
 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 017.B 

Ata da Reunião 

 

Data: 26/02/2018 Hora: 12h00 

Agenda:  Avaliação de fornecedores 

 

Presenças Função Assinatura 

Eduardo José Paupério Pereira Silva CD DOT  

Pedro Miguel Nunes Oliveira Coelho DOT.EAT  

 

ENQUADRAMENTO: 
 

O fornecedor em causa foi selecionado no âmbito do procedimento por ajuste direto ao abrigo dos artigos 

20.º, 112.º e seguintes do D.L. 18/2008, de 8 de Junho, para os anos de 2016, 2017 e 2018. O 

procedimento teve por objeto a prestação de serviços de inspeções periódicas, reinspecções e inspeções 

extraordinárias aos equipamentos elevatórios existentes no concelho de Valongo, no âmbito do Decreto-Lei 

n.º 320/2002, de 28/12, por um período de 36 meses. 

 

ASSUNTOS DESENVOLVIDOS NA REUNIÃO: 
 

Definição de critérios de avaliação do fornecedor em causa e respetiva avaliação: 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: 

EQS – Serviços de Engenharia, Qualidade e Segurança, Lda. 

NIF: 507379659 

TIPO DE FORNECIMENTO E PESSOA DE CONTACTO NO FORNECEDOR 

Prestação de serviços de inspeções periódicas, reinspecções e inspeções extraordinárias aos 

equipamentos elevatórios | Jorge Barbosa, Eng. | 913 345 149 

REQUISITANTE | GESTOR DO CONTRATO: 

Não aplicável na altura da celebração do Contrato 

ANOMALIAS: 

Não foram detetadas anomalias 

FORNECEDOR COM IMPACTO NO SERVIÇO PRESTADO: 

Sim 

 

 

 



 

 

 

MODELO DE AVALIAÇÃO 

 

Critérios Ponderação Pontuação 

Eficácia dos prazos de entrega 25% 3 

Eficácia na resolução das reclamações 10% 3 

Conformidade do fornecimento 20% 3 

Alteração de preços e condições financeiras 5% 3 

Nível de assistência técnica 25% 3 

Atendimento 5% 2 

Número de reclamações por má prestação do fornecedor 10% 3 

Total 100% 2,95 

 

PONTUAÇÃO A ATRIBUIR NA AVALIAÇÃO: 

 

Eficácia dos prazos de entrega: 

Análise do desempenho do fornecedor no que respeita à adequação dos prazos de entrega de acordo com 

seguinte pontuação: 

1 – Fornece geralmente com atraso e/ou os atrasos ocorridos têm impacto no serviço prestado 

2 – Fornece satisfatoriamente no prazo e os atrasos ocorridos não têm consequências no serviço prestado 

3 – Fornece normalmente no prazo 

 

Eficácia na resolução das reclamações: 

Análise do tempo médio de resolução das reclamações apresentadas ao fornecedor de acordo com a 

seguinte pontuação: 

1 – Tratamento não eficaz das reclamações apresentadas 

2 – Resolução em tempo oportuno das reclamações sem reincidências. 

3 – Tratamento eficaz das reclamações apresentadas/inexistência de reclamações 

 

Conformidade do fornecimento: 

Análise das reclamações relativas ao fornecedor em análise, tendo em vista identificar a existência de 

anomalias no fornecimento de acordo com a seguinte pontuação: 

1 – Fornecimento inadequado e/ou com impacto na satisfação dos munícipes   

2 – Fornecimento aceitável. Algumas deficiências, que não têm impacto na satisfação dos munícipes 

3 – Fornecimento adequado 
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Alteração de preços e condições financeiras: 

Análise dos preços e condições financeiras do fornecedor em análise, tendo em vista identificar a existência 

de alterações nas mesmas de acordo com a seguinte pontuação: 

1 – Preços e condições financeiras alteradas ao longo do período de avaliação  

2 – Preços e condições financeiras aceitáveis com algumas alterações ao longo do período de avaliação 

3 – Sem alterações nos preços e condições financeiras ao longo do período de avaliação 

 

Nível de assistência técnica: 

Análise do nível de assistência técnica do fornecedor em análise, tendo em vista identificar avaliar a 

prestação de acordo com a seguinte pontuação: 

1 – Nível de assistência técnica inaceitável ao longo do período de avaliação 

2 – Nível de assistência técnica aceitável ao longo do período de avaliação 

3 – Nível de assistência técnica adequado ao longo do período de avaliação/não aplicável 

 

Atendimento: 

Análise do nível de atendimento do fornecedor em análise, tendo em vista identificar e avaliar a prestação 

de acordo com a seguinte pontuação: 

1 – Nível de atendimento inaceitável ao longo do período de avaliação 

2 – Nível de atendimento aceitável ao longo do período de avaliação 

3 – Nível de atendimento adequado ao longo do período de avaliação 

 

Nº de reclamações, por má prestação do fornecedor: 

Análise do número de reclamações de clientes devido má prestação do fornecedor em avaliação, tendo em 

vista identificar e avaliar a prestação de acordo com a seguinte pontuação: 

1 – Mais de 3 reclamações registadas ao longo do período de avaliação 

2 – Entre 1 e 3 reclamações registadas ao longo do período de avaliação 

3 – Sem reclamações registadas ao longo do período de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMA DE CÁLCULO: 

As avaliações foram realizadas de forma quantitativa utilizando a seguinte escala, para cada critério acima 

identificado: 

Preferencial: Média superior a 2 - Manutenção do fornecedor 

Adequado: Média entre 1,5 e 2 - Manutenção do fornecedor com definição de Ações Corretivas 

A substituir: Média igual ou inferior a 1,5 - Exclusão/ Substituição do fornecedor 

 

AVALIAÇÃO OBTIDA: 

2,95 

 

Valongo, 20 de fevereiro de 2019 
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