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

ANEXO A
1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Organismo
IPJ — Instituto Português
da Juventude

À atenção de
Chefe de Divisão do NIE — Núcleo
de Infra-Estruturas e Equipamentos
Dr.ª Isabel Pereira Bastos

Endereço
Avenida da Liberdade, 194

Código postal
1269-051

Localidade/Cidade
Lisboa

País
Portugal

Telefone
213179200

Fax
213179211

Correio electrónico
isabel.bastos@ipj.pt

Endereço Internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Organismo
IPJ — Instituto Português
da Juventude

À atenção de
Chefe de Divisão do NIE — Núcleo
de Infra-Estruturas e Equipamentos
Dr.ª Isabel Pereira Bastos

Endereço
Avenida da Liberdade, 194

Código postal
1269-051

Localidade/Cidade
Lisboa

País
Portugal

Telefone
213179200

Fax
213179211

Correio electrónico
isabel.bastos@ipj.pt

Endereço Internet (URL)

Endereço postal:
Avenida de José Malhoa, 11.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1099-018.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Direcção de Serviços Administrativos.
Telefone:
217227206.
Fax:
217227006.
Correio electrónico:
www.iefp.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.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

AQA.20062101093 — Aquisição, impressão e distribuição de 500 000 pastas
arquivadoras, no âmbito do Plano de Emprego para os desempregados.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Organismo
IPJ — Instituto Português
da Juventude

À atenção de
Presidente da Comissão Executiva
Dr.ª Maria Geraldes

Endereço
Avenida da Liberdade, 194

Código postal
1269-051

Localidade/Cidade
Lisboa

País
Portugal

Telefone
213179200

Fax
213179211

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

b) Fornecimentos:
Compra.
II.1.3) O anúncio implica:

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

Aquisição, impressão e distribuição de 500 000 pastas arquivadoras, no âmbito
do Plano de Emprego para os desempregados.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 30192000.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 78100000.
Vocabulário principal: 63600000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Não.
II.1.8) Divisão em lotes:

ANEXO B — INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES
Lote n.°

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.

\5

2) Descrição sucinta
Cada lote corresponde a uma instalação do IPJ (Serviços Centrais e Delegações
Regionais) conforme consta do anexo II do caderno de encargos.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

3) Extensão ou quantidade
O número de lotes a concurso são cinco e correspondem aos Serviços Centrais do
IPJ e às Delegações Regionais em Beja, Castelo Branco, Leiria e Lisboa conforme
consta do programa de concurso e do caderno de encargos.

Período em dias: 90 (a contar da data de adjudicação).

6 de Dezembro de 2006. — A Presidente da Comissão Executiva,
Maria Geraldes.
3000221849

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I. P.
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

500 000 pastas arquivadoras.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

Consórcio, 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:
1 — As propostas serão instruídas, com os seguintes documentos:
a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I do programa do
concurso;
b) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal do
contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado
civil e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, núme-
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ro de pessoa colectiva, sede, filiais que interessam à execução do contrato, objecto
social, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes
para a obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula nessa conservatória, conforme modelo constante de anexo II.
2 — No caso de o concorrente ser um agrupamento, a proposta deve ainda ser
acompanhada dos seguintes documentos:
a) Indicação da morada e números de telefone e fax para efeitos de notificações;
b) Declaração de cada pessoa singular ou colectiva da sua intenção de se consorciar, no caso de adjudicação.
3 — Os documentos referidos no n.º 2 deverão ser apresentados pelo agrupamento de concorrentes, devendo os restantes documentos ser apresentados por
cada uma das pessoas singulares ou colectivas que o compõem.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Pontos de contacto:
Direcção de Serviços Administrativos.
Telefone:
217227206.
Fax:
217227006.
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.iefp.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».

Concurso público.

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

Não.

Organismo de direito público.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

II.1) DESCRIÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Preço mais baixo.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:

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

AQA.20062101093.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Não.
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: 30/01/2007.
Hora: 10.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 80.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O fornecimento de exemplar do programa do concurso e do caderno de encargos
é feito contra o pagamento de 80 euros, em numerário ou mediante cheque
emitido à ordem do IEFP, ficando registado o nome, a morada e os números
de telefone e fax, endereço de e-mail, bem como o nome de contacto, das entidades que a tenham levantado ou mandado levantar.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

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

AQA.20062101109 — Aquisição de prestação de serviços de impressão dos
conteúdos do «Dossier para Apoio ao Desempregado».
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 15.
II.1.3) O anúncio implica:

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

Aquisição de prestação de serviços de impressão dos conteúdos do «Dossier
para Apoio ao Desempregado».
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 78100000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Não.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.

Data: 29/01/2007.
Hora: 17.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

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

500 000 exemplares.

PT.

Período em dias: 15 (a contar da data de adjudicação).

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

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

Período em dias: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 30/01/2007.
Hora: 10.
Lugar: Serviços Centrais do IEFP — Avenida de José Malhoa, 11, piso 0, sala
1, 1099-018 Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo intervir os
concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

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

SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

Consórcio, em regime de responsabilidade solidária.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 06/12/2006.

6 de Dezembro de 2006. — A Directora de Serviços Administrativos, Sara Ribeiro.
3000221709
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
Endereço postal:
Avenida de José Malhoa, 11.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1099-018.
País:
Portugal.

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:
1 — As propostas serão instruídas, com os seguintes documentos:
a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I do presente programa do concurso;
b) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal do
contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado
civil e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessam à execução do contrato, objecto
social, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes
para a obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula nessa conservatória, conforme modelo constante de anexo II.
2 — No caso de o concorrente ser um agrupamento, a proposta deve ainda ser
acompanhada dos seguintes documentos:
a) Indicação da morada e números de telefone e fax para efeitos de notificações;
b) Declaração de cada pessoa singular ou colectiva da sua intenção de se consorciar, no caso de adjudicação.
3 — Os documentos referidos no n.º 2 deverão ser apresentados pelo agrupamento de concorrentes, devendo os restantes documentos ser apresentados por
cada uma das pessoas singulares ou colectivas que o compõem.

