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SECÇÃO IV: PROCESSO

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

¢

NÃO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

£

SIM

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção do novo terminal de acostagem de embarcações em Vila
Nova de Milfontes.

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Demolição e remoção do cais existente em betão armado. Execução de novo cais
flutuante com cerca de 12 m de comprimento e três de largura, em estrutura metálica apoiado em duas estacas fundadas directamente em sapatas de
embasamento.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços

Não.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Freguesia de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Código NUTS

Data: 25/10/2007.
Hora: 16.

PT181 ALENTEJO — ALENTEJO LITORAL.

IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

II.1.8) Nomenclatura

PT.

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:

Período em dias: 60 (a contar da data limite para a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 26/10/2007.
Hora: 10.
Lugar: Salão Nobre dos Paços do Município.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 03/09/2007.

3 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Agostinho Gomes Correia.
2611045869

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

Categoria 45.11.1 — subcategoria 45.11.12 — Trabalhos de montagem de estaleiro
e limpeza do terreno;
Categoria 45.11.2 — subcategoria 45.11.21 — Trabalhos de escavação de
valas;
Categoria 45.25.3 — subcategoria 45.25.31 — Trabalhos em betão armado;
Categoria 45.21.4 — subcategoria 45.21.44 — Trabalhos de construção de linhas
subterrâneas locais, para distribuição de electricidade;
Categoria 45.21.4 — subcategoria 45.21.46 — Trabalhos de construção de redes
urbanas subterrâneas de telecomunicações;
Categoria 45.25.2 — subcategoria 45.25.21 — Trabalhos de construção de fundações, incluindo cravação de estacas;
Categoria 45.25.2 — subcategoria 45.25.21 — Trabalhos de construção de fundações, incluindo cravação de estacas;
Categoria 45.25.2 — subcategoria 45.25.21 — Trabalhos de construção de fundações, incluindo cravação de estacas;
Categoria 45.21.7 — subcategoria 45.21.73 — Trabalhos de construção de montagem de outras estruturas pré-fabricadas;
Categoria 45.21.6 — subcategoria 45.21.64 — Trabalhos de construção de outras
obras de engenharia civil, n. e.
II.1.9) Divisão em lotes
NÃO

¢
£
£

¢

SIM

£

Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
¢
SIM
£
NÃO

£

vários lotes

£

todos os lotes

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO

£

SIM

¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O concurso refere-se à totalidade da obra, conforme projecto.
O preço base do concurso é de 175 122,90 euros.

Organismo
Município de Odemira

À atenção de
Divisão de Obras Municipais

Endereço
Praça da República

Código postal
7630-139

Localidade/Cidade
Odemira

País
Portugal

Telefone
283320900

Fax
283327323

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

Correio electrónico
geral@cm-odemira.pt

Endereço Internet (URL)
www.cm-odemira.pt

5% do valor total da adjudicação.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central
£ Instituição Europeia
Autoridade regional/local

¢

Organismo de direito público

180 a partir da data da consignação (para obras)

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
¢
Concepção e execução
£
Execução
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante £

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

¢
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1) Os critérios a seguir indicados

¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

1 — Preço total — 70%;
2 — Prazo de execução — 30%.
Por ordem decrescente de importância

£

NÃO

SIM

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

¢

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Indicado em I.1

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
P.º N.º 003.003.287-34/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central
£ Instituição Europeia
Autoridade regional/local ¢
Organismo de direito público

20 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 200.

Moeda: euro.

35 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora 16 horas e 30 minutos.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT
FI
SV
Outra - país terceiro

£

£

£

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

Condições e forma de pagamento:
O valor referido inclui IVA e acresce despesas de envio e será pago em numerário
ou cheque passado ao Município de Odemira.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

£ £

Se distinto, ver anexo A

£ £ £

¢

£

£

————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

67 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas
IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e
seus representantes, devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora 10 horas e 30 minutos.
Concelho.

Local: Sala de sessões do Edifício dos Paços do

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO
¢
SIM
£
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O alvará a exigir deve conter:
A 2.ª subcategoria da 3.ª categoria (Obras portuárias) a qual tem que ser de classe
que cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de
obra se enquadra;
E as 1.ª e 7.ª subcategorias da 4.ª categoria — Instalações eléctricas e mecânicas, na
classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não
recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução
¢
Concepção e execução
£
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
¢
SIM
£
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de execução das infra-estruturas da ribeira do Seissal.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção das redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais.
Construção da ETAR constituída por fossa séptica e Lagoa de evapotranspiração.
Construção de reservatório em betão armado e estação elevatória.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Freguesia de Colos, concelho de Odemira.
Código NUTS
PT181 ALENTEJO — ALENTEJO LITORAL.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 45.11.1 — subcategoria 45.11.12 — Trabalhos de montagem de estaleiro
e limpeza do terreno;
Categoria 45.21.4 — subcategoria 45.21.41 — Trabalhos de construção de redes
urbanas ou locais de águas e esgotos;
Categoria 45.25.3 — subcategoria 45.25.31 — Trabalhos em betão armado;
Categoria 45.23.1 — subcategoria 45.23.12 — Trabalhos de pavimentação de autoestradas, estradas, arruamentos e outras vias para veículos e peões;
Categoria 45.25.6 — subcategoria 45.25.62 — Outros trabalhos de construção, n.e.
II.1.9) Divisão em lotes
NÃO ¢
SIM
£
Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote £
vários lotes £
todos os lotes

£

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO ¢
SIM ¢

4 de Setembro de 2007. — O Chefe da Divisão de Obras Municipais, José António Rosa.
2611045961

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O concurso refere-se à totalidade da obra, conforme projecto.
O preço base do concurso é de 899 603,84 euros.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

Prazo em dias

300 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

¢
£
£

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO
¢
SIM
£

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do valor total da adjudicação.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Organismo
Município de Odemira

À atenção de
Divisão de Obras Municipais

Endereço
Praça da República

Código postal
7630-139

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
De acordo com o programa de concurso.

Localidade/Cidade
Odemira

País
Portugal

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.

Telefone
283320900

Fax
283327323

Correio electrónico
geral@cm-odemira.pt

Endereço Internet (URL)
www.cm-odemira.pt

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.

