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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

IV.3.7.2) Data, hora e local
/
/
, ————— dias a contar da publicação do anúncio no
Data
Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas □
Hora: 09:30. Local: Edifício Sede do Município, Largo da República, 3720-240

Oliveira de Azeméis.

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

SIM □

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

Não aplicável.

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
À atenção de
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro Divisão de Obras Municipais (DOM)
Endereço
Praça do Município – Edif. Paços
do Concelho

Código postal
3770-851

Localidade/Cidade
Oliveira do Bairro

País
Portugal

Telefone
234732100

Fax
234732112

Correio electrónico
dom@cm-ob.pt

Endereço Internet (URL)
www.cm-olb.pt

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

SIM □
NÃO ⊠
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

Indicado em I.1

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Indicado em I.1

1) As reclamações e os pedidos de esclarecimentos deverão ser apresentados
até ao dia 26 de Agosto de 2008.
2) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
dia 7 de Outubro de 2008.
3) O acto terá lugar no dia 08 de Outubro de 2008, pelas 9 horas e 30 minutos,
no Edifício Sede do Município, Largo da República, 3720-240 Oliveira de
Azeméis, em sessão pública da Comissão de Abertura de Propostas, nomeada
pela Câmara Municipal por deliberação tomada na sua reunião ordinária de
27 de Outubro de 2005.
4) O prazo de execução da empreitada é de 180 dias após a consignação.
5) Não poderão apresentar-se a concurso todos os que se encontrem nas
situações previstas nos artigos 55.º e 58.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02
de Março.
6) Não é permitida a apresentação de propostas condicionadas pelos concorrentes. Em caso de apresentação, as mesmas não serão tidas em consideração.
7) Não é permitida a apresentação de propostas com variantes ao projecto
pelos concorrentes. Em caso de apresentação, as mesmas não serão tidas em
consideração.
8) No invólucro designado por «Proposta» que contém a lista de preços unitários, esta deverá estar acompanhada de ficheiro informático em Excel; devendo
o Processo de Concurso e o Concorrente ser devidamente identificados no
exterior do suporte informático.
9) O processo de concurso poderá ser consultado:
9.1) O processo de concurso poderá ser consultado, nos dias úteis das 9 às
12 horas e das 14 às 17 horas, desde a data do respectivo anúncio até ao dia
do acto público.
9.2) O processo de concurso poderá ser solicitado, através de ofício, fax, email
ou preenchendo o formulário apropriado existente no Gabinete Técnico de
Concursos até ao dia 16 de Setembro de 2008.
9.3) O prazo máximo para a obtenção de cópia do processo é de seis dias
úteis.
9.4) O horário para levantar as cópias do processo de concurso no Gabinete
Técnico de Concursos é nos dias úteis das 9 horas às 12 horas e das 14 horas
às 16 horas, após o respectivo aviso de que a cópia está pronta.
9.5) O eventual concorrente poderá adquirir a totalidade do processo de concurso, pelo valor indicado.
9.6) O eventual concorrente poderá consultar o processo de concurso e seleccionar os elementos processuais que lhe interessem, pagando os respectivos custos
de acordo com a tabela em vigor na altura da requisição do pedido.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jornal
Oficial da União Europeia

⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
* 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.
** 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.

24 de Julho de 2008. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio
do Carmo Assunção.
300586524

⊠

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1

Se distinto, ver anexo A

⊠

Se distinto, ver anexo A

⊠

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central
□
Autoridade regional/local ⊠

Instituição Europeia
Organismo de direito público

□
□

Outro

□

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 indi□
cadas pela entidade adjudicante
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra □
Locação □
Locação financeira
Combinação dos anteriores
□

□

Locação-venda □

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

⃞⃞

Categoria de serviços

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

SIM □

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Nova Alameda da Cidade
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Montagem e desmontagem de estaleiro, grandes reparações de estradas, instalações eléctricas e de telecomunicações, redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais
e pluviais.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Antiga estrada E. N. 235, em Oliveira do Bairro.
Código NUTS PT161 Continente Centro - Baixo Vouga
Código NUTS
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal
Vocabulário complementar
Objecto

.

.

.

-

⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞

principal
Objectos ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞- ⃞

⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
mentares ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
comple-

⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞

⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
II.1.9) Divisão em lotes

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

⊠
□
□

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

SIM □

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

□

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
A empreitada refere-se à totalidade da obra cujo valor base do concurso se estima em
4.800.000,00 euros, com exclusão do IVA.
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IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas
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-

⃞ ⃞ ⃞ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)
Ou: Início ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ e/ou termo ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
em dias

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

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 será efectuado através de autos de medição
mensais.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Em caso de adjudicação da empreitada a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão,
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de 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
a) Possuir alvará com a classificação de Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras
de Urbanização em classe que cubra o valor total da proposta apresentada, contendo as
seguintes autorizações: 1.ª Subcategoria da 2.ª categoria, em classe que cubra o valor global
da proposta; e
b) As autorizações da 6.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria de classe correspondente aos
trabalhos a que respeitam cada subcategoria; e 1.ª e 7.ª subcategorias da 4.ª categoria, de
classe correspondente aos trabalhos a que respeitam cada subcategoria; caso o concorrente
não recorra á faculdade conferida no n.º 6.3 do Programa de Concurso;
c) No caso de concorrentes cuja sede se situe noutro estado membro da União Europeia só
serão admitidos se satisfizerem o estipulado no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e deverão fornecer na proposta os documentos previstos nos artigos 67.º e 68.º do
mesmo diploma legal.
d) Possuir condições técnicas, económicas e financeiras compatíveis com a execução da obra
comprovadas através dos documentos exigidos no n.º 15.1 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o Programa de Concurso e/ou Caderno de Encargos.

