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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.
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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
Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma das
situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
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 interessem 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;
b) De declaração emitida conforme modelo constante do anexo 1 do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Cópia das declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC
dos anos 2004, 2005 e 2006 (com todos os anexos) ou, em caso de a elas não haver lugar, cópia da declaração de início de actividade;
b) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos anos 2004, 2005 e
2006, o volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de serviços objecto
do procedimento;
c) Declaração em que conste o capital próprio e o activo líquido dos últimos três
anos (2004, 2005 e 2006);
d) Balancete desenvolvido, por contas, dos anos 2004, 2005 e 2006.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos anos 2004, 2005 e 2006,
respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou,
na sua falta e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do
concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas

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

¢

£
SIM
¢
NÃO
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
PROALGARVE.
14 de Setembro de 200. — A Vice-Presidente da Câmara, Sara
Mansinho.
2611048688

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DE REI
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

¢
£
£

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?
¢
SIM £
NÃO
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

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

¢

SIM

£

SIM

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

NÃO

¢

Hora: 10 horas. Local: sala de reuniões da Câmara Municipal de Tavira, sita na
Praça da República, em Tavira.

£
SECÇÃO IV: PROCESSOS

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Câmara Municipal de Vila de Rei

À atenção de
Chefe de Divisão

Endereço
Praça de Matos Silva Neves

Código postal
6110-174

Localidade/Cidade
Vila de Rei

País
Portugal

Telefone
(351) 274890010

Fax
(351) 274890018

Correio electrónico
geral@cm-viladerei.pt

Endereço Internet (URL)
www.cm-viladerei.pt

IV.1) TIPO DE PROCESSO

¢

Concurso público

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Preço — 50%;
b) Condições de pagamento (dias seguidos) — 30%;
c) Prazo de entrega após aprovação das maquetas finais (dias seguidos) — 20%.
Por ordem decrescente de importância

NÃO

£

SIM

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
4-CPu/07.

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

Custo: 13,92 euros, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em numerário ou cheque à ordem do município de Tavira, a liquidar no acto de
aquisição ou remetido à cobrança.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República
Hora: 17 horas e 30 minutos.

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

Organismo de direito público

Outro

£

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
Concepção/construção do Centro de Férias do Penedo Furado.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Elaboração do projecto de execução e construção de um edifício destinado a centro
de férias a implantar na zona de recreio e lazer do Penedo Furado.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Penedo Furado/Vila de Rei.

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

Código NUTS
PT166 CONTINENTE CENTRO — PINHAL INTERIOR SUL.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

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 e seus representantes, devidamente credenciados.

£
£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

015 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

¢

£

