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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação:
1 — Adequação da proposta aos objectivos definidos no caderno de encargos;
2 — Preço.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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».

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

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Concurso público n.º 48/2006.

Autoridades regionais ou locais.

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: 07/12/2006.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 600,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O preço supra-referido é relativo ao processo em papel. O processo está ainda
disponível em suporte digital (100 euros). A estes valores acresce o IVA à
taxa legal em vigor nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. O
processo de concurso será fornecido no prazo de seis dias a contar da data da
recepção do respectivo pedido escrito. O pagamento é prévio e será feito em
numerário ou cheque visado, passado à ordem do tesoureiro do Governo
Regional da Madeira.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Assessoria à fiscalização das empreitadas de construção da Via Expresso Fajã
da Ovelha — Ponta do Pargo.
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 12.
Principal local de execução: Região Autónoma da Madeira — concelho da
Calheta.
Código NUTS: PT300.
II.1.3) O anúncio implica:

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

Data: 14/12/2006.
Hora: 17.

A constituição e a gestão de um sistema de informação e controlo das empreitadas indicadas de modo a permitir a fiscalização dos trabalhos e outras acções
especificadas no processo de concurso.

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

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

PT.

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74231800.

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

II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).

Não.

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

II.1.8) Divisão em lotes:

Data: 15/12/2006.
Hora: 10.
Lugar: indicado em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Qualquer pessoa, podendo intervir representantes dos concorrentes, devidamente credenciados.

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Período em meses: 24 (a contar da data de adjudicação).
SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

Não.
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

5% do valor total do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

O prazo referido em II.3) conta-se da data da assinatura do contrato.
O prazo pode ser prorrogado nos termos do caderno de encargos.

A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Região Autónoma
da Madeira, através da Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 17/10/2006.

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

17 de Outubro de 2006. — O Chefe de Gabinete, João Ricardo
Luís dos Reis.
1000306915
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Região Autónoma da Madeira, Secretaria Regional do Equipamento Social e
Transportes (Direcção Regional de Estradas).
Endereço postal:
Rua do Dr. Pestana Júnior, 6.
Localidade:
Funchal.
Código postal:
9064-506.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Rua do Dr. Pestana Júnior, 6.
À atenção de:
Direcção de Serviços de Concursos e Contratos.
Telefone:
291207200.
Fax:
291207385.
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.sres.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».

Agrupamento complementar de empresas ou consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Conforme referido no programa de concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Conforme referido no programa de concurso.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Conforme referido no programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Conforme referido no programa de concurso.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Conforme referido no programa de concurso.
III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:

Não.
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissionais do pessoal responsável pela execução do serviço:

Sim.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação:
1 — Adequação da proposta aos objectivos definidos no caderno de encargos;
2 — Preço.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Concurso público n.º 49/2006.
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: 28/12/2006.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 600,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O preço supra-referido é relativo ao processo em papel. O processo está ainda
disponível em suporte digital (100 euros). A estes valores acresce o IVA à taxa
legal em vigor nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. O processo
de concurso será fornecido no prazo de seis dias a contar da data da recepção do
respectivo pedido escrito. O pagamento é prévio e será feito em numerário ou
cheque visado, passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional da Madeira.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 03/01/2007.
Hora: 17.
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: 04/01/2007.
Hora: 10.
Lugar: indicado em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Qualquer pessoa, podendo intervir representantes dos concorrentes, devidamente credenciados.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Telefone
234370200

Fax
234429116

Correio electrónico
sas@ua.pt

Endereço Internet (URL)
www.sas.ua.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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢
Locação £ Locação financeira
Combinação dos anteriores

£

Locação-venda

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
¢
SIM
£
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de produtos alimentares.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de carnes e produtos derivados das espécies bovina, suína e caprina; carne fresca e congelada de aves, coelho e ovos; peixe congelado, moluscos e
crustáceos; mercearias e géneros alimentícios diversos para o 1.º semestre de
2007.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Armazéns dos Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro, sitos no
Campus Universitário de Santiago e na Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Águeda.
Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO ¢
SIM
£
Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote £
vários lotes £
todos os lotes

£

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Não.

Ou: Início

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

O prazo referido em II.3) conta-se da data da assinatura do contrato.
O prazo pode ser prorrogado nos termos do caderno de encargos.

£

£

01 / 01 / 2007 e/ou termo 30 / 06 / 2007

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 18/10/2006.

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

18 de Outubro de 2006. — O Chefe de Gabinete, João Ricardo
Luís dos Reis.
1000306916

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Poderá ser exigida a prestação da caução no valor máximo de 5% do valor total do
fornecimento, com exclusão do IVA.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os encargos serão suportados pela rubrica 02.01.06 do orçamento privativo dos
SASUA, ocorrendo os pagamentos nos termos e prazos indicados no caderno de
encargos.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Serviços de Acção Social
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
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
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Todos os que constam no caderno de encargos.

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Todos os que constam no caderno de encargos.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Todos os que constam no caderno de encargos.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Serviços de Acção Social
da Universidade de Aveiro

À atenção de
Divisão Administrativa e Financeira

Endereço
Campus Universitário de Santiago

Código postal
3810-193

Localidade/Cidade
Aveiro

País
Portugal

IV.1) TIPO DE PROCESSO

¢

Concurso público
IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

¢

¢

