
 
Mapa I 

Aquisição de bens e serviços adjudicados em anos anteriores e transitados para 2018 
 

Designação Procedimento 
adotado 

Adjudicatário Valor da 
adjudicação 

S/Iva 
 

Prazo Início Termo Obs. 

Aquisição de serviços de assistência técnica dos 
sistemas de deteção automática de incêndio e 
de intrusão e ligação à central de controlo, da 
Biblioteca Municipal de Vila do Porto 

Ajuste direto Stanley Security 
Portugal, Unipessoal, 
Ld.ª 

1.313,64 € 3 anos 12.03.2015 11.03.2018  

Aquisição de serviços para assistência técnica a 
diversos equipamentos instalados em espaços 
municipais, na modalidade de avença 

Ajuste direto GM Cabral – 
Comércio e 
Assistência de 
eletrodomésticos, 
Sociedade Unipessoal 
Lda. 

6.429,12 €/ano 
(pagamento em 

prestações iguais 
mensais de 535,76 €) 

1 Ano,  
(eventualmente 
renovável, por 

sucessivos e iguais 
períodos, até um 

máximo de 3 anos) 

18.03.2015 
18.03.2016 
18.03.2017 

17.03.2016 
17.03.2017 
17.03.2018 

1º ano 
2º ano (renovação) 
3º ano (renovação) ATINGE O 
LIMITE DO PRAZO 

Aquisição de serviços de aluguer com 
assistência técnica de uma fotocopiadora para 
a Biblioteca Municipal de Vila do Porto 

Ajuste direto Paulo Soares, 
Unipessoal, Ld.ª 

5.472,50 € 36 meses 14.04.2015 13.04.2018  

 
Aquisição de serviços para manutenção do 
elevador da Biblioteca Municipal de Vila do 
Porto 

Ajuste direto Thyssenkrupp 
Elevadores, S.A. 

1.250,28 € 1 ano 
(eventualmente 
renovável, por 

sucessivos e iguais 
períodos, até ao 

máximo de 3 anos) 

23.02.2016 
23.02.2017 

22.02.2017 
22.02.2018 

1º ano 
2º ano (renovação) 

Prestação de serviços de “assessoria na área 
promocional do desporto e de realização de 

Ajuste direto Henrique dos Reis e 
Melo 

14.850,00 € 1 ano, com 
possibilidade 

01.03.2016 
01.03.2017 

28.02.2017 
28.02.2018 

1º ano 
2º ano (renovação) 



projetos desportivos” de renovação, por 
iguais períodos, 
até ao máximo 
legal de 3 anos 

Prestação de serviços para realização de 
análises à qualidade da água da piscina do 
Complexo Desportivo de Santa Maria 

Ajuste direto Agroleico Açores – 
Laboratório de 
Análises Químicas e 
Bacteriológicas, Lda. 

2.305,92 € 1 ano, com 
possibilidade 

de renovação, por 
iguais períodos, 
até ao máximo 
legal de 3 anos 

05.03.2016 
05.03.2017 

04.03.2017 
04.03.2018 

1º ano 
2º ano (renovação) 

Prestação de serviços de disponibilização de 
base de dados jurídicos 

Ajuste direto Data Juris – Direito e 
Informática, Lda. 

3.600,00 € 1 ano, com 
possibilidade 

de renovação, por 
iguais períodos, 
até ao máximo 
legal de 3 anos 

10.03.2016 
10.03.2017 

09.03.2017 
09.03.2018 

1º ano 
2º ano (renovação) 

Aquisição de serviços para gestão e 
manutenção do sistema informático do 
município de Vila do Porto, na modalidade de 
avença 

Ajuste direto Byte74 – Informática, 
Unipessoal, Lda. 

12.600,00 € 1 ano, com 
possibilidade 

de renovação, por 
iguais períodos, 
até ao máximo 
legal de 3 anos 

22.03.2016 
22.03.2017 

21.03.2017 
21.03.2018 

1º ano 
2º ano (renovação) 

Aquisição de serviços para desbaratização e 
desratização em instalações e recintos 
pertencentes ao município de Vila do Porto 

Ajuste direto  Rui Miguel Moura 
Resendes 

3.000,00 € 1 ano, com 
possibilidade 

de renovação, por 
iguais períodos, 
até ao máximo 
legal de 3 anos  

27.04.2016 
27.04.2017 

 
 

26.04.2017 
26.04.2018 

1º ano 
2º ano (renovação) 

Aquisição de serviços de medicina do trabalho Ajuste direto Securimédica – 
Saúde, Educação, 
Qualidade, Higiene e 
Segurança no 
Trabalho, Lda 

5.496,00 € 2 anos 05.05.2016 05.05.2018  



Concessão da utilização privativa de 
equipamento com funções de apoio à zona 
balnear dos Anjos (bar e esplanada), destinado 
à instalação e funcionamento de 
estabelecimento de restauração e bebidas 

Ajuste direto Gilda da Conceição 
Carreiro Xavier Braga 

10.800,00 € 
(pagamento da 

contrapartida em 
prestações iguais 

mensais de 300,00 €) 

36 meses 02.12.2016 01.12.2019  

 
Prestação de serviços de apoio técnico ao 
município na área da intervenção psicossocial, 
incluindo a implementação de projetos 
autárquicos de natureza social visando estratos 
populacionais fragilizados (idosos, jovens, 
famílias carenciadas, trabalhadores 
autárquicos) 

Ajuste direto ao 
abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 
27/2015/A, de 

29/12 
 

Cátia Belina Almada 
Pinheiro 

15.000,00 € 
(pagamento em 

prestações iguais 
mensais de  
1.250,00 €) 

1 ano 
Eventualmente 
renovável, por 

igual período, até 
ao máximo legal 

de 3 anos 

03.01.2017 02.01.2018  

Prestação de serviços jurídicos, em regime de 
avença, na área do direito público 

Ajuste direto ao 
abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 
27/2015/A, de 

29/12 

MSAF – Morais 
Sarmento, Almeida 
Farinha & Associados 
– Sociedade de 
Advogados SP, RL 

16.484,40 € 
(pagamento em 

prestações iguais 
mensais de 
 1.373,70 €) 

1 ano 
Eventualmente 
renovável, por 

igual período, até 
ao máximo legal 

de 3 anos 

18.01.2017 17.01.2018  

Prestação de serviços, em regime de avença, 
nas áreas de urbanismo, de arquitetura e de 
procedimentos inerentes à contratação de 
serviços técnicos e empreitadas 

Ajuste direto ao 
abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 
27/2015/A, de 

29/12 

Arquiteto Paulo Jorge 
Macedo & 
Associados, Lda 

28.111,20 € 
(pagamento em 

prestações iguais 
mensais de 
 2.342,60 €) 

1 ano 
eventualmente 

renovável por igual 
período, até ao 

máximo de 2 anos 
 
 

23.01.2017 22.01.2018  

Fornecimento contínuo de gasóleo rodoviário Concurso público 
nos termos do 
artº 20º/b) do 

DLR nº 
27/2015/A, de 

29/12 

Galp Açores – 
Distribuição e 
Comercialização de 
Combustíveis e 
Lubrificantes, S.A. 

67.775,42 € 15 meses * 
 

02.05.2017 02.08.2018 * Limite temporal do contrato: 15 
meses ou até ao limite do valor 
da adjudicação se este ocorrer 
primeiro. 



Aquisição de gasóleo, na modalidade de 
fornecimento contínuo, para as centrais 
térmicas do Complexo Desportivo de Santa 
Maria 

Ajuste direto ao 
abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 
27/2015/A, de 

29/12 

J. H. Ornelas & Cª., 
Suc., Lda 

28.934,24 € 1 ano * 02.05.2017 02.05.2018 * Limite temporal do contrato: 1 
ano ou até ao limite do valor da 
adjudicação se este ocorrer 
primeiro. 

Aquisição de gasolinas, na modalidade de 
fornecimento contínuo 

Ajuste direto ao 
abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 
27/2015/A, de 

29/12 

J. H. Ornelas & Cª., 
Suc., Lda 

4.782,03 € 15 meses * 09.05.2017 09.08.2018 * Limite temporal do contrato: 15 
meses ou até ao limite do valor 
da adjudicação se este ocorrer 
primeiro. 

Prestação de serviços de fiscalização, controlo 
de qualidade e coordenação de segurança e 
Saúde da “empreitada de reabilitação e 
estabilização de taludes e vertentes em seis 
zonas da estrada municipal Praia-Fonte Jordão, 
ilha de Santa Maria, Açores” 

Ajuste direto ao 
abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 
27/2015/A, de 

29/12 

Norma – Açores, 
Sociedade de Estudos 
e Apoio ao 
Desenvolvimento 
Regional S.A. 

14.080,00 € 150 dias 
 

09.10.2017  O prazo de execução é contado a 
partir do início efetivo do prazo 
contratual de execução da 
empreitada 

Prestação de serviços para apoio técnico ao 
Centro de Acolhimento Municipal de Animais 
de Companhia (CAMAC) 

Ajuste direto ao 
abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 
27/2015/A, de 

29/12 

Joana Acciaioli Pena 
Cravo Sousa 

9.600,00 € 
(pagamento em 

prestações iguais 
mensais de  
800,00 €) 

1 ano, 
eventualmente 

renovável por igual 
período, até ao 
limite de 2 anos 

26.05.2017 25.05.2018  

Prestação de serviços de auditoria externa e 
certificação legal das contas individuais e 
consolidadas do Município de Vila do Porto 

Ajuste direto ao 
abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 
27/2015/A, de 

29/12 

Velosa, Silva, 
Marques e Trabulo, 
SROC 

22.500,00 € 
(pagamento em 

prestações iguais 
mensais de  
625,00 €) 

36 meses 06.07.2017 05.07.2020 Nos termos do disposto no nº 1 
do artigo 77º da Lei nº 73/2013, 
de 3/9, o auditor externo foi 
nomeado pela AM na sessão 
ordinária de 16/06/2017, sob 
proposta da CM tomada na 
reunião ordinária de 14/06/2017 

Prestação de serviços de contabilidade, na 
modalidade de avença 

Ajuste direto ao 
abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 
27/2015/A, de 

29/12 

Cingel Atlântico – 
Informação e Gestão, 
Lda 

7.200,00 € 
(pagamento em 

prestações iguais 
mensais de 
 600,00 €) 

1 ano 
Eventualmente 
renovável, por 

igual período, até 
ao máximo legal 

01.08.2017 31.07.2018  



de 3 anos 
Aquisição de serviços para formação, 
implementação e acompanhamento do 
processo de transição do POCAL para o sistema 
de SNC-AP do Município de Vila do Porto 

Ajuste direto ao 
abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 
27/2015/A, de 

29/12 

Cingel Atlântico – 
Informação e Gestão, 
Lda 

18.500,00 € 9 meses 04.12.2017 04.09.2018  

Aquisição de serviços de aluguer de iluminação 
e ornamentação para as iluminações de Natal 
2017 em Vila do Porto 

Ajuste direto ao 
abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 
27/2015/A, de 

29/12 

Iluminações Teixeira 
Couto, Lda 

20.475,00 € 31 dias 08.12.2017 07.01.2018  

 


