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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 54

—-Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, nesta Vila de

Nordeste, edifício dos Paços do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal,

pelas dez horas, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de

Nordeste, sob a Presidência do Sr. António Miguel Borges Soares, Presidente da

Câmara, estando presentes os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça,

‘Luís Jorge Borges Fernandes, Marco Paulo Rebelo Mourão e Luís Dutra Borges.—

—-Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria de

Deus Pacheco de MeIo Franco. — —------ ——--—

---Verificada, assim, a presença de todos os membros que constituem a Câmara

Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a reunião.--—-—----

— — ORDEMDODIA— — — --

---PROPOSTA - CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE

BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO NO ÂMBITO DA OBRA DE

PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E VIAS DO CONCELHO (LOTES 1 A 8) -

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS

PLURIANUAIS — —---— — — —-

—-Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:----— — —--—----

---“Considerando que foi aberto o procedimento de contratação pública, por

deliberação da Câmara Municipal, datada de 5 de agosto de 2019. —

---Considerando que foram efetuadas publicações do anúncio do concurso no Diário

da República e no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores.—---— —

---Considerando que ocorreu uma prorrogação de prazo, na sequência de ter sido

concedido esclarecimentos sobre as peças de procedimento.

---Considerando que as propostas dos interessados foram apresentadas através da

plataforma eletrónica de contratação pública SaphetyGov, das empresas Marques,
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S.A. e Tecnovia Açores — Sociedade de Empreitadas, S.A., tendo as mesmas sido

desencriptadas no dia 9 de setembro de 2019.— — —

—-Considerando que o júri do concurso verificou a necessidade de solicitar à Câmara

Municipal, a nomeação de um perito para a análise das propostas, tendo a mesma

deliberado a sua nomeação a 17 de setembro. — — — —

---Considerando que o júri do concurso, após a nomeação do perito, reuniu para

analisar as propostas de modo a se proceder à audiência prévia dos interessados, e

da análise efetuada verificou que as empresas a seguir identificadas apresentaram as

propostas constituídas pelos seguintes Lotes:

---Empresa Tecnovia Açores - Sociedade de Empreitadas, S.A. apresentou a proposta

economicamente mais vantajosa para os lotes:---— —----

—-Lote 2 — Valor de 49.738,21 euros acrescido do IVA à taxa legal em vigor de 4%,

perfazendo o total de 51.727,74 euros, para o prazo de execução de 15 dias, o qual

corresponde à freguesia de Lomba da Fazenda; — — —

—-Lote 3 - valor de 56.315,00 euros acrescido do IVA à taxa legal em vigor de 4%,

perfazendo o total de 58.969,74 euros, para o prazo de execução de 15 dias, o qual

corresponde à freguesia de São Pedro de Nordestinho; —------ —-

—-Lote 5 — valor de 27.315,00 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor de 4%,

perfazendo o total de 28.407,60 euros, para o prazo de execução de 5 dias, o qual

corresponde à freguesia de Algarvia; — — —----—----------— —----—

—Lote 6 — valor de 76.708,90 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor de 4%,

perfazendo o total de 79.777,26 euros, para o prazo de execução de 15 dias, o qual

corresponde à freguesia de Santana;————---— — —-----—

—-Lote 7 — valor de 80.485,54 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor de 4%,

perfazendo o total de 83.704,96 euros, para o prazo de execução de 15 dias, o qual

corresponde à freguesia da Achadinha. — — —

---Empresa Marques, S.A., apresentou a proposta economicamente mais vantajosa

para os lotes: — —

—-Lote 1 — valor de 486.952,46 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor de 4%,

perfazendo o total de 506.430,56 euros, para o prazo de execução de 90 dias, o qual

corresponde à freguesia de Nordeste; — —

—-Lote 4 — valor de 65.930,57 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor de 4%,
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perfazendo o total de 68.567,79 euros, para o prazo de execução de 15 dias, o qual

corresponde à freguesia de Santo António de Nordestinho; — —

---Lote 8 — valor de 343.968,89 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor de 4%,

perfazendo o total de 357.727,65 euros, para o prazo de execução de 90 dias, o qual

corresponde à freguesia da Salga.----------- ——----------------—- —

—-Considerando que a Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 6 de fevereiro de

