura:

Autorização de despesa Conselho Fiscal

Data: c(b(4Assinatura:

Autorização de pagamento pela Direçäo

Data: 2L1 R. ‘f Assinatura: OThr

Tel. +351 217946400 Fax +351 217 946 4701 www.farm-id.pt geral@farrn-id.pt



(Ej)
EQUIPAMENTO CFENTIFICO DE LAHORATORtO, LDA.

Rotoquimica - Equip.Cientifico de LaboratOrlo, Lda Séhe: 3 Factura Nr: FT 3/4717 IL

Rua de Faro, Lote 36B

Alto da Casteihana FARM-ID

2755-281 Acabideche Assoc. Fac. Farmácia p/lnvestig. e Desenvolvimento

N.I.RC. 503 653 047 Avenida Prof. Gama Pinto
Cap. Social : EUR 500000 1649-003 LISBQA
C.R.C. PORTO N. 7133

-

NIF: 503 653 047

BCP NIB: 0033 0000 0004 1855 9249 4
VI Nr. Contribuinte: 510582184

BES NIB: 0007 0401 0017 8760 0091 8

Data Cliente Vendedor Nr.EncornenjCondicoesdePagamento Expedicao

L915-07-15 j 1630f 1 1iacnc.no.wJ 3oD j
CL0ca1 carga: Nossas Instalaçoes Hora saida: 10:35 Data Carpa: 15-07-2015

Local Descarga: Assoc. Fac. Farmãcia p/Investig. e Desenv Data Descarga

E Z2° Produto — - Degnaçâo
- JU& Quant fV&UnitanoiVAj%DeJVaIorIhquido I

8UCH1118416B201 EvaporadorRotativoBuchirno&R-22OSEBasic uni toooJ 12.175,00 23,0 12.175,00
s/n 1000206627

Taxa (%) de inlptltaci.o 5.oo/

Os Rens/SeMços foram colocados a disposiçâo do adquirente nesta data

rTAxA J INCIDENCIA VALOR IMPOSTO] [bL IUQLNDO - -- 1217599J

____

DESCONTO L
1E SC. FIN.

____

13,0 [JOTALIVA 2.800,25

___

LZEZZiio!1
- 1-J--7525 j

Factum

zG+Y- Pmcessado par pmgrama ceftflcada n° 17/AT- Sage

rotoq@rotoquimica.pt Rua dos Verdes, 131 _1.0_ 4470-558 MOREIRA - MAIA - PORTUGAL • Telef. 351.22.9388811 / 4-Fax 351.22.9388814
rotot@rotoquimica.pt Rua de Fare, Late 36 6 - 2755-281 ALCABIDECHE - PORTUGAL • Telef. 351.21.4866851 /7 - Fax 351.21.4866857

ww W. ra taq U im ice. Pt
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Caixa Geral de Depositos

IC S7C:3iI
CIIIde.m!,IAO 2557-205 05 45
P3,n. III

Exmo(a) Senhor(a)

Caixa(banking

Comprovativo de operaçäo Caixa c-banking

Na sequéncia do pedido efectuado por FARM IDA F F P1 DESENVOLVIMENTO contribuinte n° 510582184, 0

serviço Caixa c-banking registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

I 0

Conta

Transferencia Urgente

Pals destino

None beneficiario

IBAN destino

BIC SWIFT

None do banco

Morada do banco

Cidade do banco

Pals do banco destinatario

Montante

Descritivo

Despesas

None do destinatario

Informaço adicional para 0
destinatãrio

Finalidade

Custo total

Comentario

Data de oiaçâo

Data de Operacao

Criado par

Serviço

Estado

Data a hors

23-07-2015 18:42:54

24-07-2015 11:33:40

Transferencia SEPA nadonal

0824011648230- EUR - Conta Exlracto_.

Não

Portugal

Rotoquimica

PT500033000000041 85592494 I

BCOMPTPL

BANCO COMERCIAL PORTUGUES

RUA DO INSTITUTO INDUSTRIAL 7FLOOR 5

LISBON

Portugal

14.97525 EUR

PGTOFT347I 7ROTOQ’JIMIC

Padilbadas entre o ordenante e o beneficiário

Rotoquimica

PGTOFT3471 7ROTOQUIM CA

Forneced ores

PgtoFT347l 7Rotoquimica

23-07-2015 10:3421

24-07-2015 11:34.37

SOnia Jexandra martins Tiago

Caixadirecta Empresas

Efectuada

0,02 EUR

0.52 EUR

Nome

MATILDE LUZ S 0 FONSECA CASTRO

CECILIA MARIA PEREIRA RODRIGUES

Caso necessite de obter alguma informaçao adicionalcontacte o Serviço Caixa c-banking pelo telefone 707 24

ek ?mjetos dt WI
;..fn do Prncto A
i-.sjncn dajdespet

‘l’axa (%) de trnfftttaçlo

Outros Dados

Comissâo 0.50 EUR

Assinaturas

Imposto de seto

Custo total estimado

N° de assinaturas 2/2

Caa Ge.a do oeps 5k -Seces:áai Av Joso XXI n°53. lD-3DoL5EOA-CD5aI SocaJ € 5XOCOO-cRcto ccncotno s:bonI5%OO4S



FARM-ID
Associaçäo da FacuLdade de Farmácia

para a Investigaçao e Desenvolvimento

DESPACHO

2015/06/09

Concordo.
Nos termos do DL. 1812008, de 29 de Janeiro, adjudique-se a

A Presid Le cia Direçao IA Vice-presidente cia Direç a,

• DESPACHO

20 15/05/21

Con cc rd a
Nos termos do D L. 1 8/2008, de 29 de Janeiro, aprovo e
autorizo a abertura do procedimento de ajusto direto e a
realizaçao do despesa nos termos propostos.

Processo N” 02/20 15
Informação N” : 02/2015
Procedimento N°...: 02/2015
Data 21/05/2015

VALIDAcAO EQUIPA PROJETOS

201 5/05/2 1

A consideraçao Superior.

PEDIDO
2015105121

A consideração Superior

A Pies ente da Direçao / A Vice-presidente da Direçao,

Qt3
.. I,

Indice: A—OBJECTO DA INFORMAçA0
B — APRECIAQAO TEGNICA
C — C0NCLUSAO
D — ENQUADRAMENTO LEGAL Do PROCEDIMENTO
E — PEçAS DO PR0CEDIMErifO
F — ENTDADES A 00NsuLTAR
G — JURI DO PROCEDIMENTO
H —ANEXOS

S.Av. Professor Coma Pinto sn * 1639-OO3Lisboa * geiahfinm-id.pt



A — Objecto da informacao

FARM- ID
Assaciaçäo cia Facutdade de Farmácta
para a lnvestigaçao e Desenvolvimento

0 objecto da inforrnaçáo é fundamentar o seguinte procedimento:

Valor (Cl Iva): 1499985€

B - Apreciaçao técnica

Bl —Assinatura incluindo fornecimento e instalacao Evaporador Rotativo (10-20 Litros)

82—

C

C — Conclusao

Cl — Corn o fundamento exposto, propOe-se que seja autorizada a abertura do procedimento nos

termos dos pontos A, D, E, F, G e H.1 Tendo sido analisadas as propostas dos trés

lornecedores convidados a fornecer o referido equiparnento corn as condicoes necessãrias.

C2 - Deve ser obtido da Equipa de Projetos a respectiva validaçao antes do despacho de

autorizaçao;

D - Enquadramento legal do Procedirnento

Dl - Objecto do contrato

Nos termos do n° 2 do art° 16 do DL 1812008 de 29 de Janeiro, 0 objecto do contrato e o

seguinte:

Designacao: i Evaporador Rotativo (10-20 Litros)

Adjudicatario: Rotoquimica

Valor (SI Iva): 1217500€

Iva ( 23%): 280025€

Valor (Cl Iva): 14975.25€
L______._...

Designaçao: Evaporador Rotativo (10-20 Litros)

Adjudicatario: Antonio M. S. Cruz

Valor (SI Na): 1520000€

Iva ( 23%): 349600€

Valor (Cl Iva): 1499985€

rba&:
AãjiidTbáüF[b Labtronica-EqWp. do Lab Controle Qualidade, Lda

Valor (SI Iva): 1219500€

1j/_280485€

Av. Professor Garna Pinto s/n * 1 649-003 Lisbon * geralj2zrm-id.pt



FARM-ID
Associaçao da Facutdade de Farmácla

para a lnvestigaçäo e Desenvolvimento

. Empreitada de obras pUblicas —

. Aquisiçao de Bens rnôveis X

. Aquisiçâo de Serviços

Objectc do • Aquisição de SeMços - Trabaihos de concepçao —

procedirnento • Locaçâo —

• Concessao de obras pUblicas —

. Concessao de serviços pUbhcos —

• Sociedade

D2- Abertura do procedimento

A Pmsidente da Direço

A Vice-Presidente da Direçao

Nao foi aberto procedirnento, face a urgéncia do processo, pelo que Se propöe a sua ratificaçáo

Dispensada a abertura do procedimento parse tratar de urn Ajuste Directo Simpliticado

Outra Situação

D3 - Procedimento escothido

Relativamente a escoiha do procedimento. o DL 1812008, de 29 de Janeiro, dispOe que se

deverá veriflcar:

-
Ajuste Directo < 150000 a) do art° 19 —

• - Scm publicaçäo no JOUE < 5150000 —

- Concurso pubhco
—

. Empreitadas - Corn publicaçào no JOUE QO valor
.

- b)doart°19 —

- Concurso lirnitado par - Scm publicaçao no JOUE C 5150000

prévia qualiflcaçâo - Corn publicaçao no JOUE 00 valor —

• Locaçào - Ajuste Directo c 75.000 a) n° I art° 20

- Urgente Consultar DIP’ art0 155

. Aquisiçao de - Concurso pUblico - Scm publicaçáo no JOUE < 206000

Em Bens mOveis - Corn publicacão no JOUE 00 valor

função
- Sern publicacäo no JOUE < 206.000 b) n° 1 art° 20 —

. -
- Concurso limitado par —

. doyjr Aquisiçao de
; . prévia qualificaçáo - Corn publicacão no JOUE 00 valor

do Serviços
—

contrato - ft4uste Directo < 25.000 n° 4 do art° 20

.
- Scm publicacão no JOUE < 206.000

• Trabalhas de - Concurso pUblico
- Corn publicacão no JOUE 00 valor

concepçáo b) n° 1 art°20 —
.

- Concurso lirnitado par - Sern publicacão no JOUE c 206.000

prévia qualificacão - Corn publicação no JOUE 00 valor

• Outros S.:ConsultarDL aft°21
contratos

. Divisão
Consultar DL art° 22

ern Lotes

.‘lv. Professor Gcnnce Pinto sn * 1619-003 Lisboa * gera1farrn-id.pt



FARM-ID
Associação da Facu[dade do Farmácia

para a invostigação e Dosenvolvimento

a(Em funço do Upo do contnto: Concessäo OP. Concessao SP e Contratos do Sociedade tonsultar DL” art° 31

Para formaçao do contratos mistos Consuftar DL’” art° 32

Em funçao da entidade adjudicante sectores água, energia, transportos e serviços postais Consultar DL “i art 33

E — Peças do Procedimento

Nos termos dos n°s 1 e 3 do art° 40 do DL 1812008 de 29 de Janeiro, as peças dos

procedimentos do formaçao do contratos são as seguintes:

K Ajuste directo • convite a apresentação das propostas

• caderno de encargas
Concurso PUbhco • programa do procedimento

a caderno de encargos

a convite a apresentação das propostas

• caderno do encargos
Negociação • programa do procedimento

a convite a apresentação das propostas

. caderno de encargos
Diã!ogo Concorendal • programs do procedimento

a convite a apresentação das soluçOes

• convite a apresentação das prapostas

.......i memáda

a cademo do encargos
Concursos de concepção • termos de referencia

Assim,

Propâe-se que as mesmas sejam aprovadas nos Iemos do estipulado no n° 2 do art° 4D do mesmo DL I
As mesmas serao propostas pam aprovação, oportunamente —

-Ajuste directo

•Quaisquer contratos

Em

funçao do

critérios

materials

Consultar

DL

art° 24

•Empreitadas arta 25 —

•Locaçào ou Aquisiçao do Sons móveis art° 26 —

•Aquisiçao de Serviços aft° 27 —

•Aq Sons / Trabathos do Concepçáo

- Concurso Püb:cc —

Consuaar - - —

- Concurso [mitada préva
DL

- Sem pubhcacao de anuncio no JOUE ad° 28

quaIifcaçaa

- Negociaçãa Consultar DL “ art° 29

g) no i art° 27

- Diálogo Concorrencial Consutar DL “ art° 3D *5

Concurso limitado por prévia quatificaçäo a programs do procedimento

Av Professor Garna Pinto s/n * 1619-003 Lisboa * geralJarrn-id.pt



F - Entidades a consuitar

FARM-ID
Associaçäo da Facutdade de Farmãcla

para a Investigaçào e Desenvolvimento

0

As entidades a consultar são as seguintes:

-

Rotoquimic;

- Antonio M, S. Cruz

- Labtronica-Equip. de Lab. Controle Qualidade. Lda

G — Jun do Procedirnento

Nos termos do n° 1 do art° 67 do DL 18/2008 de 29 de Janeiro:

Nao ha necessidade de nomear Jüri, dado qua apenas uma entidade sara convidada a apresentar proposta

Existe necessidade de nomear Jüri, dado qua seräo convidadas a apresentar proposta mais do que uma entidade X

a

Assim, propOe-se qua a mesmo seja norneado corn a seguinte constituição:

- Presidente Carlos Aberto Mateus Afonso

- Voga[

. Vogal:

1° Vogal suplente:

- 2°Vogal suplente

Av. Professor Garna Pinto s/n * 1649-003 Lisbon * geralfarrn-id.pt



FARM-ID
Associação da Facutdade do Farmácia

para a lnvestigação e Desenvolvimento

H— Anexos (a preencher no decurso do procedimento):

A consideraçáo Superior,

&-nQC’

C,

a

x J Entrega das ceñidOes das finanças e da Segurança social comprovativas de não ser devedor

Autarização do pagamento e pagamento

Fatura

Publicação da adjudicação em forrnao electrónco

Nota do Encomenda

Comunicação e audiência prévia

‘ x Relatorio final

Relatorb preliminar do jUn

X Acta de negociaçâo do JUn

x Propostas recebidas

X Convite apresentacâo dos propostas

Convite U apresentaçao das soluçOes

x Cademno do encargos

x Programa do procedimento

Memória descnitiva

Termos de referencia

Projecto

Outro

Ay. Professor Garna Pinto .s½i * 1 619-003 Lisboa * geralfarm-id.pt



‘AT
autoridade
tributãria e aduaneira Serviço de Finanças de MAIA -[1805]

CERTIDAO

Maria Delfina de Jesus Sequeira Linhas, Chefe do Serviço de Finanças de MAIA.

CERTIFICA, face aos elernentos disponiveis no sistema informático de gestac e controlo de processos de
execução fiscal, que ROTDQUIMICA EQUIPAMENTO CIENTIFICO DE LABORATORIO LDA, NIF 503653047,
tern a sua situação tñbutária regularizada, urna vez que não e devedor perante a Fazenda Püblica de quaisquer
impostos, prestaçOes tributãrias ou acréscimos legais.

A presente certidão é vélida por trés meses, nos termos do disposto no n° 4 do artigo 24° do COdigo de
Procedimento e de Processo Tributário.

Por ser verdade e porter sido solicitada, emite-se a presente certidäo em 3 de Junho de 2015.

0 Chefe de Finanças

(Maria Delfina de Jesus Sequeira Linhas)

thementos para validaçao

N° Contribuinte: 503653047

LCo Validaçao: 7D3WH98KBB5F

Para vaidar esta eertidão aceda an ste win. panaidasfinancas govpl. seecciane a opcân ‘faiidação DDC. e int-obuza on’ be contnbuinte e codgo be vaidacaa atima
mencionados. Veñfique que a documento oblido corresponde a esta cedidão.



— DE0LARAçA0

Nome da entidade contribuinte ROTOQUIMICA EQUIPAMENTO CIENTIFICO DE LABORATORIC LD
Firma/denominaçao ROTOQUIMICA EQUIPAMENTO CIENTIFICO bE LABORATORIC LD

Nürnero de ldertificaçao de Segurança Social 20010041328

NUmero de Identificacão Fiscal 503653047

Numero de Declaragáo 10717704

Data de emissão 02-03-2015

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada tern a sua situaçao contributiva

regularizada perante a Segurança Social.

A presente decIaraço nao constitui instrumento de quitação de divida de contribuiçOes e ou de

juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de quatromeses, a
partir da data de emissão.

Assinatura válida

Digitally signed by INSTITUT INFORMATICA, I.P.
Date: 2015.03.02 10:38:42+0

DECLARAçA0 EMItDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIQO SEGURANA SOCIAL DIRECTA

SEGURANA SOCIAL

Mod, GC 1-DGSS versao wNseg-social.pt



FARM-ID
Assoclação da Faculdade de Farmácia

para a Investigacáo e DeenvoMrnento

ACTA

Selccção do fornecedor de urn equlpamento Evaporador RotaLlvo (10-20 LItres) no âmbito do prnjecto “Development olan integrated enzymatic

reactor/membrane contactor for recycling ofanaesthetic gate? PTDC/QEQ.PRS/2824J2012 (FARM-ID is2 100013).

Carlos Altiertis .lateus Motto, invustigador rosponsãvel polo I ostituiçio Participanto FARM-! 0 Msociaçio da Faculdade do Farmicza para a lnvestigaglo

Dc’scovolvimento do projecto em epigrafo. corn a ahiettivo do procoder a aquisição de urn equiparnento Evaporattor Ristativis (1020 Litrosl, a sot utilizadu pus

tarelas 1 o4 do projeao, vow, par 0510 mom reatar 0 processo do selecgao do lomeredar do cqum parnonro.

Dada a necessidade do adqmdrir urn equiparnenlo Evapondor Rotativo (10-20 Litros). a 22 do Ahrm do 20 IS mi onviado por e-mail urn candle, pare aprosontacão

do proposra do ornecirnento do c-quiparnL-nro, 00 rospoctivo cadornis do encargos, a tres fomocedores a saber

1) Dcsmgnacão social. Rotoquirnica

M,rada Rua do Faro. Lota 368

2735201 ALCADIDFCIIE

Telofimne 21 1866051/57

o - mail ri,tnl rob quimi cap

NIF: 5036531147

2) Dosigoacão social. Aotmmmiimm M. S. Cruz

Mmmrada Rua Irene Lisboa, 15-A (Lote 577). Apartado 6412

RRAND05\

2650-231 AMA0ORA

Toleflmno 21-4757530/40

entail anhm,isio.rn S cruZ@sa O p0

NIF 501041231

3) DesigoacSo social: Labtronica Equip. do Lob. Contro1e Qualidado. Lda

Morada Rua St Ltizia 77 - loja C

1510-426 São Pedro do Cove

Te!elm,ne. 22-I 649859

e-mail. labtrooica@mail.telepac.pt
& NIF 503468169

Foi solicitado a todos Os foroecedm,rc’s coovidados a aprosontação do propostas oti3 as 23.59 do 29/05/2015 teodo todos respoodido segundo og seguintes

detalhos apresontados oa tabela almaixo

Empresa Data de entrega Equlpamento propostu Valor (€)

da proposta bern W]

Rotoquirnica 28/5/ 2015 EVAPOMDOR ROThTIVOSOB VACU0RUCFII MODELD R-2205E8A51C. REP. 1181163211. 12175.00

Montagern V em vidro compocro por tubo coducão do vapor. coodensador e 1 ballo do cvaporacAo -

do 10 litros e do I baldo do roceção do 10 litros. Banho do aquccimento eléctrico em acon ir.ox pan

tomperaturas atü 180C (ãgua ou aba). operado par elevador eléctrico. Sensor de temp orate ra

ir.cluido, Display cam iodicação da ternpenwra actual do baho, tomperatera do vapor e rotação.

Rotaglo do ballo do evaporagão variável 0 rogullvel des a 150rpm. Capacidade do doslilaglo de ate

13,5 L/hora, potCncia do aquocimento 230 V - 3600W, prerisSo ./-2C.

Capacidade maxima para babes de evaporaçãa e recolha em vidro: 20 litros (opcionalmente).

Para 2305/, 50Hz.

Av. Professor Gomo Pinto s/n * 1649-003 Lisboo * gerc1farm-id.pt



FARM-ID
Associaçáo da Facutdade de Farmácia

para a nvestiaçáo C Deienvolvimento

Antonio NI. S. Cruz 26/5/2015 EVAPORA000 ROTATIVO SOB VACUO “8OCT11’ MOOFLO R-220 SE BASIC, REF. 1101160201. 15 200,00

Rotaçao dos- lSOrprn. Equipado corn: Montagoto V, I ballo do evaporaço do 1OL, I built, do

r000pçlo do IOL, banbo do aquocirnento elOctrico pans temporaturus ace 190”C (água ou dleo),

oporado pot- olovador clOctrico. Sonsor do nomperatura incluido.

Display do 6’ corn indpcaçao da temporatura actual do banho, vapor do tonporatura rotaç2o.

nsagons do oct-n, OtO.

Jara 220V, 50Hz.

Labcronica - Eqwp. do 27/5/2015 EVAPORADOR ROTATIVO SOB VACUO “8OCT11” MOOFLO R-22C5E BASIC. REF. 1191160201 ‘ 12 195,G0

Lab. Controls, Bar.ho do aqucairnento oléctrico para tomperaturas at lROtC. oporadsi por olovadsir olCdrico,

Qualidado, Ldj Sensor do temporaturu incluido. Display do 6’ con indicaçlo da tomporulura ailual do banho.

vapor do tomperatura o n,laçlo, monsagons do orro, do. Rocaçlo do 5-150rpm. Condonsador

noncagorn vertical, Inclui I ballo do ovaporaçlo do 1OL a 1 bulb do roccpcbo do 101.. Para 220V,

50hz.

1
Mares proposesis aprosontarn ci mosmo oquipamonto EVAPORADOR ROTATIVO SOB VACUO “DOCIII” MODELO R-220 SE BASIC, REF. 11911602(11 quo satisfazos

requisitos do cadornic do encargos sondo o valor do fornecedor Rc,toqu(msca mais baixo ((2.175.0(1 out-os) a quo tamlcCrn inicrisir ao do valor Into do cadorno

do encargos (121 95€. son I’.’A i r.cluidcc). Ad:cccnalrncr.te. otto fi,rnetedccr roCno tanhCrn on restansas ro-4uisi:os do taderno do oncargos.

Assirn, o oquiparn onto do vorb sor adjudicads ao loraccador Roloqoimica poki montante do I 2,175.00 c-urns acroscidcc dcc valor do VA om vigor.

Lishica. B do lush do 2015

Ca rigs Allsc rIo Mat ous Afonsc,

(Icivostigadur rcspcsnsbvol do projcctcc psla Ipistituiçlsc participante)

1W. Professor Gomo Pinto s/n * 1649-003 Lisboa * geral@farm-id.pt



Página I de 2

X-PTMaiI-RernotelP: 85.246246.18
X-PTMaiI-AllowedSender-Action:
X-PTMaiI-Service: default
From: Antonio M. S. Cruz - Material de Laboratorio, Lda.”

<Antonio. M.S.Cruz@sapo.pt>
To: Carlos Afonso <carIosafonsoff.uIisboa.pt>
Subject: Envio de orçamento Al 5.478 e Anexo I
Date: Tue 26 May 2015 16:48:06 +01 00
X-Mailer; Microsoft Outlook 15.0
Thread-Index: AdCXyoIxd5UHLoZNQDqWr7MnADW8Ow
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: mail.ff.uLpt
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous

Exmos. Srs.

De acordo c/a v/aiuste direto, enviarnos em anexo a n/orcamento e anexo I

Corn as melbores cumprimentos/Best regards.