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia
ou para processos abaixo do limiar

⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ IIIª Série
⃞ ⃞ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ de ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞

no Diário da República

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas
Número

⃞⃞

ou

Mínimo

⃞ ⃞ / Máximo ⃞ ⃞

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo
□
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
Por ordem decrescente de importância
NÃO □
ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

SIM

⊠
□
⊠

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 09/08 - DOM
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
/
/
ou ⃞ ⃞ ⃞ dias a contar da publiData limite de obtenção
cação do anúncio no Diário da República.
Custo: 100,00 euros em formato digital, 600,00 euros em formato de papel, acrescidos
de IVA respectivamente Moeda: Euro
Condições e forma de pagamento
Numerário, Multibanco ou cheque à ordem do Município de Oliveira do Bairro.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
/
/
ou ⃞ ⃞ ⃞ dias a contar do envio do anúncio para o Jornal
Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora: 16:30
IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o Programa de Concurso e/ou Caderno de Encargos.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o Programa de Concurso e/ou Caderno de Encargos.

Data prevista

NÃO □
SIM □
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou administrativas relevantes
III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?
SIM □

⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞

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

□ □

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

□

□

□

□

□

□

⊠

□

□ —————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta
Até ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ou ⃞ ⃞ meses e/ou
para a recepção das propostas

dias a contar da data fixada

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular de
empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade, e no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual, de sociedades ou de agrupamentos
complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma
credencial passada pela empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento, da qual
conste o nome e o número de bilhete de identidade do(s) representante(s).
IV.3.7.2) Data, hora e local

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público
Concurso limitado
Concurso limitado com publicação de anúncio
Concurso limitado sem publicação de anúncio
Concurso limitado por prévia qualificação
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas
Concurso limitado urgente
Processo por negociação
Processo por negociação com publicação prévia de anúncio
Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio
Processo por negociação urgente

⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ IIIª Série
⃞ ⃞ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ de ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞

no Diário da República

⃞ ⃞ ⃞ ⃞/S ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ de ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada terá de prestar caução no valor de 5 % do
preço total da adjudicação.

NÃO □

⃞ ⃞ ⃞ ⃞/S ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ de ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
ou para processos abaixo do limiar

⊠
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Data ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞, ————— dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ⊠
Hora: 10:00 Local: Sala de reuniões dos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro

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

SIM □

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
SIM □
NÃO □
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares
IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
SIM □
NÃO □
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
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VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jornal
Oficial da União Europeia

⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
* 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.
** 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.

25 de Julho de 2008. — O Presidente da Câmara, Mário João
Ferreira da Silva Oliveira.
300587715

— Rede de rega.
— Rede de drenagem predial de águas domésticas.
— Rede de drenagem predial de águas pluviais.
— Instalação de utilização de energia eléctrica.
— Infra-estruturas de telecomunicações.
— Segurança contra incêndios.
— Sistema de segurança contra intrusão.
— Sistema de aquecimento ambiente e águas sanitárias.
— Rede de gás.
— AVAC.
— Verificação de comportamento térmico.
— Verificação de comportamento acústico.
— Equipamento fixo, mobiliário, sinalética.
— Mapa de medições, mapa de quantididade.
— Plano de Segurança e Saúde.
— Projecto de arquitectura.
A empresa adjudicatária terá também, que apresentar
— O estudo geótecnico, com a apresentação dos projectos de especialiades.
— Telas finais.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Nota. — Na fase de concurso terão apenas de, que ser apresentados os projectos base de todas
as especialiades referidas.

ANÚNCIO DE CONCURSO

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços

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

Código NUTS
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal
Vocabulário complementar

SIM □

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

Objecto

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞

principal
Objectos ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞- ⃞

⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
mentares ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞. ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞

⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞

Organismo
Município de Ourém

À atenção de
Departamento de Ambiente Ordenamento
do Território e Obras
Comissão de Abertura de Propostas

Endereço
Rua Melvin Jones (junto ao Centro
de Negócios de Ourém)

Código postal
2490-499

Localidade/Cidade
Ourém

País
Portugal

Telefone
249540900

Fax
249540918

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

Correio electrónico
geral@cm-ourem.pt

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

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO □

□

SIM □

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total

Se distinto, ver anexo A

□

⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞
⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1

comple-

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

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

□

Indicar o prazo em meses
nação (para obras)

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central
□
Autoridade regional/local □

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Instituição Europeia
Organismo de direito público

□
□

Outro

□

em dias

⃞ ⃞ e/ou em dias ⃞ ⃞ ⃞ a partir da data da consig-

⃞ ⃞ ⃞ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)
⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ e/ou termo ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞

Ou: Início

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

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
□

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam

Compra □
Locação □
Locação financeira
Combinação dos anteriores
□

□

Locação-venda □

II.1.3) Tipo de contrato de serviços
Categoria de serviços

⃞⃞

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

SIM □

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para a empreitada de concepção (de especialidades)/construção do Centro
Escolar de Ourém.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção de um centro escolar em conformidade com estudo prévio, mapa de vãos, mapa
de acabamentos e caderno de encargos patenteados a concurso e ainda e acordo com as
seguintes especialidades a elaborar:
— Arranjos exteriores.
— Estabilidade.
— Rede de distribuição predial de águas.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
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
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos

