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I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1

¢

Se distinto, ver anexo A

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

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

£
¢

Governo central
Autoridade regional/local

Instituição Europeia
Organismo de direito público

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução
¢
Concepção e execução
£
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

¢

Hora: 17 horas.

£ £

II.1) DESCRIÇÃO

NÃO

Condições e forma de pagamento:

£

SIM

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Rectificação, pavimentação e infra-estruturas da Avenida do Abade Pedrosa — Santa
Cristina do Couto.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Requalificação da via através da reformulação do pavimento do circuito automóvel,
criação de novos circuitos pedonais em pedra-do-chão e lancis de granito e trabalhos de infra-estruturação viária para drenagem de águas pluviais.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Freguesia de Santa Cristina do Couto, concelho de Santo Tirso.

066 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
Hora: 10 horas. Local: Departamento de Obras Municipais.

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

13 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, António
Alberto de Castro Fernandes.
2611048438
ANÚNCIO DE CONCURSO

Código NUTS
PT113 CONTINENTE NORTE — AVE.

Obras

II.1.9) Divisão em lotes

Fornecimentos

NÃO

¢

SIM

£

um lote

£

vários lotes

¢
£
£

Serviços

Indicar se se podem apresentar propostas para:

£

todos os lotes

¢

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

£

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

¢

SIM

£

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

II.2.1) Quantidade ou extensão total
269 047,27 euros.

Organismo
Câmara Municipal de Santo Tirso

À atenção de
Departamento de Obras Municipais

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Endereço
Praça de 25 de Abril

Código postal
4780-373

Localidade/Cidade
Santo Tirso

País
Portugal

Telefone
252830402

Fax
252859267

Correio electrónico
domsa@cm-stirso.pt

Endereço Internet (URL)

Prazo em dias

150 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
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
Classificação como empreiteiro geral de obras públicas: 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da obra, e a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam, consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na
proposta e que será indicada m documento anexo àquela, caso o concorrente não
recorra à faculdade conferida no n.º 6.3.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Consultar programa de concurso.

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1

Indicado em I.1

¢
¢

Governo central
Autoridade regional/local

£
¢

Instituição Europeia
Organismo de direito público

£
£

Outro

£

II.1) DESCRIÇÃO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta

¢

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
44/2007.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

020 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Moeda: euro.

Se distinto, ver anexo A

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

SECÇÃO IV: PROCESSOS

Custo: 150 euros.

Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Consultar programa de concurso.

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Consultar programa de concurso.

¢

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução
¢
Concepção e execução
£
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
¢
SIM
£
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Arranjo urbanístico da Rua de 25 de Abril — Reguenga.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Requalificação urbana dos arruamentos, concebendo uma área pedonal, prevendo
para o efeito a recuperação dos pavimentos existentes, execução de infra-estruturas
de drenagem de águas pluviais, águas residuais e abastecimento de água, instalações eléctricas e iluminação pública.
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CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Freguesia da Reguenga, concelho de Santo Tirso.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Código NUTS
PT113 CONTINENTE NORTE — AVE.

Obras

II.1.9) Divisão em lotes

Fornecimentos

NÃO

¢

£

SIM

Serviços

Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote

£

vários lotes

£
£
¢

£

todos os lotes

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

£

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

¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

£

SIM

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
135 119,15 euros.

Organismo
Município de Tavira

À atenção de
Secção de Aquisição de Bens
e Serviços

Endereço
Praça da República

Código postal
8800-951

Localidade/Cidade
Tavira

País
Portugal

Telefone
281320500

Fax
281322888

Correio electrónico
camara@cm-tavira.pt

Endereço Internet (URL)

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias

120 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
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
Classificação como empreiteiro geral de obras rodoviárias da 2.ª categoria ou a 8.ª
subcategoria da 2.ª categoria, em classe que cubra o valor global da obra e ainda a
6.ª subcategoria da 2.ª categoria ou 7.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitam.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Consultar programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Consultar programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Consultar programa de concurso.

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
£ Instituição Europeia
Governo central
Autoridade regional/local ¢
Organismo de direito público

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

SECÇÃO IV: PROCESSOS
II.1) DESCRIÇÃO

IV.1) TIPO DE PROCESSO

¢

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

II.1.3) Tipo de contrato de serviços
Categoria de serviços

¢

15

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para prestação de serviços de impressão de material de divulgação do produto cultural — PITER.

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

020 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 150 euros.

£
£

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O concurso tem por objecto a impressão de muppies, outdoors, mapas, roteiros e
brochuras, conforme se descreve nas cláusulas do caderno de encargos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Paços do Concelho ou noutro local em Tavira a indicar pela autarquia.
Código NUTS

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

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República
Hora: 17 horas.

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

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

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

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
SIM £
NÃO ¢
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias
serviços)

080 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e

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
Hora: 10 horas.

¢

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

Local: Departamento de Obras Municipais.
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

¢

SIM

£

14 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, António
Alberto de Castro Fernandes.
2611048715

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 revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É admitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo quando lhe for adjudicado
o contrato.