Adelaide Cruz

ANTONIO M.S.CRUZ-MAT.LABORATORIO, LDA.
Rua Irene Lisboa, 15-A
Ap .6 10 12
BRANDOA
2650-234 AMADORA — PORTUGAL

NIF: 504 041 231
Tel. 00351 214 757 539
Fax: 00351 214 757 541
E-Mail antonio.rn.s.cruz(Jsapo.pt
Web: antoniornscruz.corn

De: Carlos Afonso [mailto:carlosafonso@ff.ulisboa.pt]
Enviada: sexta-feira, 22 de Maio de 2015 21:21
Para: antonio.m.s,cruz@sapa.pt
Cc: geraIfarm-id,pt
Assunto: Antonio M. S. Cruz - Convite e caderno de encargos para apresentaçäo de proposta de
fornecirnento de equipamento “Evaporador Rotativo (10-20 L)

Boa noite
Venho par este meio convidar a sua empresa a apresentar a meihor proposta para aquisicâo de urn
evaporador rotativo (1O-20L) de acordo corn a a caderno de encargos em anexo e a convite.
Atenc iosarnente
Carlos A. M. Afonso

Carlos A. M. Afonso
Full Professor
Pharmacy Faculty - Lisbon University
iMed - Institute for Medicines and Phamaceutical Sciences
Ày. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisbon
Portugal
Phone: +351 217946 400 (Ext. 14614)
Fax:+351 217946470
e-mail: carlosat’onso’Zi CEulisboa.pt

IiuI.pt/—carlosaftrnso! index.htm I

ftle:///CJUsers/CARLOS—2/AppDamftocaUTemp/eud I 47.htm 08/06/2015



antonio.m.s.cruz@sapo.pt, 21:21 2210512015, Antonio M. S. Cruz - Convite e caderno do encargo

To: antonio.m.s.cruz@sapo.pt
From: Carlos Afonso <canosa!onso@ff.ulisboa.pt>
Subject: kitonio M. S. Cruz - Convite e caderno de encargos pars apresentacão de proposta
do fornecimento de equipamento ‘Evaporador Rotativo (10-20 L)
Cc: FARM-ID Geral
Bcc:
Attached: D:\CA-Global-201 5\Projectos\Projectos-Vivas\201 2 Isabel JPC C02 enzymes
captureFARM-1D13\Execuçao Financeira Mrninistrativa\Rotavapor\Fase 2 envio de
candidaturaswitOnioMsCrruz.pdf; D:\C#GIobal-201 5\Projectos\Projectos-VivosQOl 2 Isabel
JPC C02 enzymes captureFARM-ID1 3\Execuçäo Financeira Administrativa\RotavaporFase 2
envia do candidaturas\Caderno do Encargos Rotavaporpdf

Boa noite
Venho par este meic convidar a sua empress a apresentar a meihor proposta pars aquisição
do urn evaporador rotativo (10-20L) de acordo corn a a caderno de encargos em anexo ec
convite,
Alenciosamente
Carlos A M. Afonso

Carlos A M. Nonso
Full Professor
Pharmacy Faculty- Lisbon University
iMed - Inshtute for Medicines and Phamaceutical Sciences
Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisbon
Portugal
Phone +351 217 946 400 (Ext 14614)
Fax: + 351 21 7946470
e-mail: carlosafonso@ff.uIisboa.pt
http:llwww.ff.ul.pV—carlosafonsofindex.html

Printed for Carlos Afonso ccarIosafonsoff.ulisboa.pt



ANTONIO Ni. S. CRUZ - Material de Laboratorio, Lda ORIGINAL

EVAPORADOR ROTATIVO SOB vAcuo “BUCHI”
MODELO R-220 SE BASIC, REF. 1184168201.

115200,00 23,00 15200,00

C Rolação do 5-150rpm. Equipado corn: Montagem V. 1 balão do ovaporaçâo do 1OL, 1 balào do rocopção do 1OL, banho de
aquecimonto olectrico para temporaturas ate 180°C (agua ou óleo), oporado par elevador olectrico. Sensor do temperatura incluido.
Display do 6” corn indicaçäo da temperatura actual do banho, vapor Ce temporatura e rotaçao, mensagens de orb, etc.
Para 220V, 50Hz.

Prazo ontrega: corca 60/90 dias
Validado da Proposta: 66 dies
CondiçOos pagamonto: a 30 dias Ca data da n/fatura
Local ontrega: nas v/instalaçães
Garantia: 12 moses contra defeitos do fabrico

Cãlculo do V.A. Doscontos Mercadorla : 15 200,00
Taxa Merc.+Desp. Dc. Fin. Incidéncia I.V.A. Merc. J Total Desc. Financeiro

A - 00,00 Total Mercadoria 15 200,00

B - 06,00
Val. Arred.

Despesas

C - 23,00 15 200.00 15 200,00 3 496,00 Valor V.A. 3 496,00

D - 13,00
. TOTAL € 18 696,O0Totals 15 200,00 15 200,00 349600

Modo do expedição:

Local de carga: Nosso armazém
Data de carga: 26-05-2015

Documento procassado por computador.

Local do descarga: Vosso armazém
Hora Ce carga: 16:28

Este documento náo serve do factura

A
Rue Irene Lisboa N° 15 A -Ap 61012
P2550-234 Brandca . Arnadora

—. N° Ccntr:bu:nte 504041231 Cap sccaI 65 OC0,00 Ei

—. Tetefene +351 214757539 Ea +151 214757541

cons Reg comercial Amadom

N Registo 13749

Email antoniom.s.cruzsapo pi

Web antoniamsuuz.rn

NIB: 0033 ooao 0021 47350120 5 BCP

Documento NUmero Data

ORC.FT.POST. A15.478 26-05-2015

Exmo(s). Snr(s). C0586

FARM-ID - Assoc.da Fac.Farm.p/lnv.e Desenvolvimento
Av,ProEGama Pinto

I P 1649-003 LISBOA

V. Requisiçao N Guia Romessa Cond. Ce Pagamonto V. N. Contñbuinte Observaçoes I
A30dias 510582184

j Artigo Descrição IQUanLI Pr. UniL Iooscontosl V.A. Valor I
Proposta no âmbito do ajusto diroto adotado para a aquisico do urn Evaporador Rotativo (10-20 Litros).

Data do emjssão: 26-05-2015 1/1



ANTONIO M. S. CRUZ
MATERIAL DE LABORATORIC, LDA.

Rue Irene Lisbea, fl.0 15 - A (Lote 577)
Apartado 6412 Brandoa 2650-234 Amadora

TeL: 214 757 539 ‘ 214 757 540 Fax 2 14 757 54 1
E-mail: antonio.m.s.cruz@sapo.pt

www. antonio m scru z. corn

Conserv. Reg. Corn. da Arnadora n.° 13749
Capital Social 65.000 C Contribuinte fl.0 504 041 231

DECLARAQAO do Anexo I

(De acordo corn a alinea a) do n° I do art° 57’ do CCP)

1-MARIA ADELAIDE PRAZERES VIEIRA CRUZ. estado civil casada, natural da freguesia de
TAVORA — Concelbo de TABUAcO, corn a categoria profissional de sOcia gerente, residente
na Rua Darniac de GOis no 22-8° Esq-2650-321 AMADORA, RI. N°6122496, Arq. Ident.
Lisboa, contribuinte no 143 329 065, na qualidade de representante legal da firma ANTONIO
MS. CRUZ — MATERIAL DE LABORATORIO, LDA, corn sede na Rua Irene Lisboa. N° 15-AS
BRANDOA -2650-234 AMADORA, corn o n2 de contribuinte 504 041 231, tendo
tornado inteiro e perfeito conhecimento do Caderno de Encargos, relativo a execuçào do
V/procedirnento Proposta no ámbito do ajuste direto adotado para aquisicão de urn Evaporador
Rotativo (10-20 Litros)., declara sob cornpromisso de honra, que a sua representada, se obriga a
executar o referido contrato ern conformidade corn o conteüdo do mencionado caderno de
encargos, relativarnente ao qual aceita, sern reservas, todas as suas cláusulas.

2-Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
docurnentos, que junta em anexo:

A) Proposta de fomecimento, conforme WORc.FLPOST. A15.478
B) A presente declaraçao

3-Declara que renuncia a foro especial e se subrnete, em tudo o que respeitar a execuçâo do
referido contrato, ao disposto na Iegislaçào portuguesa aplicável.

4- Mais declara, sob compromisso de honra que:

a) Nao se encontra ern estado de insolvéncia, em fase de Iiquidaçao, dissolução, Cu
cessaçao de atividade sujeita a qualquer rneio preventivo de Iiquidaçào de patrimonios
Cu em qualquer situaçáo analoga, nem tern o processo pendente;



b) Näo foi condenada per sentence transitada em julgamento per qualquer crime que afete a
sue honorabilidade profissional;

c) Não foi objeto de aplicaçâo de sançäo administrative por (alto grave em matéria
protissional, ou as titulares dos seus árgãos socials de administração, direçao cu geréncia,
näo foram objeto de aplicação de sanção administrative por falta grave em matéria prafissional;

d) Tern a sin situaçào regularizada relativamente a contribuiçoes para a segurança social em
Portugal (ou no Estado de que e nacional cu onde se encontra estabelecida);

e) Tern a sin situaço regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (Cu flO
Estado de qua é nacional ou no qual se situe o seu estabelecirnento principal);

f) Não fol objeto de aplicaço do sanço acessãria prevista na alinea a) do n2 1-art2 21 —

Decreto-Lei n9 433/82, de 27 de Outubro, no alinea b) don2 1 do art9 71 do Lel n219/2012 de
08 de Maio e no n2 1 do art2 460 do presente COdiga, durante o periodo de inabilidade
fixado na deciso condenatãria

(Redação dada palo Decreto-Lei no 149/2012, de 12 dejulho, com entrada em vigor 30 dias apOs
a sua publicaçào.)

g) No (ci objeto de aplicaçäo do sanço acessória prevista na alinea b) don2 1-art2 6272
do Código de Trabalho;

h) No (ci abjeto de aplicaçào, ha menos de dois anos, de sançäo administrativa cu
judicial pela utilizaço ac seu service de mac de obra legalmente sujeita ac pagamento
de impostos e contribuiçöes para a segurança social näo declarada nas termos das
normas que imponham essa obrigaçao em Portugal (ou estado de qua é nacional ou
no qual se situe o seu estabelecimento principal);

i) Näo (ci condenada per sentença transitada em julgamento por algum dos seguintes
crimes (ou os titulares dos seus àrgaos soclais de administraçac, direçäo ou gerEncia
não foram condenados por alguns dos seguintes crimes;

i) Participaçao em atividades de uma organizaçao criminosa, tal come definida non2 1-
art2 2 da Açäo Comum n2 98/773/JAI, do Conselho;

ii) Corrupçäo, na aceçào do art2 32 do Ate do Conselho de 26 de Maio de 1997 edo n2
1-art2 39 da Ação Comum nQ 98/742/MI, do Conselho;

iii) Fraude, na aceção do art2. l da Convençào relativa a Proteção dos interesses
Financeiros dos Comunidades Europeias:

iv) Branqueamento de capitais, no aceçao do art2 1 da Diretiva n2 91/308/CEE, do
Conselho, de 10 Junho, relativa a prevençäo do utilização do sistema financeiro para efeitos de
branqueamenta de capitais;

j) Nao prestou a qualquer tItulo, direta ou indiretarnente, assessoria ou apoio tAcnico
no preparaçäo e elaboraçäo dos peças do procedimento que he confira vantagem que
falsele as condiçoes normals de concorrência.

(Redaçáo dada palo Decreto-Lei no 149/2012, de 12 de julho, com entrada em vigor 30 dIas apás
a sua publicacao.)



5-0 deciarante tern pieno conhecimento de que a prestaçäo de falsas declaraçöes,
implica consoante o caso, a exclusào da proposta apresentada, ou a caducidade da
adjudicacão que eventualmente sabre ela recaia e constitui contra ordenação muito grave, nos
termos art2 456w do COdigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicaçäo da
sanço acessOria de privaçào do direito de participar, coma candidato, como concorrente ou
corno membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formação de contratos püblicos, sem prejuizo da participação a entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.

6-Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos disposto no
art2. 812 Càdigo dos Contratos Püblicos, a apresentara decIaraço que constitui o anexo II do
referido COdigo, bern como os docurnentos comprovativos de que se encontra nas situaçöes
previstas nas alineas b), d), e) e I) don2 4 desta declaraçâo.

7- 0 declarante tern ainda pleno conhecimento de que a não apresentaçáo dos documentos
solicitados nos termos do nümero anterior, por motivo que the seja irnputável, determina,
a caducidade da adjudicacäo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e
constitui contra ordenaçào muito grave, nos termos do art2 4552 do Cádigo dos Contratos
Püblicos, a qual pode determinar a aplicaço da sanço acessOria de privação do direito de
participar, como candidato, concorrente, cu como membro, de agrupamento, candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formaçäo de contratos pübIicos, sern
prejuizo da participaço a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

Brandoa, 2015-05-26

0



FARM-ID
Asscclaçào da FacuLdade de Farmãcla
para a Investigacão e DesenvoMmento

r 1
Ex.mo Senhor

Antonio M. S Cruz

Rua Irene Lisboa, 15-A (Lote 577);
Apartado 6412
BRAN DOA
2630-234 AMADORA

L -1

Assunta: Aquisiçao de urn Evaporador Rotativo (10-20 Litros).

1. A Farm-id - Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigaçao e

Desenvolvimento, convida a vossa empresa a apresentar proposta no ãrnbito do

ajuste direto adotado para a aquisicäo de urn Evaporador Rotativo (10-20 Litros).

2. Informa-se que:

a. A decisao de contratar foi tomada pelo Prof. Carlos Alberto Mateu5 Afonso

e autorizada pela Diretora da Farm-id, Prof. Doutora Matilde da Luz dos

Santos Duque Fonseca.

3. Fundamento de escoiha do ajuste direto:

a. Alinea a), do n21, do artigo 20 do Decreto-Lei 18/2008, de 29 de

Janeiro, para contratos de aquisição de bens e serviços de valor inferior a

75000.00€.

