
De: Rui Campos Silva [rui.csilva@cvf.pt] 
Enviado: quinta-feira, 21 de Maio de 2009 15:33 
Para: dpoi@cm-peniche.pt 
Assunto: DESIGNAÇÃO DO CONTRATO: Recuperação da Igreja de São José e Construção do 
Museu em Atouguia da Baleia - Procº. 431.B1/DOM/09 - Apresentação dos Erros e Omissões 
 
Anexos: 037 - omissões de projecto.pdf; 037 - erros de medição.pdf 

*Agradecemos que nos enviem por esta via, o recibo de confirmação de recepção deste e-mail* 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO: Nº: 1511/2009 
DESIGNAÇÃO DO CONTRATO: Recuperação da Igreja de São José e Construção do Museu em 
Atouguia da Baleia - Procº. 431.B1/DOM/09 

Exmo.(a) Senhor(a) Presidente do Júri do Procedimento, 
  

Na sequência do estudo da proposta que temos vindo a desenvolver para a 
empreitada referida em epígrafe e de acordo com o disposto no Artigo 61.º do 
Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro (Código dos Contratos Públicos), vimos por 
este meio apresentar a lista de erros e omissões que nos foi possível apurar nesta 
fase do concurso. 

  

ERRO NA ATRIBUIÇÃO DO PREÇO BASE 
   Com base no ponto 1 do Artigo 17.º e na alínea a) do Artigo 61.º do Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro, para além da eventualidade da total/parcial aceitação da 
listagem apresentada dos Erros e Omissões nesta fase, alertamos para o facto do 
Preço Base mencionado ser substancialmente desajustado à realidade desta 
empreitada. 
   Esse facto deverá ter como consequência a necessidade da Suspensão do 
Procedimento, devido à necessidade do Júri do Procedimento proceder ao reequilíbrio 
económico deste procedimento, tal como prevê o Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de 
Janeiro, o qual deverá ser efectuado em qualquer das fases processo, publicando-se 
novo Preço Base. 

  

   Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada consideração, 
De V.Exas. 
Atentamente 

    Rui Campos Silva, Eng. 
                     Director 
Departamento de Estudos e Propostas 

CVF - Construtora Vila Franca, Lda. 
Dados da empresa 
Alvará de Construção nº403 - Capital Social – € 748.196,84 
Matriculada na Cons. Reg. Com. de Vila Franca de Xira, sob o N.º 79 
Pessoa Colectiva N.º 500 265 828 
Contactos/Localização 
Morada:  Estrada Nacional 10, km 137,52 
                2690- 366 Santa Iria de Azóia 
Tel.:        +351 219 533 230 
Fax.:       +351 219 533 239 
URL:        www.cvf.pt 
GPS:        N  38º 49’ 48’’ -  W  9º 05’ 13’’ 
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 Este e-mail é amigo do ambiente,  pondere antes de o imprimir! 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE 
Este e-mail e quaisquer ficheiros informáticos com ele transmitidos são confidenciais e destinados ao conhecimento e uso exclusivo do 
respectivo destinatário, não podendo o conteúdo dos mesmos ser alterado. Caso tenha recebido este e-mail indevidamente, por favor 
queira informar de imediato o remetente e proceder à destruição da mensagem. O correio electrónico não garante a confidencialidade 
dos conteúdos das mensagens, nem a recepção adequada dos mesmos. Caso o destinatário deste e-mail tenha qualquer objecção à 
utilização deste meio deverá contactar de imediato o remetente. 
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