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programa de concurso. A capacidade técnica dos concorrentes para a execução
da obra posta a concurso será avaliada nos termos dos seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma empreitada de obras de
urbanização de loteamento, de valor não inferior a 250 000 euros;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
SECÇÃO IV: PROCESSO

Endereço
Rua das Freiras, 13

Código postal
5320-326

Localidade/Cidade
Vinhais

País
Portugal

Telefone
273770300

Fax
273771108

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

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:

P-13/d(1).
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Não.

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
£ Instituição Europeia
Governo central
Autoridade regional/local

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: 02/01/2007.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 353,79.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Mediante o pagamento em dinheiro ou cheque, passado ao município de Vila
de Rei.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 08/01/2007.
Hora: 12.

¢

Organismo de direito público

£
£

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.3) Tipo de contrato de serviços
Categoria de serviços
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II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de refeições nos estabelecimentos de ensino básico e pré-escolar.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Nos estabelecimentos de ensino indicados no caderno de encargos.
Código NUTS

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

Período em dias: 67 (a contar da data limite para recepção das propostas).

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

PT.

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 09/01/2007.
Hora: 10.
Lugar: Sala das Sessões do Edifício dos Paços do Concelho.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessadas, podendo intervir
as pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO

Não.

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

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

Outro

Prazo em dias
serviços)

£

115 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Constantes no artigo 10.º do programa de concurso: «Documentos de habilitação
dos concorrentes.»
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

Não.
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Se os concorrentes nada requererem em contrário dentro dos 8 dias seguintes ao
termo do prazo referido em IV.3.7), considerar-se-á o mesmo prorrogado por
mais 44 dias.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 07/11/2006.

7 de Novembro de 2006. — A Chefe da DUPOMA, Luísa Espadinha.
1000307583

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Constante no n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Constante no n.º 2 do artigo 10.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Constante no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso [alíneas a), b), c), d), e),
f) e g)].
III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?
NÃO
¢
SIM £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

£
£
¢

NÃO

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Câmara Municipal de Vinhais

À atenção de
Presidente da Câmara

¢

SIM

£
SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público
Concurso limitado
Concurso limitado com publicação de anúncio
Concurso limitado sem publicação de anúncio
Concurso limitado por prévia qualificação

¢
£
£
£
£
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£
£
£
£
£
£

limitado sem apresentação de candidaturas
limitado urgente
por negociação
por negociação com publicação prévia de anúncio
por negociação sem publicação prévia de anúncio
por negociação urgente

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

010 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: ———————— Moeda: ————————
Condições e forma de pagamento:

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República
Hora: ————————
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação
ES DA

DE

EL

EN

FR

NL

PT

FI

SV

Outra - país terceiro

£ £

£

£

£

£ £ £

¢

£

£

————————

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

060 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas

¢

Local: Câmara Municipal de Vinhais.

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

15 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Américo
Jaime Afonso Pereira.
1000307951

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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 £

¢

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Hora: 10 horas.

£
£

II.1) DESCRIÇÃO

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IT

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
¢
SIM
£
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Despoluição integrada do rio Lis, Lena e ribeira de Seiça — saneamento doméstico do concelho de Leiria — Sistema de Olhalvas:
Parte A — rede de drenagem dos lugares de Grinde, Palmeiria, Monte da Palmeiria,
Casal Vermelho e Canais;
Parte B — rede de drenagem de águas residuais de Caranguejeira, Casal da Cruz,
Vale da Catarina, Caldelas, Campina, Vale da Rosa, Lameiras e Vale Sobreiro — 1.ª
fase (parte restante);
Parte C — remodelação da rede de água nas E. N. 350 e 357 nos troços interferentes.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção de 23 165,00 m de colectores em tubagem de polipropileno com perfil
corrugado, classe SN8, de diâmetro DN 200 mm. Construção de 607 de câmaras de
visita. Construção de 1334 ramais domiciliários de ligação.
Construção de 2435,00 m e 305,00 m de condutas de água em tubagem de PVC,
classe 1,0 Mpa, de diâmetros DN 110 mm e DN 160 mm, respectivamente. Substituição de 90 ramais de domiciliários de ligação.
Levantamento e reposição de 30 215,92 m 2 de pavimentos em calçada, betuminoso ou terra vegetal, sobre as valas. Levantamento e reposição, em estradas nacionais, de 2083,88 m3 em camada de base de pavimentos, em tout-venant, sobre as
valas; levantamento e reposição, em estradas nacionais, de 9818,83 m2 de betão
magro, sobre as valas; levantamento e reposição de 9818,83 m2, em estradas nacionais, de duas camadas de betão betuminoso, sobre as valas; reposição, em toda a
largura da faixa de rodagem das estradas nacionais, de 41 678,00 m2 em camada de
desgaste.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Lugares da freguesia da Caranguejeira, concelho de Leiria.
Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal
Vocabulário complementar

45.23.13.00-8 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

Objecto

¢
£
£

principal

45.23.24.00-6 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
45.23.21.51-5 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
mentares \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
Objectos

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento da Câmara Municipal
de Leiria

À atenção de
Divisão de Construção

Endereço
Rua da Cooperativa, 2, São Romão,
Leiria

Código postal
2410-256

Localidade/Cidade
Leiria

País
Portugal

Telefone
244817300

Fax
244817301

Correio electrónico
geral@smas-leiria.pt

Endereço Internet (URL)

comple-

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Empreitada da classe 45.21, categoria 45.21.4 e subcategoria 45.21.41, segundo
Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), nos termos do Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998.
II.1.9) Divisão em lotes
SIM
£
NÃO ¢
Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote £
vários lotes £
todos os lotes

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade da obra, conforme o programa de trabalhos.
Preço base — 1 620 000 euros, com exclusão do IVA.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO ¢
SIM £

548 a partir da data da consignação (para obras)

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Havendo lugar à adjudicação, a caução a prestar para celebração do contrato é de
5% do preço total do respectivo contrato, com exclusão do IVA.

