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Condições e modo de pagamento:
As cópias do processo de concurso referidas no n.º 1.4 serão fornecidas mediante o pagamento da importância de 800,00 euros, acrescida do IVA à
taxa legal em vigor. O pagamento será efectuado previamente, em numerário, por cheque traçado, emitido a favor da EDIA — Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas de Alqueva, ou por outra forma legal prevista e
admitida.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 23/02/2007.
Hora: 18.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação

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

Período em dias: 66 (a contar da data limite para a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 24/02/2007.
Hora: 10.
Lugar:
Rua de Zeca Afonso, 2.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público podem assistir todos os interessados e intervir as pessoas que
se encontrarem devidamente credenciadas pelos concorrentes.
Assistirá ao acto público o Procurador-Geral da República ou um seu representante.

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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
Contrato de empreitada de reformulação da Rua Vila Nova — 1.ª fase.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Empreitada de reformulação da Rua Vila Nova — 1.ª fase.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
No município do Porto, mais concretamente na Rua Vila Nova.
Código NUTS
PT114 CONTINENTE NORTE — GRANDE PORTO.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal
Objecto
principal

Vocabulário complementar

45.23.24.51-0 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO

¢

£

SIM

Indicar se se podem apresentar propostas para:

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

um lote

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
QREN.

£

vários lotes

£

todos os lotes

£

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

¢

SIM

£

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 315 000,00 euros, com exclusão do IVA.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

No ponto IV.2.1) onde se lê «caderno de encargos» deve ler-se «programa de
concurso».

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Indicar o prazo em meses
ção (para obras)

\\ e/ou em dias \85 a partir da data da consigna-

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 12/12/2006.

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

12 de Dezembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Troncho.
1000308844

GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, E. M.
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
¢
Fornecimentos
£
Serviços
£
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
Organismo
Gestão de Obras Públicas da Câmara
Municipal do Porto, E. M.

À atenção de
Comissão de Abertura do Concurso

Endereço
Rua do Monte dos Burgos, 12

Código postal
4250-309

Localidade/Cidade
Porto

País
Portugal

Telefone
228339300

Fax
228339310

Correio electrónico
geral@gopcmp-em.pt

Endereço Internet (URL)

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
£ Instituição Europeia
Governo central
Autoridade regional/local

£

Organismo de direito público

£
£

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução a prestar pelo adjudicatário será de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara Municipal do Porto. A empreitada segue o regime de preço global e série de
preços, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 8.° do
Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se os agrupamentos de entidades sem que entre
elas exista qualquer relação jurídica de associação, desde que todas as empresas
satisfaçam as disposições fixadas nos documentos do concurso para a empreitada a
contratar.
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
Para efeitos de admissão a concurso os concorrentes deverão preencher os requisitos mínimos seguintes: serem titulares do alvará de construção contendo as seguinte autorização: l.ª subcategoria da 2.ª categoria da classe correspondente ao
valor global da proposta
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
A situação jurídica dos concorrentes será demonstrada pela apresentação dos documentos para tanto exigidos no programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A capacidade económica e financeira dos concorrentes será demonstrada pela apresentação dos documentos para tanto exigidos no programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
A capacidade técnica dos concorrentes será demonstrada pela apresentação dos
documentos para tanto exigidos no programa do concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público
IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

Outro

¢

NÃO

¢

SIM

£

¢
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Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1) Os critérios a seguir indicados
Preço — 60%;
Valia técnica da proposta — 30%;
Prazo — 10%.
Por ordem decrescente de importância

£

NÃO

SIM

¢

Custo: 242,00 euros.

¢

16 / 01 / 2007

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou em cheque à ordem de Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

25 / 01 / 2007
Hora 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação
IT

ES DA

DE

EL

EN

FR

NL

PT

FI

SV

Outra - país terceiro

£ £

£

£

£

£ £ £

¢

£

£

————————

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

180 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
Ao acto público poderá assistir qualquer interessado, apenas nele podendo intervir
os concorrentes e seus representantes, quando devidamente credenciados, com o
número máximo de duas pessoas por concorrente.
IV.3.7.2) Data, hora e local
Data

26 / 01 / 2007

Hora 10 horas. Local na sede da Gestão de Obras Públicas da CMP, sita na Rua
Monte dos Burgos, 12.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO

¢

SIM

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DE REI
ANÚNCIO DE CONCURSO

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção

RECTIFICAÇÕES

£

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

7 de Dezembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Vitorino Ferreira.
1000308857

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Município de Vila de Rei.
Endereço postal:
Praça de Matos Silva Neves.
Localidade:
Vila de Rei.
Código postal:
6110-174.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Divisão Financeira e Patrimonial.
À atenção de:
Chefe de divisão.
Telefone:
274890010.
Fax:
274890018.
Correio electrónico:
geral@cm-viladerei.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.cm-viladerei.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Nos termos do disposto nos artigos 80.º e 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, informa-se que foram prestados esclarecimentos aos potenciais concorrentes — Constrope — Construções, S. A., Ana Martins Pinto — Arquitecta e António Campelo, no âmbito do concurso designado por concepção/
construção de 36 fogos para habitação a custos controlados, dos quais foram
juntas cópias aos elementos patenteados a concurso.
Rectificação aos elementos respeitantes ao processo do concurso designado por
«Concepção/construção de 36 fogos para habitação a custos controlados», cujo
anúncio foi publicado no Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 221,
de 16 de Novembro de 2006.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 05/12/2006.

5 de Dezembro de 2006. — A Chefe da DUPOMA, Luísa Espadinha.
1000308824