2018, delegou no Presidente da Câmara “a Assunção de compromissos plurianais,

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou

a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e
financeira com os municípios e parcerias público — privadas, nas situações em que o

valor do compromisso plurianual é inferior ao montante de € 99.759,58 em cada um

dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três

---Considerando qua o valor deste contrato assume um montante superior à

competência acima delegada, torna-se necessário a obtenção da autorização prévia

para a assunção de compromissos plurianuais, ao abrigo do disposto na alínèa c) do

n.° 1 do art.° 6.° da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação dada pela Lei n.°

22/2015: de 17 de março, pela Assembleia Municipal. —

---Assim, prevê-se uma repartição de encargos para os seguintes anos: —

---Ano de2019: — —---- —

—-Empresa Tecnovia Açores- Sociedade de Empreitadas, S.A.-------—------ —

---Lote 5—valor de 27.315,00 euros;— —-— — — —----

---Anode2O2O: —-------- — — — —------— — —

---Empresa Tecnovia Açores- Sociedade de Empreitadas, S.A. — —

---Lotes (2,3,6 e 7), correspondente ao valor 263.634,32 euros.

---Empresa Marques, S.A. — — —

---Lotes (1,4 e 8), correspondente ao valor de 896.851,92 euros. —

---Aos valores supramencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

---Assim, levo o assunto ao conhecimento da Câmara Municipal, nos termos da alínea

c) do n.° 1 do ad.° 6.° da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação dada pela

Lei n.° 22/2015, de 17 de março, para efeitos de solicitar à Assembleia Municipal:

—-Autorização para a assunção dos compromissos plurianuais do Concurso Público

Nordeste, 21 de outubro de 2019

Página 3 de 5



Câmara Municipal do Nordeste —

para Execução da Empreitada de Beneficiação de Arruamentos no Concelho, no

âmbito da Obra de Pavimentação de Arruamentos e Vias do Concelho, no montante

de 27.315,00 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, para o ano de 2019 e no

montante de 1.160.486,24 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, para o ano

de2020”.— — — — —-----------

---Sobre o assunto em análise, o Sr. Vereador Luís Dutra referiu que, na última sessão

da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara tinha informado aquele órgâo

que ainda no corrente ano iria proceder à asfaltagem dos arruamentos da Salga, tendo

questionado se efetivamente aquela beneficiação se iria concretizar até final do

presenteano.----- — —----—--— —------------

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que, de acordo com as informações

que disponha no momento, a referida asfaltagem era possível concretizar mas que,

efetivamente devido a questões processuais não vai ser possível a sua execução.

---Após o referido esclarecimento o Sr. Presidente da Câmara determinou que se
passasse à votação do mesmo, tendo a Câmara deliberado por maioria, o seguinte

---1. Solicitar à Assembleia Municipal a referida autorização da assunção de

compromissos plurianuais, de acordo com alínea c) do n.° 1 do artigo 6.° da Lei n.°

8/2012 de 21 de fevereiro, com a redação dada pela Lei n.° 22/201 5, de 17 de março;

—-2. Solicitar igualmente à Assembleia Municipal a convocação de uma sessão

extraordinária, nos termos do disposto do artigo 28.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.°

75/2013, de 12 de setembro, considerando que se torna necessária a referida

autorização para efeitos de adjudicação da empreitada em referência. —

---Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata de

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.

---E por não haver mais nada a tratar e sendo dez horas e quinze minutos, o Sr.

Presidente declarou, em nome da Lei encerrada a reunião pelo que de tudo para

constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim

dZA 22ta~ £cnta ,Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente, que a redigi e ~~revi~0~— —-—- —
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