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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central
£ Instituição Europeia
Autoridade regional/local

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 12/01/2007.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 22/01/2007.
Hora: 17.

¢

Organismo de direito público

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO

PT.

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 £

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
¢
SIM
£
NÃO

Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Obras de urbanização do loteamento Fonte da Escola e construção de oito moradias.

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

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 23/01/2007.
Hora: 14.
Lugar: Edifício dos Paços do Concelho.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 04/12/2006.

4 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Alberto Fernando da Silva Santos.
1000308628

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM
Anúncio
Prestação de esclarecimentos
Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, torna-se público que no processo de
concurso que tem por objecto a adjudicação da prestação de serviços
de «Limpeza urbana em diversos arruamentos da cidade», aberto por
anúncio publicado no Diário da República, 2.ª série, parte especial,
e no JOCE, em 18 de Outubro do corrente ano, foram prestados esclarecimentos, dos quais se juntaram cópias às peças patentes em
concurso.
16 de Novembro de 2006. — O Vereador do Ambiente, Manuel
Macedo Angélico.
1000308597

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

¢
£
£

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de pavimentações, sinalização rodoviária, rede de abastecimento de águas
domiciliárias, rede de drenagem de águas pluviais, rede de drenagem de águas residuais domésticas, rede de rega, elemento de água, mobiliário urbano, iluminação
decorativa, iluminação pública, rede eléctrica de média tensão, rede eléctrica de
baixa tensão, posto de transformação, rede de telecomunicações, rede de gás, alvenarias, cantarias, coberturas, revestimento de paredes e pavimentos, tectos, carpintarias, serralharias, pinturas, redes domésticas de águas e esgotos, instalações domiciliárias eléctricas, telefónicas e de gás.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Vila Velha de Ródão, concelho de Vila Velha de Ródão.
Código NUTS
PT169 CONTINENTE CENTRO — PINHAL INTERIOR SUL.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal
Vocabulário complementar

45.21.11.00-0 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

Objecto
principal

45.11.12.90-7 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
45.23.32.22-1 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
mentares 45.23.32.52-0 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
Objectos
comple-

II.1.9) Divisão em lotes
SIM
£
NÃO ¢
Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote £
vários lotes £
todos os lotes

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
SIM £
NÃO ¢
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 1 784 000 euros.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias

720 a partir da data da consignação (para obras)

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

¢

SIM

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

£

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Município de Vila Velha de Ródão

À atenção de
Divisão de Obras, Habitação
e Urbanismo do Município de Vila
Velha de Ródão

Endereço
Rua Santana

Código postal
6030-230

Localidade/Cidade
Vila Velha de Ródão

País
Portugal

Telefone
272540300

Fax
272540301

Correio electrónico
dohu@cm-vvrodao.pt

Endereço Internet (URL)
http://www.cm-vvrodao.pt

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução é de 5% do preço total do respectivo contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços e será financiada com receitas próprias da autarquia e com recurso ao INTERREG — Subprograma IV — Alentejo Centro Estremadura.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se empresas ou grupos de empresas que declarem
a intenção de se constituir em consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Serão admitidos a concurso os titulares de certificado de classificação, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações:
a) 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua
proposta;
b) As 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria e das classes correspondentes
aos valores dos trabalhos especializados que lhes respeitem;
c) As 1.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 2.ª categoria e das classes correspondentes aos
valores dos trabalhos especializados que lhes respeitem;

