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Autor da rectificação do anúncio:

Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas (Presidente da Câmara Municipal)

 

ANEXO

 

Republicação do Anúncio de concurso urgente n.º 436/2010, com ID 403753795.

 

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO URGENTE

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:

506659682 - Município de Vieira do Minho

Endereço: Praça Guilherme de Abreu

Código postal: 4850 527

Localidade: Vieira do Minho

Endereço Electrónico: geral@cm-vminho.pt
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2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: Elaboração do projecto de execução para a construção do pavilhão desportivo de apoio ao centro escolar de

Rossas

Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços

Valor do preço base do procedimento 85000.00 EUR

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objecto principal

Vocabulário principal: 71250000

 

3 - LEILÃO ELECTRÓNICO

É utilizado um leilão electrónico:  Não

 

5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Freguesia de Rossas - Concelho de Vieira do Minho

País:  PORTUGAL

Distrito: Braga

Concelho: Vieira do Minho

Código NUTS: PT113

 

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Prazo contratual de 60 dias a contar da celebração do contrato

 

8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Aprovisionamento

Endereço desse serviço: Praça Guilherme de Abreu

Código postal: 4850 527

Localidade: Vieira do Minho

Endereço Electrónico: aprovisionamento@cm-vminho.pt

8.2 - Meio electrónico de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: www.vortal-info.biz

 

9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Até às 23 : 00 do 4 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

 

10 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Município de Vieira do Minho

Endereço: Praça Guilherme de Abreu

Código postal: 4850 527

Localidade: Vieira do Minho

Endereço Electrónico: geral@cm-vminho.pt

 

11 - DATA E HORA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2010/10/16 08:30:16

 

12 - PROGRAMA DO CONCURSO

www.vortal-info.biz

 

13 - CADERNO DE ENCARGOS

www.vortal-info.biz

 

14 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Anulação de Concurso Público Urgente n.º 436/2010, publicado na II Série do Diário da República em 18/10/2010, ref.ª 403753795.

A Câmara Municipal de Vieira do Minho, através do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 15 de Outubro de

2010, com competência atribuídas nos termos da alínea a) do n.º1 do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conforme o

disposto na alínea b) do n.º1 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro que aprova o Código dos Contratos Públicos

procedeu à abertura de Concurso Público Urgente, nos termos do artigo 155.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, para a

elaboração do projecto de execução a construção do pavilhão desportivo de apoio ao centro escolar de Rossas, publicado na II Série do

Diário da República em 18 de Outubro de 2010.

Considerando que:

a) De acordo com o anúncio de abertura do concurso, o prazo para apresentação das propostas terminaria no dia 22 de Outubro de 2010

às 23horas.

b) O prazo de 4 dias estipulado no anúncio em equação é manifestamente inexequível, segundo informações não oficiais chegadas ao

conhecimento desta Câmara provindas de vários Arquitectos que demonstraram interesse legítimo em participar no presente concurso,
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mas que face ao prazo definido informaram que tal participação era impossível por ser tecnicamente impraticável.

c) A Ordem dos Arquitectos oficialmente expressou a sua posição no sentido de considerar o prazo supra referido «irrealista e

desproporcional face à dimensão do programa objecto do concurso e às várias componentes de projecto envolvidas», as quais segundo

essa posição veiculada pela Ordem dos Arquitectos seriam sempre necessários «respectivamente cinco, dez e quarenta e cinco dias para a

elaboração do estudo prévio, do ante-projecto, e do projecto de execução».

d) Tais factos não foram devidamente ponderados aquando da adopção do concurso público urgente para a "Elaboração do projecto de

execução para a construção do pavilhão desportivo de apoio ao centro escolar Rossas", por desconhecimento dos mesmos não imputável

à Câmara.

e) Não obstante não existir qualquer ilegalidade na escolha do procedimento previsto artigo 155.º, n.º1, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de

29 de Janeiro, esta Câmara considera prudente e oportuno garantir que os interesses de todos os concorrentes possam ficar

salvaguardados, na sequência do supra mencionado.

f) Tais circunstâncias supervenientes, impõe a revogação da decisão publicada em DR 18/10/2010, 2.ª Série, anúncio n.º 436/2010.

g) Que se vai dar início a um novo procedimento no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação da decisão de não

adjudicação, nos termos do n.º3 do artigo 79.º, n.º3 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

h) Deste modo, não existe qualquer frustração das expectativas dos concorrentes ao presente concurso, uma vez que, por um lado,

inexistiu qualquer apreciação de mérito das propostas apresentadas, e, por outro lado, esta revogação vem ao encontro das pretensões de

todos os concorrentes, devidamente oficializadas pela sua Ordem profissional.

Nestes termos, Jorge Dantas, Presidente da Câmara de Vieira do Minho, de acordo com o previsto na alínea d) do nº 1 do artigo 79º e no

nº 2 do artigo 80º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, propõe a anulação do

concurso, e a consequente revogação da decisão de contratar com referência à  "Elaboração do projecto de execução para a construção do

pavilhão desportivo de apoio ao centro escolar Rossas"

Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01

 

15 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas

Cargo: Presidente da Câmara

 
403835004