4. A proposta será consdtuIda pelos seguintes documentos:

a. a declaraçao de aceitação do conteüdo do caderno de encargos, elaborada

em conformidade corn o modelo constante do anexo I do Código dos

Contratos Püblicos, qual deve ser assinada pelo concorrente ou pelo

representante que tenha poderes para o obrigar;

Av. Professor Gama Pinto s/n * 1649-003 Lisboc * gerai@Jfarm-id.pt

____



FARM-ID
Associaçào da Faculdade de Farmácla
para a Inveitigacâo e Desenvolvtmento

b. Documentos que, em funçao do objecto do contrato a celebrar e dos

aspectos da sua execução submetidos a concorréncia pelo Caderno de

Encargos, contenharn os atributos da proposta, de acordo corn os quais o

concorrente se dispoe a contratar (alinea bJ do n2 1 do artigo 57Q do CCP);

c. Docurnentos que contenham as termos ou condiçOes relativos a aspetos da

execução do contrato não submetidos a concorréncia pelo caderno de

encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se

vincule.

S. As propostas devem, ainda, apresentar os seguintes elementos:

a. Preço global da proposta em euros;

b. Nota discriminativa do preço total, sern IVA;

c. 0 valor do WA deve ser indicado a parte, nos mesmos termos que 0 preco

total. No caso de este não ser mencionado entende-se que o preço indicado

não inclui este imposto;

d. No caso de existir divergéncia prevaecem, para todos os efeitos as valores

indicados por extenso;

e. lndicaçao das ernpresas ou estabelecimentos que subcontratadas, ou que

de alguma forma prestem serviço no ãmbito do presente concurso.

6. Os documentos que constituern a proposta devern ser redigidos em lingua portuguesa.

Os seguintes docurnentos podem, ern função das especificidades técnicas dos serviços

que se pretendem contratar, ser redigidos ern lingua inglesa:

a. Docurnentos que contenham os atributos da proposta;

b. Documentos que contenham os termos ou condiçoes relativos a aspetos da

execução do contrato näo submetidos 5 cancorrência pelo caderno de

encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se

vincule.

7. Quando a proposta seja apresentada por urn agrupamento de concorrentes, a

declaraçao deve ser assinada pelo representante comurn dos rnernbros que o integrarn,

Av. Professor Gomo Pinto s/n * 1649-003 Lisboc * geral@farm-id.pt



FARM-ID
AssociaçAo da Faculdade de Farmácta
para a Investigacao e DesenvoMmento

caso devem serjuntos a declaraçäo os instrurnentos de mandato emitidos por cada urn

dos seus membros ou, no existindo representante comum, deve ser assinada por

todos os seus membros ou respetivos representantes.

8. As propostas podem ser apresentadas ate as 23:59 de 29/05/2015 dia após a data do

presente convite no enviado para vosso e-mail.

9. Nos termos do n.22 do artigo 88Y do CCP não é exigiv& a prestacão da caução.

10. Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 60 Was

contados da data do termo do prazo fixado para a sua apresentação.

11. 0 prazo de apresentação dos documentos de habilitaçao pelo adjudicatário é des dias

ñteis, a contar da notificação de adjudicação.

12. No caso de se verificarem irregularidades nos documentos apresentados, o

adjudicatário é notificado para as suprir no prazo des dia5 ñteis.

13. Em tudo o que for ornisso no presente Convite e Caderno de Encargos, observar-se-á o

disposto no Código dos Contratos Páblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de

29 de Janeiro.

junta: Caderno de Encareos

Corn os rnelhores curnprimentos,

A President da Pa m-id

(Prof.! Doutora\tatide do Luz dos Santos Duque Fonseca e
Castro)

Ày. Professor Gama Pinto s/n * 1649-003 Lisboa * geral@farm-id.pt
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X-Rid: geral@farm-id.pt@194,1 17.16.60
From: FarmID <geral@farm-id.pt>
To: Cados Afonso ccadosafonso©ff.ulisboapt’
CC: Vitorina Tavares <vtavaresffuIisboa.pt>
Subject: FW: Proposta - Rotavapor
Date: Thu 28 May 2015 0929:08 0100
X-Mailer: Microsoft Outlook 14.0
Thread-Index: AQCe7tpZP6k7xMqDJfeWewIOWhLBZJOYrpg
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource mail,ff.ul.pt
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous

Born dia Professor,

Segue em anexo a proposta da firma Labtrthnica.

Cu mc rim en los,

Cláudio Fernondes
Area Finonceiro I Finance Deportment
Form-id - A:sociaçEc do Foculdcde de Farmâcio parc a tnvestigoçäc e Desenvolvimento
Avenida ProF. Coma Pinto 1619-003 iisboc, Portugal

+351)21 793 6400 I Ext. 11397 I Fox +351)21 7946370
•cers: ifarm-in r.t

ntos de mprimir pence no seu ccrnr.,cm:sso coma Mdc Ambiente I ‘lease curs:dertr.e erv!r rr!r.r :ur: isrinting this e-mail

(Em caso de resposta. agradece-se que reencamirthe sempre a roca de emails 1db cam Cs icc serviços

Dc: Labtronica [niailto:labtronica@maiI.telepac.pt]
Enviada: quarta-feira, 27 de Maio de 2015 17:05
Para: geral@farm-id.pt
Assunto: Proposta - Rotavapor

Exmos. Senhores,

Junto se envia praposta e respectiva declaraçào.

Com as meihores cumprimentos,

J. Pinto d’Alrneida

LABTRONICA, II)A
I iJtIi1t:iitietiIi,’ tie I ;,b.urai,,nt, e (outride tic Qu:,titlatir

Rita Santa Luiia .77 - Loa C
151 0-426 S. Pedro da (us a
Gondotnar — Portuual
Tel. T35 I 21 4o4 985’)
l-a —351224673438

ANX PDF

FARM-ID PDF

file:/IIC:/UsersJCARLOS—2/AppData/Localftemp/eudlooiitm 08/06/2015



labtronicamaiI.telepac.pt, 21:19 2210512015, LabtrOnica - Convite e caderno de encargos para a

To: Iabtronicarnail.telepac.pt
From: Carlos Afonso <carlosafonso@ff.ulisboa.pt>
Subject: LabtrOnica - Convite e caderno de encargos para apresentaçao de proposta de
fornecimento de equipamento ‘Evaporador Rotativo (10-20 L)
Cc: FARM-ID Geral
8cc:
Attached: D:\CA-GfobaI-201 5\Projectos\Projectos-Vivos2Ol 2 Isabel JPC C02 enzymes
captureFARM-ID1 3\Execuçao Financeira Mministraliva\Rotavapor\Fase 2 envio de
candidaturas\Caderno de Encargos Rotavapor.pdf; D:\C#GIobaI-201 5Projectos\Projectos-
Vivos\2012 Isabel JPC C02 enzymes captureFARM-1D13\Execucäo Financeira
ministrativa\Rotavapor\Fase 2 envio de candidaturas\Labtronica.pdf

Boa noite
Venho par este meio convidar a sua empresa a apresentar a meihor proposta para aquisição
de urn evaporador rotativo (10-20L) de acordo corn a o caderno de encargos em anexo 9 0
convite.
Atenciosamente
Carlos A M. Afonso

Carlos A rvl Afonso
Full Professor
Pharmacy FaculLy - Lisbon university

- Institute for rvdicines and Phamaceutical Sciences
Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisbon
Portugal
Phone: +351 217 946400 (Ext 14614)
Fax: + 351 21 7946470
e-mail: carIosafonsoff.ulisboa.pt
hftp://wwwff.ul. pU—car[osafonsolindex.html

Printed for Carlos Afonso ccarlosafonsoff.uljsboa.pt



A
r LABTAONICA

EQU!PAMENTOS DE LABCRATORIO E CONTROLE CE QUALIDADE. LDA
Rua Santa Luzia, 77 - Loja C

4510-426 S. Pedro da Cova — GONDOMAR
Telefone: 224649859
E-mail: .1

NIF: 503468 169

FARM-ID
Av. Prof. Gama Pinto s/n
1649-003 Lisboa

S. Pedro da Cova. 26 de Maio de 2015

Assunto — Aqursicao de urn Evapoiculor Rota/ho (10—20 Litros)

Exmos. Senhores,

Conforme solicitado,junto enviamos proposta para o seguinte equipamento:

EVAPORADOR ROTATIVO SOB VACUO “BUCHI’ MODELO R-220SE BASiC, REF.
I 18416B201.
Hanho de aquecimento eléctrico para temperaturas ate iso°c. operado por elevador el&trico.
Sensor de temperatura incluido. Display de 6” corn indicaçao da temperatura actual do banho,
vapor de temperatura
e rotaçäo, mensagens de erro, etc. Rotaçao de 5-150rpm.. Condensador montagem vertical.
Inclui I balâo de evaporaçäo de I OL e I balfto de recepção de I OL. Para 220V, 50Hz.

Preço s/ WA: l2.195,00E (doze nil cento e noventa e cinco euros)
Valor do JVA: 2.804.85E (dois mu oitocentos e quatro euros e oltenta e cinco céntirnos)
Valor total c/ IVA: 14S99.85E (catorze mU novecentos e noventa e nove euros e oitenta e cinco
céntirnos)

• Preços: VUlidos por 60 dias e acresce o IVA a taxa de 23%.
• Prazo de entrega: Ate IS de Julbo de 2015
• CondiçOes de pagamento: a 30 dias da data da factura.
• Local de entrega nas Vossas instalaçoes.
• Garantia: 1 ano contra defeitos de fabrico.

Ficamos desdejd ao dispor para qualquer esclarecimento adicional. aguardarnos as Vossas
prezadas noticias.

Melhores cumprimentos,

J. Pinto d’Almeida
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LASTRONKA
EOUIPAMENTQS DE LABORATORID E CONTROLE DE QUAUOAOE. IDA
Rua Santa Luzia, 77- Loja C

4510-426 S. Pedro da Cova — GONDOMAR
Telefone: 224649859
E—mail: aI1IIIic.L ,iii

NIP: 503468169

ANEXO I

Art.°57.°, n.°1 alinea A) do Cédigo dos Contratos Püblicos

I — José Manuel Reimao Pinto de Almeida portador do Cartao de Cidadäo n.°

3300642 vãlido ate 23-01-2019, residente na Rua Manuel Alves Vieira, 117, freguesia de S.

Pedro da Cova em Gondomar, na qualidade de representante legal da LABTRONICA —

Equiparnentos de LaboratOrio e Controle de Qualidade, Lda. corn o n.° de Pessoa Colectiva

503468169, registada na ConservatOria do Registo Cornercial de Gondornar corn 0 n.°6040,

corn sede na Rua Santa Luzia, 77 — Loja C, tendo tornado inteiro e perfeito conhecirnento do

caderno de encargos relativo a execução do contrato a celebrar na sequência do Procedirnento

de Ajuste Directo para Aquisiçäo de urn Evaporador Rotativo (10-20L), declara, sob

comprornisso de honra, que a sua representada se obriga a executar 0 referido contrato ern

conformidade corn o conteüdo do mencionado caderno de encargos, relativarnente ao qual

declara aceitar, scm reservas, todas as suas clãusulas.

2 — Declara também que executarã o referido contrato nos termos previstos nos

seguintes docurnentos, que junta em anexo:

a) Orçarnento

3— Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar

a execuçáo do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.

4— Mais declara, sob cornprornisso de honra, que:

a) Nao se encontra ern estado de insolvencia, ern fase de liquidaçao, dissolução ou

cessação de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidaçao de patrimónios ou em

qualquer situaçáo análoga, nem tern o respectivo processo pendente;

b) Näo foi condenado(a) par sentença transitada em julgado par qualquer crime que

afecte a sua honorabilidade profissional;

c) Nao foi objecto de aplicaçao de sanção adrninistrativa por falta grave em rnatéria

p rofissional;
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fl LASTRONICA
EQUIPA%IENTOS DC LABOPATORIO C CONTROLE CE QUALIDADE, 1O
Rua Santa Luzia, 77- Loja C
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d) Tern a sua situação regularizada relativamente a contribuiçOes para a segurança
social em Portugal;

e Tam a sua situaçâo regularizada relativarnente a impostos devidos em Portugal;

V Não foi objecto de aplicaçao da sanção acessOria prevista na alinea e) do n.° I do
artigo 21.° do Decreto -Lel n.° 433/82, de 27 de Outubro, na alinea b) do n.° 1 do artigo 71.° da
Lei n.° 19/2012, de 8 de malo, a no n.° 1 do artigo 460.° do presente COdigo, durante 0 periodo
de inabilidade fixado na decisao condenatOria;

(_)g) Não foi objecto de aplicaçao da sançäo acessOria prevista na alinea b) do n.° I do
artigo 627)’ do COdigo do Trabaiho;

h) Näo foi objecto de aplicação, ha menos de dois anos, de sanção administrativa cu
judicial pela utilização ao seu seNigo de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de
impostos e contribuiçOes para a segurança social, näo declarada nos termos das normas que
imponham essa obrigaçao, em Portugal;

I) Nao foi condenado por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes
crimes:

I) Participaçâo em actividades de uma organizaçâo crirninosa, tal como definida

no n.° I do artigo 2.° cia Acção Comum 96&73/JAI do Conselho;

ii) Corrupçao, na acepção do artigo 3.° do Acto do Conseiho de 26 de Maio de

1997 edo fl.0 1 do artigo 3.° cia Acção Comum 98/742/JAI do Conseiho;
II,) Fraude. na acepção do artigo 1.0 cia Convençäo relativa a Protecção dos

Interesses Pinanceiros das Comunidades Europeias; C)
iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.0 da Directiva fl.°

91/308/CEE, do Conseiho, de 10 de Junho, relativa a prevenção da utilizaçäo

do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitals.

j) Nao prestou, a qualquer titulo, directa Cu indirectamente, assessoria ou apoio técnico
na preparaçâo e elaboraçao das peças do procedimento que the confira vantagem que falsele
as condiçöes normais de concorréncia.

