
 
Aquisição de bens e serviços adjudicados em 2017 

 
Designação Procedimento 

adotado 

Adjudicatário Valor da 

adjudicação 

S/Iva 

Prazo Início Termo Obs. 

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 para o 

controlo analítico da qualidade 

da água para consumo humano, 

no concelho de Vila do Porto -  

ano 2017 

Ajuste direto ao 

abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 

Agroleico Açores – 

Laboratório de 

Análises Químicas e 

Bacteriológicas, Lda. 

8.578,26 € 

(pagamento mensal 

no valor de 714,85 €) 

 23.01.2017 31.12.2017 Período de amostragem: janeiro 

a dezembro de 2017 

Prestação de serviços, em regime 

de avença, nas áreas de 

urbanismo, de arquitetura e de 

procedimentos inerentes à 

Ajuste direto ao 

abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 

27/2015/A, de 

Arquiteto Paulo Jorge 

Macedo & 

Associados, Lda 

28.111,20 € 

(pagamento em 

prestações iguais 

mensais de 

1 ano 

eventualmente 

renovável por igual 

período, até ao 

23.01.2017 22.01.2018  



contratação de serviços técnicos 

e empreitadas 

29/12  2.342,60 €) máximo de 2 anos 

Aquisição de serviços para 

inspeção externa de dois tanques 

de armazenamento de água, 

localizados no lugar do 

Aeroporto, concelho de Vila do 

Porto 

Regime 

simplificado do 

ajuste direto ao 

abrigo dos 

artºs 45º e 46º 

do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 

Instituto de 

Soldadura e 

Qualidade 

6.000,00 € 3 dias 07.02.2017 09.02.2017 

 

 

Aquisição de serviços para 

contratação do artista Augusto 

Canário e sua Banda  

Regime 

simplificado do 

ajuste direto ao 

abrigo dos 

artºs 45º e 46º 

do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 

One Love Lda 8.831,56 € 1 dia 22.06.2017 22.06.2017 Atuação no dia 22 de junho de 

2017, por ocasião das “Festas de 

São João/2017” 

Aquisição de serviços para 

formação dos colaboradores do 

município no âmbito das 

matérias “Diretiva de Serviços” e 

“Licenciamento Zero” 

Regime 

simplificado do 

ajuste direto ao 

abrigo dos 

artºs 45º e 46º 

do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 

Smart Vision, 

Acessores e 

Auditores 

Estratégicos, Lda 

2.970,00 € 5 dias 03.04.2017 07.04.2017  

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 Ajuste direto ao J. H. Ornelas & Cª., 28.934,24 € 1 ano * 02.05.2017 02.05.2018 * Limite temporal do contrato: 1 



modalidade de fornecimento 

contínuo, para as centrais 

térmicas do Complexo Desportivo 

de Santa Maria 

abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 

Suc., Lda 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. 

Aquisição de uma viatura de nove 

lugares 

Regime 

simplificado do 

ajuste direto ao 

abrigo dos 

artºs 45º e 46º 

do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 

Locarent – 

Companhia 

Portuguesa de 

Aluguer de Viaturas, 

S.A. 

11.970.49 € Imediato - -  

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 

 

  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  

Aquisição de serviços para Ajuste direto ao Só Festas, Unipessoal 11.610,00 € 2 dias 23.06.2017 24.06.2017  



contratação de artistas para as 

festas de São João - 2017 

abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 

Lda 

Aquisição de serviços de 

assistência balnear nas zonas 

balneares da Praia Formosa e 

Anjos, do município de Vila do 

Porto, durante a época balnear 

2017 

Ajuste direto ao 

abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 

Marés Agitadas – 

Associação de 

Nadadores 

Salvadores dos 

Açores 

28.223,50 € 94 dias 16.06.2017 17.09.2017  

Aquisição de serviços para 

realização do controlo analítico 

de águas residuais da ETAR da 

Praia Formosa 

Regime 

simplificado do 

ajuste direto nos 

termos dos artºs 

45º e 46º do DLR 

nº 27/2015/A de 

29/12 

Agroleico Açores – 

Laboratório de 

Análises Químicas e 

Bacteriológicas, Lda 

405,90 € 3 meses 14.06.2017 14.09.2017 Recolha de amostras: em junho, 

julho e agosto 

Contrato de patrocínio com 

exclusivo no âmbito das festas 

municipais 2017 (Festa de S. 

