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EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA “ORLA DE QUEBRA 

CANELA” – CIDADE DA PRAIA 

 

Câmara Municipal 

ANÚNCIO DE CONCURSO 

 
1. Identificação da entidade adjudicante 

Designação da entidade adjudicante: Câmara Municipal da Praia Direcção de Infra-estruturas e Transportes, Fazenda (Gabinete Técnico), 
Cidade da Praia. 

2. Objecto do concurso 

2.1. O presente concurso diz respeito aos trabalhos da EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA “”ORLA DE QUEBRA CANELA””NA CIDADE 
DA PRAIA, ILHA DE SANTIAGO. 

2.2. Os trabalhos que fazem parte da presente empreitada consistem em todas as operações necessárias à EMPREITADA DE 
REQUALIFICAÇÃO DA “”ORLA DE QUEBRA CANELA”” NA CIDADE DA PRAIA, ILHA DE SANTIAGO, a executar de acordo com os 
documentos do concurso e com as cláusulas técnicas especiais. 

3. Modalidade do concurso 

Concurso público. 

4. Consulta e obtenção do processo do concurso 

4.1. O processo do concurso encontra-se patente na Secretaria da Direcção de Infra-estruturas e Transportes na Fazenda (Edifício Técnico da 
CMP), Cidade da Praia, onde pode ser examinado, durante as horas de expediente, desde a data do respectivo Anúncio Público do Concurso 
ao dia e hora do acto público. 

4.2. Cópias do processo de concurso poderão ser adquiridas na Secretaria da Direcção de Infra-estruturas e Transporte na Fazenda, Cidade da 
Praia, pela quantia 5.000$00 (cinco mil escudos). 

5. Qualificação de concorrentes e associação de empresas 

5.1. Só serão admitidos Empresas Nacionais titulares dos alvarás de empreiteiro de obras públicas da classe 3 ou superior emitido pelo 
CAEOPP. 

5.2. Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, 
desde que todas as empresas do agrupamento possuam condições legais adequadas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras 
públicas. 

6. Regime de execução da empreitada 

A empreitada será executada em regime de preço global não revisível. 

7. Data de apresentação de propostas 

7.1. Os interessados devem entregar, contra recibo, as respectivas propostas até às 16h00 do dia 01 de Dezembro de 2014, na Direcção de 
Infra-estruturas e Transportes, Edifício Técnico da CMP, na Fazenda, Cidade da Praia. 

7.2. As propostas poderão ainda ser remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, nos termos definidos no Programa do 
Concurso. 



8. Acto Público 

O Acto Público de Abertura das Propostas terá lugar na Sala de Reunião da Direcção de Infra-estruturas e Transportes, na Fazenda, Cidade da 
Praia, no dia 02 de Dezembro, podendo no mesmo intervir todos os concorrentes devidamente credenciados para o efeito. 

9. Critérios de adjudicação da empreitada 

9.1. A adjudicação da empreitada será feita à proposta mais vantajosa, ao concorrente que, para além de apresentar a proposta em 
conformidade com todas as exigências dos concurso e com melhores condições de preços e prazos, demonstre possuir capacidade técnica e 
financeira para poder executar a empreitada. 

9.2. As propostas, depois de verificadas, serão classificadas tendo em conta os seguintes critérios: 

CAPACIDADE TÉCNICO/FINANCEIRA DAS EMPRESAS …… 40% 

MONTANTE GLOBAL PROPOSTO……………………………………… 45%  

PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA…………………………… 15% 

 