5 — 0 declarante tern pleno conhecimento de que a prestação de falsas declaraçOes
imphca, consoante o caso, a exclusao da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicaçao qua eventualmente sobre ela recaia e constitul contra -ordenaçáo muito grave, nos
termos do artigo 456.° do COdigo dos Contractos Publicos, a qual pode determinar a aplicação
da sanção acessOha de privaçäo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agruparnento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado

7
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para a formaçâo tie contractos pUblicos. sem prejuizo da participaçao a entitiade competente

para efeitos tie procedimento criminal.

6— Quando a entidade adjudicante 0 solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do

disposto no artigo 81.° do Código dos Contractos PUblicos, a apresentar a declaração que

constitul o anexo II 80 referido Código, bem como os documentos comprovativos tie que se

encontra nas situaçOes previstas nas alineas b), d), e) e I) do n.° 4 desta declaraçäo.

7 — 0 decarante tem ainda pleno conhecimento tie que a nâo apresentaçäo dos

documentos solicitados nos termos do nümero anterior, por motivo que he seja imputável,

determina a caducidade tie adjudicaçao que eventualmente recaia sobre a proposta

apresentada e constitui contra -ordenagão muito grave! nos termos do artigo 456.° do COdigo

dos Contractos PUblicos, a qual pode determiner a aplicação da sanção acessOria tie privação

do direfto tie participar, coma candidato. como concorrente ou como membro tie agrupamento

candidato ou concorrente. em qualquer procedimento adoptado para a formação tie contractos

publicos, sem prejuizo tie participação a entidade competente para efeitos tie procedimento

criminal.

S. Pedro da Cava, 26 tie Maio tie 2015

3



FARM-ID
Associação da Facutdade de Farmácla
para a Investigaçao e DaenvoMmento

r 1
Ex.rno Senhor

Labtronica — Equip. de Lab. Controle Qualidade, b

Rua St Luzia 77 —loja C

4510-426 São Pedro da Cova

L H

Assunto: Aquisicão de urn Evaporador Rotativo (10-20 Litros).

1. A Farm-id - Associação da Faculdade de Farrnácia para a Investigação e

Desenvolvimento, convida a vossa empresa a apresentar proposta no âmbito do

ajuste direto adotado para a aquisição de urn Evaporador Rotativo (10-20 Litros).

2. Informa-se que:

a. A decisao de contratar fol tomada pelo Prof. Carlos Alberto Mateus Afonso

e autorizada pela Diretora da Farm-id, Prof.a Doutora Matilde da Luz dos

Santos Duque Fonseca.

3. Fundamento de escolha do ajuste direto:

a. Alinea a), do n1, do artigo 20 do Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de

Janeiro, para contratos de aquisição de bens e serviços de valor inferior a

75.000,00€.

4. A proposta será constituida pelos seguintes documentos:

a. a declaraçao de aceitaçao do conteüdo do caderno de encargos, elaborada

em conformidade corn o rnodelo constante do anexo I do Código dos

Contratos Püblicos, qual deve ser assinada pelo concorrente ou pelo

representante que tenha poderes para o obrigar;

Av. Professor Gama Pinto s/n * 1649-003 Lisboa * geral@farm-id.pt
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para a Investiação e DesenvoMmento

b. Documentos que, em funçäo do objecto do contrato a celebrar e dos

aspectos da sua execução submetidos a concorrência pelo Caderno de

Encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo corn os quais o

concorrente se dispOe a contratar (alinea bJ do n2 1 do artigo 572 do CCPJ;

c. Documentos que contenham os terrnos ou condiçoes relativos a aspetos da

execução do contrato não submetidos a concorrência pelo caderno de

encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se

vincule.

5. As propostas devem, ainda, apresentar os seguintes elernentos:

a. Preço global da proposta em euros;

b. Nota discriminativa do preco total, sem IVA;

c. 0 valor do WA deve ser indicado a parte, nos mesmos termos que o preço

total. No caso de este nao ser mencionado entende-se que o preço indicado

não inclul este imposto;

d. No caso de existir divergência prevalecern, para todos os efeitos as valores

indicados por extenso;

e. lndicaçao das empresas ou estabelecimentos que subcontratadas, ou que

de alguma forma prestem serviço no ârnbito do presente concurso.

6. Os documentos que canstituern a proposta devem ser redigidos em lingua portuguesa.

Os seguintes documentos podem, em funçao das especificidades técnicas dos serviços

que se pretendem contratar, ser redigidos em lingua inglesa:

a. Docurnentos que contenham os atributos da proposta;

b. Documentos que contenham os termos ou condiçoes relativos a aspetos da

execução do contrato não submetidos a concorrência pelo caderno de

encargos, aos quals a entidade adjudicante pretende que o concorrente se

vincule.

7. Quando a proposta seja apresentada par urn agruparnento de concorrentes, a

declaraçao deve ser assinada pelo representante comum dos mernbros que o integrarn,

Av. Professor Gama Pinto s/n * 1649-003 Lisboc * gerol@farm-id.pt

_____



FARM-ID
Msoclação da Faculdade de Farmácla
para a Investigaçáo e DesenvoMmento

caso devem ser juntos a declaraçao os instrumentos de mandate emitidos por cada urn

dos seus membros ou, nâo existindo representante comum, deve ser assinada per

todos os seus membros ou respetivos representantes.

8. As propostas podem ser apresentadas ate as 23:59 de 29/05/2015 dia após a data do

presente convite no envi ado para vosso e-mail.

9. Nos termos do n.22 do artigo 88. do CCP não e exigivel a prestacão da caução.

10. Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 60 dias

contados da data do termo do prazo uixado para a sua apresentacão.

11. 0 prazo de apresentação dos documentos de habllitação pelo adjudicatário e de 5 dias

ñteis, a contar da noti[icação de adjudicaçao.

12. No caso de se verificarem irregularidades nos documentos apresentados, o

adjudicatário e notificado para as suprir no prazo de 5 dias üteis.

13. Em tudo o que for omisso no presente Convite e Caderno de Encargos, observar-se-á o

disposto no Codigo dos Contratos Püblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n. 18/2008, de

29 de Janeiro.

Tunta: Cademo de Encarog

Com os meihores cumprimentos,

A President -da F rm-id

(Prof3 Doucora Ma?i da Luz dos Santos Duque Fonseca e
Castro)

Au’. Professor Gamo Pinto s/n * 1649-003 Lisboc * gera!@farm-id.pt

_____
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Mensagem encaminhada -—

De: Rotoquimica, Lda. <rotokThrotocuimica.ot>
Data: 28 de maio de 2015 as 09:32
Assunto: Re: Rotoquimica - Convite e caderno de encargos para apresentaçáo de proposta de fornecimento
de equipamento “Evaporador Rotativo (10-20 L)
Pars: Carlos Afonso <carlcsafonso@ff.uhsboa_pt’
Cc: Farm-id <erk5flrm-jdot>

Exrnos Senhores,

Em resposta so Vosso convite, que muito agradecernos, junto temos o prazer de envier
o orçarnento pars urn Evaparador Rotativo R-220SE Basic, assirn coma as anexos.

ricando desde já so Vosso inteiro dispor pare qualquer esciarecimento adicional, enviemos
entretanto Os nossos

Meihores Cumprirnentos
fri. Oliveira

Rotoquimica, Ida
Rue de Faro, Lote 3GB
2755-281 Alcabideche
rotol@rotoguimica.pt
www.ro tog uimica .pt
Tel. 00351214866851
Fax 00351214866857

No dia 22 de maio de 2015 as 21:18, Carlos Afonso <carlosafonsocThff uhsboa.pt> escreveu:
Boa noite
Venho par este meic convidar a sua empress a apresentar a meihor proposta para aquisição de urn
evaporador rotativo (10-20L) de acordo corn a o caderno de encargos em anexo e a convite.
Atenciosamente
Carlas A. M. Afonso

Carlos A. M. Afonso
Full Professor

file:///C:/UsersJCARLOS—2/AppDatalLocallTemp/eudFA.htm 08106i20 15
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Rotoquimica Sr Olive, 21:18 2210512015, Rotoquimica - Convite e caderno de encargos para apre

To: Rotoquimica Sr Olive
From: Carlos Nonso ccariosafonsoffuIisboapt>
Subject Rotoquimica - Convite a caderno de encargos paw apresenbçao de proposta de
fornecimento de equiparnento “Evaporador Rotativo (10-20 L)
Cc: FARM-ID Geral
8cc:
Attached: D:\CA-GIobaI-201 5\ProjectosProjectos-Vivos\201 2 Isabel JPC C02 enzymes
captureFARM-ID 1 3\Execuçao Financeira Mministrativa\Rotavapor\Fase 2 envio de
candidaturas\Caderno de Encargos Rotavapor.pdf D:\C#GIobal-201 5\Projectos\Projectos-
Vivos2Ol2 Isabel JPC 002 enzymes captureFARM-1D13\Execuçao Financeira
Mministrativa\Rotavapor\Fase 2 envio de candidaturasRotoquimicapdf

Boa noite
Venho pci este meio convidar a sua empresa a apresentar a melhor proposta para aquisiçao
de urn evaporador rotativo (1 D-20L) de acordo corn a o caderno de encargos em anexo a o
convite.

Q Atenciosamente
Carlos A M. Nonso

Carlos A M. Afonso
Full Professor
Pharmacy Faculty - Lisbon University
iMed - Institute for Medicines and PharnaceuUcal Sciences
Av. Prof. Gama Pinto
1649-003 Lisbon
Portugal
Phone: +351 217 946 400 (Ext. 14514)
Fax: + 351 21 7946470
e-mail: carlosafonso@ff.ulisboa.pt
htt:Iiwww.ff.uI.U—carIosafonsoñndex.htmI

Printed for Carlos Afonso <carIosafonso©ff.ulisboa.pt



E.mail

ROTOQUIM ICA
S EQUIPAMENTO C!NTiFICC DE LABORATORIO, LDA.

Empresa / Company: Email: gevM(ZOfarm-id.pt
FARM -ID

Pawnas

I Pages: 2

Att. / To Alt.: Data I Date: 27.05.2015

De

I From: M. Oliveira
Contribuinte: 503653047

Assunto /Subject 4quisição de urn Evaporador Rotatiyqjlo-20 Litros)

Exmos. Senhores,

Em resposta ao Vosso convite para apresentação de proposta para “Evaporador Rotativo’, junto ternos o
pnzer de enviar os nossos melhores preços para o seguinte equipamento da nossa representada BUCHI:

EVAPORADOR ROTATIVO SOB VACUO “BUCHI” MODELO R-220 SE BASIC REF. 118416B201.
Montagem V em vidro composto por tubo coduçao de vapor, condensador e 1 balâo de evaporação de
10 litros e de 1 balao de receçáo de 10 litros. Eanho de aquecimento eléctrico em açon max pan
temperaturas ate 180C (água ou óleoJ, operado por elevador eléctrico. Sensor de temperatura incluido,
Display corn mndicaçao da tempentura actual do banho, temperatura do vapor € rotaçäo. Rotaçáo do balão

Q de evaporação variável € regulável des a 150rpm. Capacidade de destilaçäo de ate 13,5 L/hora, potCncia
de aquecimento; 230 V - 3600W, precisão +/-2C.
Capacidade maxima pam babes de evaporação e recobba em vidro: 20 litros [oncionalmente).
Para 230V, 50Hz.

Total s/WA € 12,175.00 (doze mil cento e setenta e cinco euros)

IVA € 2,800.25 (dois mile oitocentos euros e vinte e cinco cêntimos)

Total c/IVA € 14,975.25 (catorze mil novencentos e setenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos)

nn”gc;rnkph’nucap Ruados Verdes, 131 I’ —4470-oS8MOREIRA-MAIAPORTUGALTeI 351.22938881! f4Fax35l,229388814

r,’inl 1 n’InL’.’uIy’,Lanl Rua de Faro, Lote 36B — 2755-281 ALcABIDEcHE PORTUGAL Tel 351.214866851 17 Fax 351.214866857



ROTOQUIM ICA
ECIJAVENTG cl2N::D DE LA3DPATOEID, LDA.

• PREçOS: Válldos por 60 dias e sujeitos ao IVA em vigor.

• PRAZO DE ENTREGA: Ate 25 de juiho de 2013.

• LOCAL DE ENTREGA: V/instalaçOes.

