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Município de Ponta Delgada

Anúncio n.º 306/2022 de 21 de julho de 2022

1 — Identificação e contatos da entidade adjudicante:

Designação da entidade adjudicante: Município de Ponta Delgada

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Subunidade Orgânica de Compras

Endereço: Rua Dr. Aristides Moreira da Mota, n.º 79 - A

Código postal: 9500 - 054

Localidade: Ponta Delgada

Telefone: (00351) 296306250

Fax: (00351) 296304401

Endereço Eletrónico: dgf.compras@mpdelgada.pt

2 – Identificação do trabalho de conceção:

Designação do trabalho de conceção: Concurso Público de Conceção para elaboração do projeto de 
requalificação do centro histórico de Ponta Delgada

Descrição sucinta do trabalho de conceção: Concurso Público de Conceção para elaboração do 
projeto de requalificação do centro histórico de Ponta Delgada

Classificação CPV: 71200000-0

3 – Acesso aos termos de referência:

3.1 – Consulta dos termos de referência:

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis os termos de 
referência para consulta dos interessados: Subunidade Orgânica de Compras do Município de Ponta 
Delgada

Endereço desse serviço: Rua Dr. Aristides Moreira da Mota, n.º 79-A

Código postal: 9500-054

Localidade: Ponta Delgada

Telefone (00351) 296306250

Fax (00351) 296304401

Endereço eletrónico: dgf.compras@mpdelgada.pt

3.2 – Meio eletrónico de fornecimento dos termos de referência:

As peças do procedimento são disponibilizadas na plataforma eletrónica de forma livre, completa e 
gratuita, a partir da data da publicação do anúncio.

Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante:  https://www.saphety.com

4 – Modalidade do concurso de conceção:

Concurso Público

Prazo para apresentação dos trabalhos de conceção: Até às 17:00 do 60 º dia a contar da data da 
publicação do anúncio no Diário da República

5 – Habilitações profissionais específicas de que os concorrentes devem ser titulares, se for o caso
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Podem apresentar propostas de trabalhos de conceção para elaboração do projeto de requalificação 
do centro histórico de Ponta Delgada, as entidades referidas no artigo 7.º dos Termos de referência.

6 – Modo de apresentação dos trabalhos de conceção

Os documentos que materializam os trabalhos de conceção são os referidos nos artigos 11º a 13.º e 
devem respeitar o modo de apresentação indicado no artigo 14,º, todos dos Termos de Referência.

7 – Fatores e eventuais subfatores que densificam o critério de seleção

A seleção dos trabalhos de conceção é realizada de acordo com os seguintes fatores de avaliação de 
respetivas ponderações:

a) Qualidade arquitetónica, urbana e paisagística – 50%

b) Funcionamento e mobilidade – 30 %

c) Exequibilidade e sustentabilidade – 20 %

8 – Número de trabalhos de conceção a selecionar: 1 (um)

9– Prémios:

9.1 – Serão atribuídos prémios de participação no montante total de 17.000,00 € (dezassete mil euros).

9.2 – Valor do prémio de consagração a atribuir ao concorrente selecionado: 10.000,00 € (dez mil 
euros)

10 –Identificação e contatos do órgão de recurso administrativo:

Designação: Município de Ponta Delgada

Endereço: Praça do Município

Código postal: 9500 101

Localidade: Ponta Delgada

Telefone: (00351) 296304400

Fax: (00351) 296304401

Endereço Eletrónico: dgf.compras@mpdelgada.pt

Prazo de interposição do recurso: 10 dias

11 – Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores: 20
/07/2022

12 – O procedimento a que este anúncio diz respeito também é publicitado:

No Diário da República: Sim

No Jornal Oficial da União Europeia: Sim

13 – Outras informações:

É intenção da entidade adjudicante celebrar, na sequência do presente Concurso de Conceção, um 
contrato de prestação de serviços, por ajuste direto, conforme previsto na alínea g) do nº1 do artigo 27º, 
do Código dos Contratos Públicos.

14 – Identificação do autor do anúncio:

Nome: Pedro Miguel de Medeiros do Nascimento Cabral

Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada


