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CÂMARA MUNICIPAL

Anúncio de Concurso Público n'O2l2O2O
l, Enlidode Adjudiconle: cÂvnnn MUNICIPAL Do MAlo, sito no Avenidq

Amílcor Cobrol; CP, 30; llho do Moio; Ìelefones 333 55 21, 333 55 20 e 25517
ó0, fox 255 l3 28, endereços eletrónicos: ,corolinowsontos@gmoil,cv e
Jose,J.Ribeiro@cmm.gov,cv

2. Orgão compelenle poro decisão de conlrolor e aulorizot o despesa:
Cômqro Municipol do Mqio
Enlidade responsável pelo condução do procedimenlo: Direçõo de
Urbonismo, lnfroestruturos e Tronsportes,
Finonciomenlo: As despesos inerentes ò celebroçÕo do confroto sõo
finonciodos pelo Cômoro Municipol,

5, Obieto do Concurso: O presente concurso destinq-se ò execuçõo de
Empreitodo dos obros do Estódio Municipol, Cidode do Porlo Inglês - llho do
Moio,
Locol de execução do conlrolo: Cidode do Porto Inglês, llho do Moio,
Prozo de execução do conlrolo: O prozo móximo de execuçõo do
empreitodo é de 4 (quotro) meses o contqr do doto do ossinoturo do
contrqto
Preço mâximo: O preço proposto nÕo pode exceder o preço bose de
24.000.000$OO Cyinte e quotro milhões de escudos)

9, Obtenção dos documentos do concurso; Os documentos relotivos oo
presente concurso podem ser obtidos no Secretorio do Cômoro Municipol
do Moio, nos dios útqis de trqbolho, duronte o horório normol de
funcionqmento (dos 8 Òs I ó horos), oté oo dio 2l de Abril de 2020.

10, CusÍo dos documenlos do concurso; O custo dos documentos do concurso
é de 20,000S00 (vinte mil escudos), O pogomento deve ser efetuodo em
numerório ou otrovés do depósito bqncório o fovor do Cômoro Municipol

, do Moio,
ll,Requisilos de odmrssõo: Serõo odmitidos os empresos nocionois detentoros

dos olvqrós de empreitodqs de obros públicos dq closse 1 ou superior e que
nÕo se encontrem em nenhumo dos situoções referidos no ortigo 70o do
Código de Controtoçõo Públicq,

l2,Modo de opresenloção de proposlas: As propostos devem ser
opresentodos, em supode de popel e informótico, no Secretorio, otrovés de
corto fechqdq e enviqdo poro o seguinte endereço postol:

Cãmoro Municipal do Maio
Avenido Amílcor Cobrol - CP 30
Porlo lnglês - llho do Moio
"Anúncio do concwso de empreilado dos obras do Estádio
Municipol do Moio"

ì3, linguo: As propostos devem ser redigidqs em linguo
os outros documentos que os ocomponhom
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14,Doto da apresentoção dos proposÍos: As propostos devem ser entregues no
Secretorio do Cômoro Municipol do Moio, oté Òs l2 horos do dio 22 de Abril
de 2020.

lS.Prozo de monutenção dos proposÍos: Os concorrentes ficom vinculodos ò
monutençÕo dos propostos pelo prozo de ó0 (sessento) dios,

16,Critério de odjudicoção:, O critério de odjudicoçÕo é o do proposto
economicomente mois vontojoso, de qcordo com o disposto no ort." l8 do
progrqmo de concurso,

lT,Visilo oo locqldo obro: A visito técnico obrigotório, orgonizodo pelo Direçõo
do Urbonismo, Infroestruturos e Tronsportes, seró reolizodo no dio 3l de
Morço de 2O2O, com concentroçÕo em frente ò Cômoro Municipol de
Mqio, pelos 09 horqs,

18,Alo público: O oto público de oberturo dos propostos tem lugor nos Poços
do Concelho, òs l4 horos do dio 22 de Abril de 2020, podendo intervir todos
os concorrentes ou seus representontes devidomente credenciodos poro o
eÍeito,

19, Lei oplicóvel oo procedimenlo: Lei n"88/Vllll2}15, de 14 de obril - Código do
ControtoçÕo Público e Decreto Lei n,'50/2015 de 23 de setembro - Regime
J u ríd i co d os Co ntrotos Ad m i n istrotivos (RJ_çA).

Cidode do Porto rngros;Jl#àïffi
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