• GARANTIA: De 2 arms contra defeitos de fabrico.

CONDIçOES DE PAGAMENTO: A 30 dias da data da nossa Factura.

Ficando desde já ao Vfinteiro dispor para qualquer escarecimento que julguem necessário, enviamos
entretanto Os nossos

Meihores Cumprimentos
M, Oliveira

0

U

rogzzroIIqtInitt3 ri Rua dos Verdes 131 P — 4470458 MOREIRA-MMA PORTUGAL Tel. 351.229388811/4 Fax3Sl.229388814

rt,tol irowclu!rn,canL RuadeFaro,Lo1e366—2755-281 ALCABIDECHEPORTUGALTeI. 351.214866851 /7Fax35l214866857



ROTOQUIMICA
EGUPAMENTO CIENTIRCO DE LABOPATORIO, LDA.

DECLARAçA0

1- Manuel Oliveira Joaquim e Joaquim PeLxoto Ribeiro. Titulares dos blihetes de idontidade corn 0 n.° 1135244
do 30.06.91 do Arguivo do Lisboa e 3170811 do 17.04.97 do Arquivo do Lisboa respectivamente, Residentes em
Cascais oem Porafita respectivamenta
Na quabdade de representantes logais do ROTOQU!MICA, Equipamento Cientffico do Laboratório, Lda, corn sede
na Rua dos Verdes,131-1°, 4470-658 MAIA e filial na Rua do Faro, Lote 368,2755-281 ALCABIDECHE, corn n.0
do Pessoa Colectiva 503 653 047, registada no conservatóHa do registo comercial do Porto corn on.° 7133. rondo
tornado inteiro e perfeito conhedmonto do cadorno do encargos relativo a exocuçâo do contrato a celebrar no
sequência do convite para “Aquisição de urn Evaporador Rotativa (10-20 Litros), declararn sob cornprornisso do
honra quo a sua ropresentada so obnga a executar o relohdo contrato de conformidade corn o contedo do
mencionado caderno do encargos, relativarnente ao qual declara aceitar, sern reservas, todas as suas clâusulas.

2 - Declara tambérn quo axeciitazi o referido contrato nos termos previstos nos seguintos documentos quo junta
em anoxo:
a) Doclaraçào lalinea a) do nY 1 do artigo 57)
b) NI Proposta.

3 - Declara ainda quo renuncie a foro especial e so submete, em tudo o qua raspeitar ñ execução do referido
contrato. ao disposto na logislação portuguesa aplicável.

4- Mais declara, sob comprornisso do honra quo:
a) Nâo so oncontra om estado do insolvéncia, em fase do Iiquidaçao, dissoluça ou cessaço do actividade,

sujeita a qualquor rneio preventivo do liquidaço do pabirnOnios ou em qualquer situação análoga. nern
tern o respectivo proccsso pendente;

b) Näo foi condenado por sentença transitada em julgado par qualquer crime quo afecte a sua
honorabilidade profissional;

c) Não fof objecto do aplicação do sançäo administrativa par falta grave em matéda profissional;
d) Tern a sua situação regularizada relativamonte a contribuiçOos pan a sogurança social em Portugal;() eJ Tern a sua situaço rogularizada relativarnente a impastos dovidos em Portugal;
fl Nño foi ob)ecto do aplicaço da sançâo acessóda prevista na alinea e) do n.0 1 do anigo 21° do Decreto

Loi n.° 433/82, do 27 de Outubro, na alinca bJ don. Ida artigo 71° da Lei n.° 19/2012, deS do Maio e no
it0 1° do arfigo 460° do presente Cédigo, durante o periodo de inabilidade fixado na decisão
condenathda;

g) No foi objocto do aplicaçao da sançüo acessóda provista na alinea b) do n.0 1 do artigo 627° do Cddigo
do Trabalbo;

Ii) Nâo foi objectu do aplicaçao, ha peio rnenos dois anas, tie sanço adminisfradva ou judicial pela
utilizaço ao seu seiwiço do rnâo-de-obra legalmente sujeita 20 pagamento do impostos e conthbuiçöes
pam a segurança social, não declarada no termos das normas quo imponharn essa obrigaçAa, em
Portugal;

i) Nao foi condenado. por sentença transitada em julgado, por aiglim dos seguintes crimes:
I. Participaçâo em actMdades do uma organizaçâo criminosa, tal como definida no n.°1 do

artigo 2 da Acço Comurn n.° 98/773/JiM, do Concelbo;

ratoq@rotaquimica.pt Rue dos Verdes, 131-1.°-4470-658 MOREPRA - MAPA - PORTUGAL • TeLef. 361.22.938881 116- Fax 351.22.9388814
rotol@rotoquiniea.pt Rua do Fara, Late 36 B - 2755-281 ALCABIDEcHE - PORTUGAL • Telof. 351.21.6866851 / 7 - Fax 351.21.4866857
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(3)
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ii. Corrupção, na acepço do artigo 3 doActo do Conceiho do 26 do Maio do 1997 edo n.2 1 doartigo 32 da Acçäo Cornum ziP 98/742/JAr, do Conc&ho;
iii. Fraude, cm acepço do artigo 1 cia Convençâo reativa a Protecçäo dos InteressesFinancoiros das Comunidades Europelas;
iv. Branqueamento do capitals. na acepco do ar6go 1° da Directiva n.° 91/308/CEE, doConceiho, do lOde Junho de 1991 relativa a prevencâo da utilizaco do sisterna financeropara efoitos do branqueamento do capitals:

fl No presWu, a qualquer tiwlo, directa ou indirectamente, assessoda ou apolo técnico na preparação aeiaboraçâo das peças do procedirnento quo Ihe confira vantagern quo falsefe as condiçôes normals doconcorrência;

S - 0 deciarante torn piano conhocimonto do quo a prc’staçào do falsas declaraçOes implica, consoanto 0 caso, aoxclusflo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicuçäo quo eventualmente sabre ela recala econstitul contra-ordenaço muito grave. nos termos do artigo 456 do Cédigo dos conb-aWs Püblicos, a qualpode determinar a apiicaçäo da sanção acossdria do privaçäo do diroiW do participar, corno candidato, comoconcorronto ou corno membro do agruparnento candidato ou concorrente, em qualquer procediniento adoptadapara a Iormacño do contratos piblicos, scm prejuizo do participaco a ezitidada competente para efeitos doprocodimento cr1 minal.

6- Quando a entidade adjudicanta o solicitar, o concorrento obdga-so, nos termos do disposto no artigo 81° doCddigo dos Contratos PLiblicos, a apresontar a declaraçäo quo constiwi o anoxo ii do reforido Cãdigo, born comoos docurnenins comprovativos de quo so encontra nas situaçöes previstas nas alineas b). dJ, e) e I) do fl.2 4 destadeclaraçao.

7 - 0 deciarante tern ainda piano conhecimento tie qua a nño apresentaçâo dos docurnentos solicitados nostermos do námero anterior, por motivo quo Ihe seja imputAvel, determina a caducidade da adjudicaçio quoeventualmente recala sobra a proposta apresentada e constitul a contra-ordenaço muito grave, nos termos doartigo 456° do Código dos contratos Pdbhcos, a qual podo determinar a apIicaço da sanção acessdria doprivação do direito do participar, como candidato, como concolTente ou como membro do agruparnentocandidato ou concorrento, em quaiquer procedimanto adoptado pan a formaçao do contratos püblicos, scmprojuizo da participaç5o a entidade competente para efeitos do procedirnento criminaL

Aicabideche, 27 do Mob do 2015

ROTOOUIMICA
ED’.s1T4 CWlWCG A

2

rotcq@rotoquimica.pt Rua dosVerdes, 121 .1.0 - 4470-658 MOREIRA MAIA - PORTUGAL’ Telel. 351.22.g388811 /4 - Fax 361.22.9388814rotoi@rotoqbiflica.pt Rua do Faro, Late lEa - 2755-281 ALCA8iOECHE - PORTUGAL • Tetef. 251.21.4866851 /7 - Fax 351.21.4866857
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_______-

DECLARAçA0

1 - Manuel Oliveira joaquirn e Joaquirn Peixoto Ribeiro, Tiwlares dos bilhetes do idenüdade corn o nfl 1135244do 30.06.91 do Arquivo do Lisboa e 3170811 do 17.04.97 do Arquivo do Lisboa respectivarnente, Residontes emCascais e em Peraflta respectivamente. na qualidade do ropresentantes legais do ROTOQUrMICA, EquipamentoCiontffico do Laboratârio, Lda., corn soda na Rua dos \‘erdcs,131-1°, 4470-658 MAIA e filial na Rua do Faro, Late368, 2755-281 ALCABJOECIJE, corn nfl do Pessoa Colectiva 503 653 047, registada na conservatória do registocomercial do Porto corn a nfl 7133, adjudicaLirio no Proresso do Aquisiço nfl 140100393, declara sobcompromisso do honra quo a sua representada:

a) Nao se encontra em est.ado de insolvéncia, em fase do liquidaco, dissotuço ou cossação do actividade,sujeita a qualquer mob preventivo de Iiquidaçâo do patrimónios ou em qualquer situaço análoga, nem terno respectivo processo pendente;
b) Näo fbi condenado por sentença transitada cm julgado por qualquer crime quo afecte a sua honorabilidadeproFissbonal ou as titulares dos seus órg.os sociais do administraçäa, direcção ou geréncia no foramcondenados por qiialquer crime qiie afecle a sua honorahilidade profissional;c) Nâo foi objecto do aplicação cia sançâo acessâha prevista na alinea e) do nfl 1 do ar6go 212 do Decreto-Lcinfl 433/82, do 27 do Outubro, na alinea b) do n° do art2 71 da Lel n.2 19/2012 doS do Maio, e no nfl 10 doartigo 460° do Código dos Contratos Püblicos, durante o pedodo do inabilidade flxado na decisäocondenatOria;

d) Näo foi objecm do apllcaçño do sançâo acessória prevista na alfnea b) do n° 1 do artigo 6270 do Cédigo doTrabaiho;
e) No fob objeclo do apliraçäo. ha menos de dobs anos, do sançio admimslrativa ou judicial pela irtiIizaço aoseu sen’iço do mäo-de-obra legalmente sujeita ao pagamento do impostos e contrbbuiçoes pam a segurançasocial. nao declarada no termos this normas quo imponham essa obrigaçâo, em Portugal;1) Näo prestou, a qualquer titulo, directa ou indirectamonte, assessoria ou apoio técnico tm preparação Celaboraçäo das pes do procedimento;

2-0 declarante junta em anexa os documentos comprovaUvos do quo a sua representada näo se encontra nassituacOes previstas nas alineas Ii), dJ, e) ci) do artigo 55° do Código dos Contratos Püblicos;

Q 3- Declarante tern ainda pleno conhecimento do quo a nâo apresentaço dos documentos solicitados nag termosdo nürnero anterior, par monvo quo the soja imputivel. detormina a caduddade cia adjudicaçäo quoeventualmente recala sobre a proposla apresentada e constitui con[ra-ordenaço muito grave, nos termos doartigo 4562 do Cddigo dos Contratos Püblicos, a qua! pode determinar a aplicaço cia sanção acessória deprivaço do direito do participar, coma candidato, coma concorrentc au coma membra do agrupamentocandidato cii concorrento, em qualqucr procedimento adoptado para a fonnaçño do contratos pâblicos, semprejuizo cia parfidpação a entidade comperenre pan eleitos do procedimento criminal.

Alcabideche, 27 do Maio de 2015

fTn;c
torjrEnocrZ}!.V,,. .flt. fr

rotoq@rotoquirnica.pt Rua dos Verdes, 131 - 1.° 4670-658 MOREIRA - MAIA -PORTUGAL. Tetet. 351.22.9388811 / 4-Fax 351.22.9388814rotol@ratoquimica.pt Rue do Faro, Late 36 0 - 2755-281 ALCABIDECHE — PORTUGAL • Telef. 351.21.4866851 /7 - Fax 351.21.4866857
W:W rOt000inhiCa.pt



FARWID
Associaçao da Pacutdade de Farmácla
para a Investtgaçao e DesenvoMmento

r 1
Ex.mo Senhor

Ro to q u im I ca

Rua de Faro, Lote 368
2755-281 ALCABIDECHE

L J

Assunto: Aquisiçao de urn Evaporador Rotativo (10-20 Litros).

1. A Farm-id - Associação da Faculdade de Farmácia para a lnvestigação e

Desenvolvirnento, convida a vossa empresa a apresentar proposta no âmbito do

ajuste direto adotado para a aquisição de urn Evaporador Rotativo (10-20 Litros).

2. Informa-se que:

a. A decisao de contratar fol tomada pelo Prof. Carlos Alberto Mateus Afonso

e autorizada pela Diretora da Farm-id, Prof.° Doutora Matilde da Luz dos

Santos Duque Fonseca.

3. Fundamento de escolha do ajuste direto:

a. Alinea a), do n21, do artigo 20 do Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de

Janeiro, para contratos de aquisicão de bens e serviços de valor inferior a

75.000,00€.

4. A proposta será constiwida pelos seguintes documentos:

a. a declaraçao de aceitaçäo do conreüdo do caderno de encargos, elaborada

em conformidade corn o modelo constante do anexo I do Código dos

Contratos Püblicos, qual deve ser assinada pelo concorrente ou pelo

representante que tenha poderes para o obrigar;

Av. Professor Gama Pinto s/n * 1649-003 Lisboc * gera!@farm-id.pt C
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b. Documentos que, em funçao do objecto do contrato a celebrar e dos

aspectos da sua execução submetidos a concorrência pelo Caderno de
Encargos, contenharn 05 atributos da proposta, de acordo corn Os quais 0

concorrente se dispOe a contratar (almnea bJ do fl9 1 do artigo 579 do CCPJ;
c. Documentos que contenharn os termos ou condicoes relativos a aspetos da

execuçäo do contrato não submetidos concorréncia pelo caderno de
encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se
vincule.

5. As propostas devem, ainda, apresentar Os seguintes elementos:

a. Preço global da proposta em euros;

b. Nota discrirninativa do preco total, sem IVA;

c. 0 valor do IVA deve ser indicado a parte, nos mesmos termos que o preço

total. No caso de este não ser mencionado entende-se que o preco indicado

nao inclui este imposto;

d. No caso de existir divergéncia prevalecem, para todos os efeitos os valores

indicados por extenso;

e. Indicaçao das empresas ou estabelecimentos que subcontratadas, ou que

de alguma forrna prestem serviço no ârnbito do presente concurso.

6. Os docurnentos que constituern a proposta devem ser redigidos em lingua portuguesa.
Os seguinres documentos podern, em funçao das especificidades técnicas dos serviços
que se pretendem contratar, ser redigidos em lingua inglesa:

a. Documentos que contenham os atributos da proposta;

b. Documentos que contenham os termos ou condiçães relativos a aspetos da

execução do contrato não subrnetidos a concorrência pelo caderno de

encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se
vincule.

7. Quando a proposta seja apresentada por urn agrupamento de concorrentes, a
declaraçao deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram,

At,. Professor Guma Pinto /,‘j
* 1649-003 Lisboa * geral@Jfarm-id.pt
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caso devem ser juntos a declaraçao 05 instrurnentos de mandato emitidos por cada urn

dos seus membros ou, não existindo representante comurn, deve ser assinada por

todos os seus membros ou respetivos representantes.

8. As propostas podem ser apresentadas ate as 23:59 de 29/05/2015 dia apás a data do

presente convite no enviado para vosso e-mail.

9. Nos termos do n.22 do artigo 88,2 do CCP não é exigIvel a prestaçao da cauçäo.

10. Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 60 dias

contados da data do termo do prazo fixado para a sua apresentacão.

11. 0 prazo de apresentação dos documentos de habilitaçao pelo adjudicatário e de S dias

üteis, a contar da notiflcação de adjudicação.

12. No caso de se verilicarem irregularidades nos documentos apresentados, o

adjudicatário é notiflcado para as suprir no prazo deS dias üteis.

13. Em tudo o que for omisso no presente Convite e Caderno de Encargos, observar-se-á o

disposto no Código dos Contratos Püblicos, aprovado pelo Decreto-Lei fl.2 18/2008, de

29 de Janeiro.

lunta Caderno de Encareos

Corn os meihores cumprimentos,

A Presidente a Farm-id

[Prof. flouton NUt4Ide da Luz dos santos Duque Fonseca e
Castro)

At’. Professor Gama Pinto s/n * 1649-003 Lisboa * geraIfarm-id.pt
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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I

CLAUSULAS JURIDICAS

CLAUSULA 1.

OBJECTO

o presente caderno de encargos integra quer as cláusulas técnicas infra descritas, quer as

clâusulas jurIdicas previstas na presente Parte I, tendo par objeto principal Aquisicäo de

serviços de urn Evaporador Rotativa (10-20 Litros), sendo adotado o procedirnento de

Ajuste Direto, ao abrigo do disposto no Código dos Contratos POblicos.

CLAUSULA 2.

PRAZO

o prazo de execuçâo dos serviços objeto do presente Caderno de Encargos deveré

ate dia 15 de juiho de 2015.

CLAUSULA 3.

SIGILO

o adjudicatário garantirá o sigilo quanto a quaisquer informaçoes de que as

funcionários venham a ter conhecirnento relacionadas corn a actividade da adjudicante.

Av. Professor Gamo Pinto s/n * 1649-003 Lisboc * gera!@farm-id.pt
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CLAUSULA 4.

PREO E coNDIçOEs DE PAGAMENTO

1. 0 preço base total é de 12195€, sem WA incluldo.

2. 0 pagamento será efetuado após a prestaçäo do serviço.

3. Considera-se que a respetiva prestacão so Se vence nos 30 dias üteis subsequentes a
apresentacäo das correspondentes facturas.

4. Qualquer pagamento so poderá ser efectuado apes a veri1icaço dos formalismos legais

em vigor para o processamento das despesas pübllcas.

CLAUSULA 5?

DOCUMENTOS DE HABIUTAçA0

0 adjudicatário deve entregar, no prazo de 5 dias üteis, os documentos relerenciados nos

art. 81w, n1 e 126 do CCP aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2003, de 29 de Janeiro de

2008.

CLAUSULA 6?

CESSAO DA posicAo CONTRATUAL ()
1. 0 adjudicatário não pode ceder, no todo ou em parte, a terceiros os direitos e

obrigacoes que Ihe advierem do contrato sem prévia autorização, dada por escrito, da

Entidade Adjudicante.

2. Para efeitos da autorizaçao prevista no nümero anterior, deve:

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentaçao exigida ao

adjudicatário no presente procedimento;

b) A entidade adjudicante apreciar, designadamente, Se o cessionário nâo se

encontra abrangido por nenhum dos impedimentos previstos nos arts.2 552 e

Av. Professor Gama Pinto s/n * 1649-003 tisboc * geraIfarm4d.pt
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317. do Decreto-Lel n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, e se tern capacidade

técnica e financeira para assegurar a exacto e pontual curnprimento do

contrato.

CLAUSULA 7?

SuBc0NTRATAçA0

0 adjudicatário não poderá, por qualquer forma, subcontratar terceiras entidades para

proceder ao fornecitnento dos bens rebtivos ao objecto do contrato, sem prévio

consentirnento da entidade adjudicante.

CLAUSULA 8.2

cAuçAo

P1os termos do nY 2 do artigo 88. do CCP não é exigivel a prestacao da caução.

CLAUSULA 9?

ATRASOS E PENALIDADES

A entidade adjudicante terá a direito a exigir indernnização por perdas e danos

eventualrnente resultantes do atraso ou do não cumprimento por parte do adjudicatário e

por facto que Ihe seja irnputável, das obrigacöes ernergentes do contrato.

CLAUSULA 1O.

RESCISAO DO CONTRATO

Au’. Professor Guma Pinto s/n * 1649-003 Lisboo * geroIfarm-id.pt
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1. 0 incumprimento por urna das panes dos deveres resultantes do contrato confere, nos

termos previstos no regime jurIdico aplicável, a outra parte, o direito a rescindir o

contrato, sem prejuIzo das correspondentes indernnizaçOes legais.

2. Para efeitos do disposto no nümero anterior, considera-se incumprimento definitivo

quando houver atraso na prestaçao por perIodo superior a 30 dias iteis,

3. A rescisäo será efectuada mediante aviso prévio, através de carta registada corn aviso

de recepção, enviada corn a antecedência minima de 10 dias.

CLAUSULA 11}

PREVALENCIA

1. Fazem parte integrante do contrato:

a) Os suprirnentos dos erros e das omissöes do caderno de encargos identificados

pelos concorrentes, desde que esses erros e ornissöes tenharn sido

expressamente aceites peta entidade adjudicante;

bJ Os esciarecimentos e as rectificaçoes relativas ao caderno de encargos;

c) 0 caderno de encargos;

dJ A proposta adjudicada;

e) Os esciarecimentos sobre a proposta adiudicada prestados pelo adjudicatário.

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas ailneas anteriores, a Q
prevalencia e determinada pela ordem pela qual são indicados.

CLAUSULA 12.

FORD COMPETENTE

Para resoluçao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competência

do Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, corn expressa renáncia a qualquer outro.

Av. Professor Gama Pinto s/n * 1649-003 Lisboa * geraIfarm-id.pt
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PARTE II

CLAUSULAS TECNICAS

CLAUSULA 13.

ESPECIFIcAçOES TECNICAS DOS SERVJOS A PRESTAR

Pretende-se adquirir o seguinte serviço/bem Evaporador Rotativo (10-20 Litros), que

consiste em:.

Volume máximo para babes de evaporacão e de recolba em vidro: 20 Litros

Montagem em V e em vidro do tubo de conduçao edo condensador para suportar vácuo

ate 1 rnbar, banho de aquecimento eléctrico em aço para temperaturas ate 180C (água

ou óleo), operado por ebevador eléctrico. Sensor de temperatura incbuIdo. Display corn

indicação da temperatura actual do banho, temperatura do vapor e rotaçào. Rotaçao do

balão de evaporacão variável e regulávei de 5-140 rpm. CapacIdade de destilacáo de ate

13.5 Litros/hora com aquecimento de 3600 W; 16 Litros/hora corn aquecimento de

4200W.

Fornecimento de 1 baläo de evaporacão de 10 Litros e de 1 balao de receção de 10

Litros.

Av. Professor Goma Pinto s/n * 1649-003 Lisboa * geral@form-id.pt
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ANEXO “A”

Modelo de Declaraçâo

Modelo constante do Anexo I

Art. 57.°, n.2 1 alinea a) do Código dos Contratos Páblicos

1) (nome, nümero de documento de identificação e morada), na qualidade de
representante legal de (1), declara, sob cornpromisso de honra, que a sua representada (3
(firma, nürnero de identificaçao fiscal e sede ou, caso de agrupaniento concorrente, firmas
nümeros de identificacao fiscal e sedes), tendo tornado inteiro e perfeito conhecirnento do
caderno de encargos r&ativo a execução do contrato a celebrar na sequência do
procedimento de .... (designacao ou referenda ao procedimento em causa), declara sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido
contrato em conformidade corn o conteñdo mencionado no caderno de encargos,
relativamente ao quat declara aceitar, sen reservas, todas as suas cláusulas.

2) Declara tambérn que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)

b)

3) Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execuçäo do referido contrato, ao disposto na legislaçao portuguesa aplicável. c_I

4) Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) Não se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidaçao, dissoluçao ou cessação
de acdvidade, sujeita a qualquer rneio preventivo de liquidaçao de patrimonios ou em
qualquer situação analoga, nem tem o respectivo processo pendente;

b) Não foi condenado/a, por sentença transitada em julgado, par qualquer crime que
afecte a honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de
adrninistração, direcção ou gerência nao foram condenados por qualquer crirne que afecte
a sua honorabilidade profissional (5)j (6);

c) Nao fol objecto de apllcaçäo de sanção administrativa por f&ta grave em matéria
profissional (7) [ou Os titulares dos seus órgãos socials de administraçäo, direcçao ou

Av. Professor Gama Pinto s/n * 1649-003 Lisboc * gerol@farm-id.pt
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gerência não foram objecto de aplicacao de sanção administrativa por falta grave em
matéria profissional (8)) (9);

d) Tern a sua situação regularizada relativarnente a contribuiçOes para a Seguranca Social
em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qua! se situe 0 se estabelecimento
principal) (10);

e) Tern a sua situaçäo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal

(ou no Estado de que e nacional ou no qual se situe o se estabelecirnento principal) (11);

1) Tenharn sido objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alInea e) do n.2 1 do
artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, na alInea b) do n.9 1 do artigo
71. da Lei fl.2 19/2012, de 8 de mato, e no n.2 1 do artigo 460. do Código dos Contratos
Püblicos, durante o periodo de inabilidade fixado na decisão condenatória (12);

g) Não foi objecto de aplicaçao de sançäo acessória prevista na alinea b) do n.2 1 do artigo
627 do Código do Trabalho (13);

Ii) Não foi objecto de aplicaçao, ha menos de dois anos, de sanção adrninistrativa ou
judicial pela utilizaçao ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagarnento de
impostos e contribuiçâes para a seguranca social, não declarada nos termos das normas
que imponham essa obrigaçao, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se
situe o seu estabelecirnento principal) (14);

i) Não foi condenado/a, por sentença transitada em julgado, por algum dos seguintes
crimes (15) [ou os tiwlares dos seus órgãos sociais de administraçao, direcçäo ou geréncia
não foram condenados poralgum dos seguintes crimes (16)1(17):

i) Participacão em actividades de uma organização criminosa, tal corno definida no n.° 1 do
artigo 2. da Acção Comurn n.2 98/773/Alt, do Conselho;

ii) Corrupcão, na acepção do artigo 3•2 do Acto do Conseiho de 26 de Maio de 1997 edo n.2
1 do artigo 3,2 da Acção Comurn n.2 98/742/MI, do Consetho;

Hi) Fraude, na acepção do artigo 1.2 da Convenção relativa a protecçao dos Interesses
Financeiros das Comunidades Europeias;

iv) Branqueamento de capitais, na acepcào do artigo 1.° da Directiva n.° 91/308/CEE, do
Conselho, de 10 de Junho, relativa a prevencão da utilização do sisterna financeiro para
efeitos de branquearnento de capitais;

j) Não prestou, a qualquer titulo, directa ou indirectarnente, assessoria ou apoio técnico na
preparação e elaboraçao das peças do procedirnento que Ihe confira vantagem que falseie
as condiçOes normais de concorrência.
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5] 0 declarante tern pleno conhecirnento de que a prestaço de falsas dec!araçães irnplica,
consoante o caso, a exctusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que
evenwalmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenaçao muito wave, nos termos do
art2 456. do Cédigo dos Contratos Püblicos, a qua! pode determinar a aplicacão da sanção
acesséria de privação do direito de participar, corno candidato, corno concorrente, ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adoptado para a forrnaçao de contratos püblicos, sern prejuizo da participaçäo a entidade
competente para Os efeitos de procedirnento criminal.

6] Quando a entidade adjudicante o soilcitar, a concorrente obriga-se, nos termos do
disposto no artigo 81.2 do Cédigo dos Contratos Pñblicos, a apresentar o documento
comprovativo de que não se encontra na siwação prevista na alinea I] do n.° 4 desta
declaraçaa.

7] 0 declarante tern ainda pleno conhecimento de que a não apresentaçäo do documento
solicitado nos termos do ni5rnero anterior, por motivo que the seja irnputável, deterrnina, a
caducidade da adjudicação que eventualrnente recaia sobre a proposta apresentada, nos
termos do n.° 1 do artigo 86.2 e constitul contra-ordenaçao rnuito grave, nos termos do
art.2 456. ambos do Código dos Contratos Püblicos, a qual pode determinar a aplicação da
sançäo acessória de privaco do direito de participar, coma candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adoptado para a formaçao de contratos püblicos, sem prejuizo da
participaçao a entidade competente para eleitos de procedimento criminaL

[data e assinatura (9]].

(1) So aplicável a concorrentes pessoas colectivas.
(2] No caso de concorrente pessna singular suprinhir a express5o <a sua representada”.
(3) Enurnerar todos as documentos qua consticueni a proposta, para além desta declaraçao, nos termos do
disposto nas alineas I,). c) ad) do n,° 12 mis n.2s 223 do artigo 57,9,

. —

(4] lndicarse, entretantn, ocorreu a respectiva reabilitaçao.
(5) lndicarse, encretanco, ocorreu a respectiva reabilitação.
(6) Declarar consoante o concorrence seja pessoa singular ou pessoa colectiva.
(7] lndicarse, entretanto. ocorreu a respectiva reabilirnção.
(8) Indicarse, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(9] Declarar consoante a concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva.
(10] Declarar consoante a situação.
(11) Declarar consoante a situaçào.
(12) Indicar Se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade flxado na decisão condenatOria.
(13] Indicar se. entretanto. decorreu a periodo de inabilidade fixado na decisão condenatoria.
(14) Declarar consoante a sttuaçao.
(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitaçao.
(16) Indicar Se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(17) Declarar consoante a concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva.
(18] Nos termos do disposto nos n.°s 4 aS do artigo 57,2,
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ANEXO “B”

Modelo de declaração

Modelo constante do Anexo II

Art.2 81., n 1 alInea a) do COdigo dos Contratos Pñblicos

C
l — (nome, nmero de docurnento de identificação e morada), na qualidade de

representante legal de (1) ..jfirrna, nümero de identificaçao fiscal e sede ou, no caso de

agrupamento concorrente, firmas, nümeros de identificação fiscal e sedes),

adjudicatário(a) no procedimento de ... (designacão ou referência ao procedimento em

causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2):

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidaçao, dissoluço ou

cessação de atividade, sujeita a qualquer rneio preventivo de liquidaçào de

patrimdnios ou em qualquer situaçao análoga, nem tern o respetivo processo

pendente:

b) Não foi objeto de aplicaçào de sançäo administrativa por falta grave em matéria

profissional (3J [ou os titulares dos seus órgãos sociais de adrninistração, direçäo

ou gerência não foram objeto de aplicaçao de sanção adrninistrativa por falta grave

em matdria profissional (4)1 (5);

c) Tenha sido objeto de aplicaçao da sançâo acessória prevista na alinea e) do n.2 1

do artigo 21.° do Decreto- Lei fl.2 433/82, de 27 de Outubro, na almnea b) do n.2 1

do artigo 71.2 da Lei n.9 19/2012, de 8 de maio, e no fl.2 1 do artigo 460.2 do

presente Código, durante o periodo de inabilidade fixado na decisão condenatória

(6);

d) Náo foi objeto de aplicaçao da sanção acessória prevista na alinea b) do n.9 1 do

artigo 627. do Código do Trabalho (7);
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e) Não foi objeto de aplicação, ha menos de dois anos, de sançào administrativa ou

judicial pela utilizaçäo ao seu serviço de mao -de -obra legalmente sujeita ao

pagamento de impostos e contribuiçOes para a segurança social, näo declarada nos

termos das normas que imponham essa obrigaçäo, em Portugal (ou no Estado de

que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (8):

fl Não prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio

técnico na preparação e elaboraçao dos peças do procedimento que We confira

vantagem que [alseie as condiçöes normals de concorrência.

2 — 0 declarante junta em anexo [ou indica... como endereço do sitio do Internet onde

podem ser consultados (9)] os documentos comprovativos de que a sua representada (10)

não se encontra nas situaçöes previstas nas alineas b), dJ, e) e i) do artigo 55,2 do Cédigo

dos Contratos Püblicos.

3 — 0 declarante tem pleno conhecimento de que a prestaçäo de falsas declaraçoes

implica a caducidade da adjudicaçao e constitui contra -ordenaçao muito grave, nos

termos do artigo 456. do Código dos Contratos Póblicos, a qual pode determinar a

aplicaçao da sanção acessdria de privacão do direito de participar, como candidato, como

concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer

procedimento adotado para a forrnaçäo de contratos püblicos, scm prejuizo da

participacão a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

(local), ... (data), ... [assinatura (11)].

(1) Aplicâvol apenas a concorrentes quo tejam pessoas COI@LIvas.

(2) No caso do a concorronte cur uma pcssoa singular, suprimir a oxpross3o ‘a sua raprasontadaa.

(3) Indicar so, entretanto, acorrou a rospotiva reabilitaçZo.

(4) Indicar 50, entreunto, 000rrau a rospotiva reabilitaçAo.

(5) Doclarar cansoante 0 concorronto seja possoa singular ou possaa colotiva.

(6) Indicar so, ontrounto, decarrou o periodo do nabilidade fitado na decisto condonatôria.

[7) Indicar so, entretant,, decorrou a portodo do inabijidade fixado na decisäo candonatdna.

(8) Declarar consoante a situaçSo.

(9] Acrescentar as infomaçdes nocoss4rias a conau!ta, so for a caso.

(10) No taco do a conconente soy urna pessoa singular. suprimir a expre5so “a sua representada”.

(it) Nos termos do disposto 1105 11.0S4 e 5 do artigo 57.”
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lnformaçao n2 2/2015/Farm-id

DATA: 2015/05/21

Parecer Nücleo de Proletos: Despacho dci Direplo:

____

)-(/Af/2o V

A proposta para aquisição do abaixo citado Autorizo a abertura do procedirnento e a

não está contra o estipulado na realização da despesa.

candidatura.
A Presidente da Farm-Id

o projeto apresenta sado financeiro e N
orçamental na rubrica respetiva.

Observaçoes:
(ProI’Zlrática Daucora Matilde Fonseca e Castro)

A Vice-Presidente da Farm-Id

(assinatura)
(ProF’ Catedráiica Doutora Cecilia Rodrigues)

Assunto: Proposta de aquisição de Evaporador Rotativo (10-20 Litros)

1. Atenta a necessidade de adquirir urn Evaporador Rotativo (10-20 Litros), submete-se a
consideraçâo superior a presente proposta de decisäo de contratar.

2. Este serviço enquadra-se no seguinte CPV (Vocabulário Comum para os Contratos

PüblicosJ:

-38436200-2 - Evaporadores rotativos.

3. Para efeitos de cabimentação da despesa no centro de custos inerente ao contrato a

celebrar, estima-se que o respetivo valor não deverá exceder 12195€ (doze mil cento e

noventa e Cinco euros) aos quals acresce IVA.
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4. Propoe-se a adoçao do ajuste direto ao abrigo da alInea a) don2 1 do art2 20 do CCP.

5. De acordo corn estab&ecido no n,2 1 do artigo ll3. e n.2 1 do artigo ll4. do CCP,

pretende-se convidar a apresentar proposta as seguintes entidades:

Designaçáo social: Rotoquimica

Morada: Rua de Faro, Lote 36B

2755-281 ALCABIDECHE

Telefone: 21 4866851/57

e-mail: rotol@rotoquirnica.pt

NIF: 503653047

Designacào social: Antonio M. S. Cruz

Morada: Rua Irene Lisboa, 15-A (Lote 577); Apartado 6412

BRAND OA

2650-234 AMADORA

Telefone: 214757539/40

e-mail: antonio.rn.s.cruz@sapo.pt

NIF: 504041231

Designaçäo social: Labtronica - Equip. de Lab. Controle Qualidade, Lda

Morada: Rua St Luzia 77 - loja C

4510-426 São Pedro da Cova

Telefone: 224 649 859

e-mail: labtronica@mail.telepac.pt

NIF: 503468169

6. Em conformidade corn o disposto no n.2 2 do artigo 113.° do CCP, a entidade a convidar

a apresentar proposta não foi adjudicado no ano econérnico em curso e nos dois anos

económicos anteriores, na sequência de ajuste direto adotado nos termos do disposto

na aimnea a) do n.° 1 do artigo 20.° proposto para a celebração de contratos cujo objeto
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seja constiruldo por prestaçöes do mesmo tipo ou idénticas as do contrato a celebrar, e

cujo preço contratual acumulado seja igual ou superior aos limites referidos naquelas

al Ineas.

7. Propoe-se a aprovação das peças do procedimento em anexo, Convite e Caderno de

Encargos.

A consideração superior

Lisboa, 21/Maio/2015

0 Requisitante

Rcr&
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DEcLARAçA0

Nome da entidade contribuinte ROTOQUIMICA EQUIPAMENTO CIENTIFICO DE LABORATORIO LO
Firmaldenominação ROTOQUIMICA EQUIPAMENTO CIENTIFICO DE LABORATORID LD

Nümero de ldentificaçao de Segurança Social 20010041328

NOmero de Identificação Fiscal 503653047

NUmero de Declaraçäo 11312927

Data de emissäo 01-07-2015

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada tern a sua situaçào contributiva

regularizada perante a Seguranca Social.

A presente declaraçao nâo constitui instrumento de quitaçâo de divida de contribuiçoes e ou de
juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é valida pelo prazo de quatromeses, a
partir da data de emissão.

Assinatura válida
Digitally signed by INSTITUT INFORMATICA, IF.
Date: 2015.07.01 14:14:21 +0

DEcLARAcAO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIO SEOURANA SOCIAL DIRECTA

SEGURANA SOCIAL

Mod. GC 1-DGSS versão www.seg-socialpt



autoridade
tributâria e aduaneira Serviço de Finanças de MAIA -[1805]

CERTIDAO

Maria Delfina de Jesus Sequeira Linhas, Chefe do Serviço de Finanças de MAIA.

CERTIFICA, face aos elementos disponiveis no sisterna inforrnático de gestão e controlo de processos de
execução fiscal, que ROTOQUIMICA EQUIPAMENTO CIENTIFICO DE LA8QRATORIO LDA, NIF 503653047,
tern a sua situacão tributãria regularizada, uma vez que não é devedor perante a Fazenda Publica de quaisquer
impostos, prestagOes tributàrias ou acréscirnos legais.

A presente certidao e válida por trés rneses, nos termos do disposto no n° 4 do artigo 24° do COdigo de
Procedimento e de Processo Tributário.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, ernite-se a presente certidão em 3 de Junho de 2015.

0 Chefe de Finanças

(Maria Delfina de Jesus Sequeira Linhas)

rElementos para validaçao

NO Contrjbujnte: 503653047
Validaçao: 7D3WHY8KBB5F

Para validar esta cerlidac aceda ac sue portaldasfThancas gay pt, selecciane a cpcao “Validacào Dac. e introduza nD de contribuinte e codigo de vahdacao acima
mencionados Vehfique que 0 documento obtido corresponde a esta certidao


