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N/ ref.ª: NIPG 39698/2018 - PAQ 1140/2018 

Ofício n.º: 63622/2018 

ASSUNTO: Notificação da decisão de não adjudicação. 

Concurso Público n.º 48/2018/DICP – Aquisição, por lotes, de produtos químicos, 
adubos e fertilizantes, na modalidade de fornecimento contínuo. 

 

Nos termos do n.º 2 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, fica V. Exa. notificado da decisão de não 
adjudicação relativa lote 1 do procedimento em epígrafe, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do 
referido artigo, a qual determina a revogação da decisão de contratar, conforme artigo 80.º do mesmo 
diploma legal, em virtude de ser necessário alterar aspetos fundamentais das peças do procedimento, pelos 
seguintes motivos: 

 O júri do procedimento foi alertado, aquando da fase de análise das propostas, que o herbicida glufosinato 
de amónio, previsto no Lote 1 do procedimento, ter como data limite de comercialização, determinada pela 
DGAV (Direção-Geral de Alimentação e Veterinária), o dia 15/04/2019; 

 Na sequência de tal alerta, o júri do procedimento efetuou consulta ao site da DGAV, tendo constatado que, 
efetivamente, o glufosinato de amónio tem como prazo de comercialização o dia 15/04/2019 (vide documento 
em anexo); 

 No momento do lançamento do procedimento não havia informação quanto à data limite da comercialização 
do glufosinato de amónio; 

 Não foi apresentado pelas entidades interessadas qualquer pedido de esclarecimentos/lista de erros e 
omissões que permitisse prever tal situação e proceder atempadamente a eventuais retificações das peças 
procedimentais; 

 Que tais circunstâncias imprevistas justificam a não adjudicação do procedimento, nos termos na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 79.º do CCP, sustentada nos seguintes fatores: 

 Trata-se de um contrato que tem como finalidade o fornecimento de produtos químicos, adubos e 
fertilizantes, na modalidade de fornecimento contínuo, por um período de 18 meses, com 
possibilidade de prorrogação por períodos de 6 meses, até ao limite máximo de 36 meses; 

 O glufosinato de amónio tem como limite para a comercialização uma data que fica muito aquém dos 
18 meses mínimos pretendidos para o contrato; 

 O peso relativo que o glufosinato de amónio apresenta no valor global do lote 1 é de extrema 
relevância (97,33% do valor base). 

 

Mais se informa que, nos termos do n.º 3 do artigo 79.º do CCP, o Município de Leiria deverá dar início a um 
novo procedimento, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação da decisão de não 
adjudicação. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL / O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
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