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SECÇÃO IV: PROCESSOS

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) TIPO DE PROCESSO

¢

Concurso público
IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO
¢
SIM £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO
¢
SIM
£
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
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

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

\\\\\\ IIIª Série
\\\\ / \\\\ de \\ / \\ / \\\\
no Diário da República

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

\\\\\\ IIIª Série
\\\\ / \\\\ de \\ / \\ / \\\\
no Diário da República

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jornal Oficial da União Europeia

28 / 06 / 2006

* 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.

28 de Junho de 2006.  O Director-Geral, Alberto Rodrigues
Coelho.
3000210097

MINISTÉRIO DA SAÚDE

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

\\

ou

Mínimo

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1) Os critérios a seguir indicados
1 
2 
3 
Por ordem decrescente de
ou

4 
5 
6 
importância

NÃO

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Custo: 50 euros.

17 / 07 / 2006

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento no acto da entrega dos documentos ou pagamento a cobrança se solicitada a obtenção dos documentos por correio ou fax.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

21 08 2006

\\\

/
/
ou
dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora: 
IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados
Data prevista

ANÚNCIO DE CONCURSO

£

7
8 
9 
SIM £

£

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

Data limite de obtenção

Direcção-Geral da Saúde

\\ / Máximo \\

\\ / \\ / \\\\

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

£ £

£ £ £ £ £ £ ¢ £ £

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.
Endereço postal:
Rua de Conceição Fernandes.
Localidade:
Vila Nova de Gaia.
Código postal:
4434-502.
País:
Portugal.
Telefone:
227865100; ext.: 1151.
Fax:
227832755.
Correio electrónico:
otilia@chvng.min-saude.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».
I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Organismo de direito público.
Saúde.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

090 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

II.1) DESCRIÇÃO

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

Concessão de exploração das cafetarias da Unidade I e Unidade II.

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes ou seus representantes, devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora: 10 horas. Local: Avenida da Ilha da Madeira, 1, 4.º piso, Lisboa.

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

¢

SIM

£

II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 93.
Principal local de execução: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.
Código NUTS: PT114.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.

II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

Concessão de exploração das cafetarias da Unidade I e Unidade II.

II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 55330000.

10 766

N.º 132  11 de Julho de 2006

II.1.9) São aceites variantes:

Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Concessão de exploração das cafetarias da Unidade I e Unidade II.
SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

Ao concorrente a quem for adjudicada a prestação de serviços poderá ser exigida
a caução correspondente a 5% do valor total da adjudicação.

Ponto IV.3.3) O programa de concurso e caderno de encargos podem ser consultados ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, ver ponto I.1), em
qualquer dia útil, das 8 horas e 30 minutos às 12 horas e das 13 horas e 30
minutos às 16 horas, até ao termo do prazo fixado para a entrega das propostas.
Ponto IV.3.7) Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas durante
o prazo mínimo de 60 dias a contar da data fixada para recepção das propostas,
considerando-se automaticamente prorrogados por iguais períodos para os concorrentes que nada requeiram em contrário.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 29/06/2006.

29 de Junho de 2006.  A Chefe de Secção, Maria Júlia Pinto.
3000210029

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

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

O pagamento da renda será efectuado até ao dia 8 do mês a que respeita.

III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

Se a adjudicação for feita a um agrupamento de empresas concorrentes, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade
de consórcio externo.

Secretaria Regional do Equipamento Social
e Transportes
Direcção Regional de Edifícios Públicos

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO

III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os documentos referidos no programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os documentos referidos no programa de concurso.

Obras
Fornecimentos
Serviços

¢
£
£

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
¢
SIM
£
NÃO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta.
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

CP n.º 08-166/06  Concessão de exploração das cafetarias da Unidade I e da
Unidade II.

IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 14/07/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 30.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O custo de cada caderno de encargos e respectivo programa será o indicado,
IVA incluído, a liquidar no acto de aquisição através de cheque. Caso seja
pretendido o envio dos referidos documentos pelo correio, deverá o concorrente, com a solicitação, enviar cheque emitido à ordem do Centro Hospitalar de
Vila Nova de Gaia com o valor referido acrescido da quantia de 4 euros para
portes de envio.

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
À atenção de
Região Autónoma da Madeira
Direcção de Serviços de Concursos
Secretaria Regional do Equipamento e Contratos
Social e Transportes
(Direcção Regional de Edifícios
Públicos)
Endereço
Rua do Dr. Pestana Júnior, 6

Código postal
9064-506

Localidade/Cidade
Funchal

País
Portugal

Telefone
291207200

Fax
291207385

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)
www.sres.pt

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 ¢ 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
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central
£ Instituição Europeia
Autoridade regional/local ¢
Organismo de direito público

IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 14/07/2006.
Hora: 16.

IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

PT.

IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:

Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 17/07/2006.
Hora: 10.
Lugar: sala de reuniões do Serviço de Aprovisionamento.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Ponto II.3) A duração do contrato a celebrar no âmbito deste concurso é de três
anos, podendo ser renovado por períodos de um ano, se não for denunciado,
por qualquer das partes, com uma antecedência de 90 dias, por carta registada,
com aviso de recepção.

£
£

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
indicadas pela entidade adjudicante £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Piscina anexa à Escola Básica do Curral das Freiras.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os principais trabalhos são: betão armado, alvenaria de blocos, revestimentos de
pisos, paredes e tectos, impermeabilizações, carpintarias, serralharias, pinturas, redes de águas e esgotos, instalações eléctricas e diversos.
A área bruta de construção é aproximadamente de 3442,00 m 2 , sendo os arranjos
exteriores de 1185,00 m 2 .
Preço base do concurso: 2 800 000 euros, não incluindo o IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Região Autónoma da Madeira  concelho de Câmara de Lobos.

