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II.1.8) Nomenclatura

AUTARQUIAS

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Grupo 45.2, classe 45.21, categoria 45.21.1, subcategoria 45.21.15.
II.1.9) Divisão em lotes

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA

SIM □
NÃO ⊠
Indicar se se podem apresentar propostas para:
□
vários lotes
□
todos os lotes
um lote

Aviso
Concepção e construção da rede comunitária
de banda larga do distrito de Évora
Em conformidade com o n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 8 de Março, para os devidos efeitos se torna público que, no âmbito
do concurso público para «Concepção e construção da rede comunitária
de banda larga do distrito de Évora», aberto por publicação no Diário da
República, 2.ª série, n.º 206, de 25 de Outubro de 2007, foram prestados
esclarecimentos cuja cópia se incluiu no respectivo processo.
21 de Novembro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
Jerónimo José Correia dos Loios.
2611069738

NÃO ⊠
SIM □
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade da obra, sendo o preço base do concurso de 470 071,76
euros, com exclusão do IVA.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Indicar o prazo em meses
nação (para obras)

⃞ ⃞ e/ou em dias

a partir da data da consig-

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução é de 5% do valor da adjudicação. O prazo de garantia da obra é de cinco anos.

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

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 o pagamento da mesma será feito por autos mensais,
sendo o respectivo financiamento assegurado pelo orçamento municipal.

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
⊠
Fornecimentos
□
Serviços
□
O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO ⊠

□

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre elas exista qualquer vínculo
jurídico, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obrigatoriamente,
antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

SIM □

Organismo
Câmara Municipal de Abrantes

À atenção de
Divisão de Ordenamento e Projectos

Endereço
Praça de Raimundo Soares

Código postal
2200-366

Localidade/Cidade
Abrantes

País
Portugal

Telefone
241330100

Fax
241330186

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
Nos termos dos pontos 6, 15 e 19, todos do programa de concurso. Alvará de construção
contendo as seguintes autorizações:
A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de construção tradicional, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, na 1.ª categoria,
em classe correspondente ao valor da proposta.
Ou
Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da
proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra;
Da 6.ª subcategoria da 2.ª categoria; 1.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria;
1.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria na classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no ponto 6.3 do programa
de concurso.

Correio electrónico
presidencia@cm-abrantes.pt

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no programa de concurso.

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

⊠

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.

Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS
DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1

⊠

Concurso público

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

□
Governo central
Autoridade regional/local ⊠

Instituição Europeia
Organismo de direito público

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO

Se distinto, ver anexo A

□
□

Outro

□

SECÇÃO II: OBJECTO DO 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 indi□
cadas pela entidade adjudicante
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Requalificação do Parque Escolar do Concelho de Abrantes — Escola do 1.º Ciclo do EB
n.º 4 — Chainça.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Remodelação e ampliação da escola acima referida. Execução de trabalhos de: demolições
diversas; movimentação de terras; instalação de redes de águas, de esgotos e redes de detecção
de incêndios e de gás; infra-estruturas eléctricas, de telecomunicações e de climatização;
betão armado em fundações, sapatas, pilares, vigas, lages; alvenarias de tijolo cerâmico,
revestimento de paredes, tectos e pavimentos; impermeabilizações e isolamentos; cobertura
metálica e serralharias.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Freguesia de São Vicente.

⊠

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1) Os critérios a seguir indicados
1 — Preço — 65%;
2 — Valor técnico da proposta — 35%.
Por ordem decrescente de importância

NÃO

⊠

SIM

□

⊠

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção
/
/
Custo: 556,00 euros + IVA.
Moeda: euro.
Condições e forma de pagamento
O processo será fornecido mediante o prévio pagamento da quantia acima referida através
de numerário ou cheque à ordem do Município de Abrantes. Este valor não inclui portes de
correio.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
/
/
Hora 16 horas.
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

□ □

□

□

□

□

□

□

⊠

□

□
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