João, Festas 15 agosto e zona de 

Restauração Maré de Agosto) 

Ajuste direto nos 

termos dos artºs 

17º/5 do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 e 21º/2 do 

CCP 

J. L. Rainha – 

Distribuição de 

Bebidas, Lda 

6.525,00 € 11 dias  22.06.2017 20.08.2017  Período das festividades: 

 Festas de S. João/2017: dias 

22, 23 e 24 de junho; 

 Festas 15 agosto/2017: dias 11, 

12, 13, 14 e 15 de agosto; 

 Zona de Restauração Maré de 

Agosto/2017: dias 18, 19 e 20 

de agosto. 

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 

Aquisição de serviços para Regime Roberto Carlos 3.250,00 € 1 dia 13.08.2017 13.08.2017  



contratação da banda “Ronda da 

Madrugada”, para as Festas 15 

agosto/2017 

simplificado do 

ajuste direto nos 

termos dos artºs 

45º e 46º do DLR 

nº 27/2015/A de 

29/12 

Cabral Freitas 

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 

de 3 anos 

01.08.2017 31.07.2018  

Aquisição de serviços para 

aluguer de sistema de som, luz e 

backline para as “Festas 15 

agosto/2017” 

Ajuste direto ao 

abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 

Amazing Thunder, 

Unipessoal Lda 

20.000,00 € 4 dias 12.08.2017 15.08.2017  

Aquisição de serviço para 

contratação de artistas para as 

“Festas 15 agosto/2017 

Ajuste direto ao 

abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 

Só Festas, Unipessoal 

Lda 

40.870,00 € 4 dias 12.08.2017 15.08.2017  

Prestação de serviços para 

elaboração do projeto de 

construção de alpendre com 

instalações sanitárias, 

arrecadação e apoio à Praça de 

Almagreira, em Vila do Porto, ilha 

de Santa Maria, Açores 

Ajuste direto ao 

abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 

Arquiteto Paulo Jorge 

Macedo & 

Associados, Lda 

8.000,00 € 25 dias 21.09.2017  O prazo de 25 dias correspondem 

aos seguintes prazos parciais, 

excluindo os prazos relativos às 

aprovações das fases pela 

entidade adjudicante: 

a) Estudo prévio: 4 dias; 

b) Projeto base: 4 dias; 

c) Projeto de execução: 17 dias 

Prestação de serviços para 

elaboração do projeto de 

reabilitação do espaço exterior da 

Ajuste direto ao 

abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 

Arquiteto Paulo Jorge 

Macedo & 

Associados, Lda 

12.000,00 € 25 dias  21.09.2017  O prazo de 25 dias correspondem 

aos seguintes prazos parciais, 

excluindo os prazos relativos às 



EB1/JI de Vila do Porto, ilha de 

Santa Maria, Açores 

27/2015/A, de 

29/12 

aprovações das fases pela 

entidade adjudicante: 

a) Estudo prévio: 4 dias; 

b) Projeto base: 4 dias; 

c) Projeto de execução: 17 dias 

Prestação de serviços para 

elaboração da revisão do projeto 

de reabilitação das 

infraestruturas municipais viárias, 

de abastecimento de água, de 

esgotos domésticos e de águas 

pluviais do Aeroporto, ilha de 

Santa Maria, Açores 

Ajuste direto ao 

abrigo do artº 

20º/a) do DLR nº 

27/2015/A, de 

29/12 

MSW – Estudos e 

Projetos de Obras 

Marítimas, Lda 

2.700,00 € 20 dias 21.09.2017  São excluídos do prazo de 

execução os prazos relativos às 

aprovações pela CM de qualquer 

das fases de revisão 

Aquisição de serviços para 

aplicação do método de seleção – 

Avaliação Psicológica 

Regime 

simplificado do 

ajuste direto nos 

termos dos art.ºs 

45º e 46º do DLR 

nº 27/2015/A de 

29/12 

Atitudesperada – 

Unipessoal, Lda 

1.890,00 € 2 dias 23.11.2017 24.11.2017  

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  

 

 


