CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

INFRAESTRUTURAÇÃO DO LOTEAMENTO DO PLANO DE
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL (PRUA) DE ACHADA MATO DA PRAIA

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Designação da entidade adjudicante: Câmara Municipal da Praia
Endereço postal: Paços do Concelho, Praça Alexandre Albuquerque, CP 108, Praia
Número de telefone: 5347101
E-mail: concurso.cmp@gmail.com

2 - OBJECTO DO CONCURSO
Infraestruturação do loteamento do Plano de Requalificação Urbana e Ambiental
(PRUA), de Achada Mato-Praia.
Área do terreno........................m2
•

Movimentos de Terras

•

Escavação mecânica à cota dos trabalhos para construção de vias principais
de acessos e aos quarteirões.

•

Concepção do projeto e execução de Água Potável e Esgotos e - Ramais
principais (vias principais e secundarias, quarteirões).

•

Calcetamento de vias principal e secundarias.
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3 - LOCAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS
Achada Mato - Praia
4 – REQUISITOS DE ADMISSÃO AO CONCURSO
Só serão admitidos Empresas Nacionais, titulares dos alvarás de empreiteiro de obras
públicas da classe 2 ou superior emitido pelo CAECI.
5 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Toda a execução da empreitada rege-se pelo Decreto-Lei nº 54/10 de 29 de Novembro
de 2010. Todos os procedimentos pré-contratual e da execução do contrato da
empreitada regem-se pelos, CCP – ARAP Lei nº 88/VIII/2015 de 14 de abril e RJCA –
DL nº 50/2015 de 23 de setembro.
6 – VALOR DO PREÇO BASE DO PROCEDIMENTO
O valor máximo que a entidade adjudicante (CMP) está disposta a pagar pela
empreitada é fixado em 45.000.000$00 (quarenta e cinco milhões de escudos),
excluindo IVA.
Nos termos do nº 2 do artigo 69º da lei nº 79/VI/2005, de 05 de Setembro de 2005, que
aprova o regime financeiro das autarquias locais, o município é isento de quaisquer
impostos, taxas e encargos devidos ao Estado.
7 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO E DE AVALIAÇÃO
Será nomeada uma Comissão de Avaliação para a apreciação das propostas que
trabalhará em sessões privadas na análise das propostas da forma seguinte:
Numa primeira análise verificará se as propostas respondem, no essencial, a todas as
exigências dos documentos patentes a concurso.
As propostas, depois de verificadas, serão classificadas tendo em conta os seguintes
critérios definidos no caderno de encargos, isto é, Programa do Concurso.
Qualquer proposta que não responda, no essencial, às exigências dos documentos
patentes a concurso será rejeitada pela Comissão de Avaliação.
A adjudicação é feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa.
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8 – OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONCURSO
Os documentos relativos ao concurso podem ser obtidos em Pen Drive através de
Secretária do Gabinete do Presidente da CMP, a partir do dia 29 de Maio de 2020,
mediante o pagamento de um montante de 10.000$00 (dez mil escudos) através de
cheque emitido a favor da CMP ou de entrega de comprovativo de depósito do valor na
conta da CMP a fornecer no acto de inscrição no concurso.
Constam dos documentos do concurso a serem entregues em Pen drive os seguintes:
Programa do Concurso, Cláusula Técnicas e Administrativas Plano Urbanístico
(PRUA), Levantamento topográfico e o Mapas de Quantidades .
Os projetos de execução, concepção da Rede de Esgotos e Águas e de preparação de
obra serão elaborados e fornecidos pelo concorrente vencedor.
9 – PRAZO PARA ESCLARECIMENTOS
Podem ser pedidos esclarecimentos sobre os documentos do concurso até 11 de Junho
de 2020.
10 – DATA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Os interessados devem entregar as respetivas propostas até às 14h30 do dia 18 de
Junho de 2020, no Gabinete do Presidente da CMP.
11 - ACTO PÚBLICO
O acto público de abertura das propostas tem lugar no dia, 18/06/2020 ás 15h00 no
Salão Nobre dos Paços do Concelho - Plateau, podendo no mesmo intervir todos os
concorrentes devidamente credenciados para o efeito.
12- VISITA TÉCNICA
Será feita uma visita técnica ao local da obra, no dia 3 de junho de 2020, ponto de
encontro, Campo Relvado de Achada Mato.

3

