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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
01/2007.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

\\ \ \ \\\\ ou 010 dias a contar da

Data limite de obtenção
/
/
publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 50 euros, acrescidos de IVA.

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque ou em numerário.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ / \\ / \\\\ ou 015 dias a contar da sua publicação no Diário

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

da República
Hora: 16 horas e 30 minutos.

£

£

£

£ £ £

¢

£

£

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Locação £ Locação financeira
Compra £
Combinação dos anteriores

/
/
ou
meses e/ou
Até
fixada para a recepção das propostas

Categoria de serviços

\\ \\ \\\\ \\

060 dias a contar da data

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual e de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome individual, a sociedade ou agrupamento da qual constem o
nome e o número do bilhete de identidade do(s) representante(s).
IV.3.7.2) Data, hora e local

\\ \\ \\\\

/
/
, ————— dias a contar da publicação do anúnData
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora: 11 horas. Local: Salão Nobre da Câmara Municipal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
¢
SIM
£
NÃO
VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO
¢
SIM
£
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Prazo de duração do contrato — o contrato de locação financeira será celebrado
pelo prazo de 60 ou 72 meses (consoante o prazo que vier a ser escolhido) contados a partir da recepção (provisória) do autocarro.

17 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Agostinho
Alves Pinto.
2611049346
ANÚNCIO DE CONCURSO
Fornecimentos
Serviços

£
£

Outro

£

II.1) DESCRIÇÃO

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

Obras

Organismo de direito público

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

£ £

¢

£
¢
¢

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
Município de Ribeira de Pena

À atenção de
Ex.mo Sr. Presidente da Câmara
Municipal

Endereço
Praça do Município

Código postal
4870-152

Localidade/Cidade
Ribeira de Pena

País
Portugal

Telefone
259490500

Fax
259493520

Correio electrónico
cmribeirapena@mail.telepac.pt

Endereço Internet (URL)

£

¢

Locação-venda

£

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

06

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
¢
SIM
£
NÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para financiamento de um miniautocarro.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente processo de concurso tem como objectivo o financiamento de um
miniautocarro, marca Toyota/Caetano, modelo Toyota — Hino NO4-TQ-Óptimo
2K, em 60 ou 72 prestações mensais, trimestrais ou semestrais constantes.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Município de Ribeira de Pena.
Código NUTS
PT115 CONTINENTE NORTE — TÂMEGA.
II.1.9) Divisão em lotes
SIM
£
NÃO ¢
Indicar se se podem apresentar propostas para:
vários lotes £
todos os lotes
um lote £

£

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

\\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para

365 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será efectuado em 60 ou 72 prestações, mensais, trimestrais ou semestrais constantes, de acordo com a modalidade que vier a ser escolhida.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do
agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao fornecimento/serviço
objecto do presente concurso.
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, ou constituir-se-ão em agrupamento de empresas, no mesmo regime de responsabilidade.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração na qual o concorrente indique o seu nome, número fiscal de contribuinte, número do bilhete de identidade ou da pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, denominação social, nome da 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.
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas relativos aos
últimos três exercícios findos, ou dos exercícios findos desde a constituição, caso
esta tenha ocorrido há menos de três anos.
No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos últimos três
anos.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS

Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos/serviços objecto do presente
procedimento.

ANÚNCIO DE CONCURSO

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais contratos efectuados nos últimos três anos, respectivos montantes, datas e destinatários.

Obras

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

Serviços

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

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

¢
£
£

Fornecimentos

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

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

¢

NÃO

£

SIM

SECÇÃO IV: PROCESSOS
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 ¢

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Organismo
Município de Vagos

À atenção de
Presidente da Câmara Municipal
de Vagos

Endereço
Rua da Saudade

Código postal
3840-420

Localidade/Cidade
Vagos

País
Portugal

Telefone
234799600

Fax
234799607

Correio electrónico
gabinete.presidente@cm-vagos.pt

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

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
02/2007.

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

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

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

\\ \ \ \\\\ ou 010 dias a contar da

/
/
Data limite de obtenção
publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 50 euros, acrescidos de IVA.

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

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque ou em numerário.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ / \\ / \\\\ ou 015 dias a contar da sua publicação no Diário

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
£ Instituição Europeia
Governo central

da República
Hora: 16 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

\\ \\ \\\\ \\

/
/
ou
meses e/ou
Até
fixada para a recepção das propostas

060 dias a contar da data

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual e de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome individual, a sociedade ou agrupamento da qual constem o
nome e o número do bilhete de identidade do(s) representante(s).
IV.3.7.2) Data, hora e local

Organismo de direito público

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
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
ETAR de Ouca.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A presente empreitada tem por objecto a concepção/construção de uma ETAR compacta em Ouca e respectivas ligações à rede de drenagem existente e ao meio receptor.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Freguesia de Ouca, concelho de Vagos.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

\\ \\ \\\\

/
/
, ————— dias a contar da publicação do anúnData
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora: 14 horas. Local: Salão Nobre da Câmara Municipal.

¢

Autoridade regional/local

Vocabulário principal
Objecto

Vocabulário complementar

45.23.24.20-2 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

principal
II.1.9) Divisão em lotes

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NÃO

¢

£

SIM

Indicar se se podem apresentar propostas para:
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
¢
SIM
£
NÃO
VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
¢
SIM
£
NÃO
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Prazo de duração do contrato — o contrato de locação financeira será celebrado
pelo prazo de 60 ou 72 meses (consoante o prazo que vier a ser escolhido) contados a partir da recepção (provisória) do miniautocarro.

17 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Agostinho
Alves Pinto.
2611049358

um lote

£

vários lotes

£

todos os lotes

£

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

¢

SIM

£

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Os trabalhos incluem a elaboração dos projectos de execução, plano de segurança
e saúde, compilação técnica, execução das obras de construção civil, fornecimento,
transporte, montagem e regulação do equipamento necessário e ligações à rede de
drenagem existente e ao meio receptor numa extensão de cerca de 810 m. O preço
base do concurso é de 140 000,00 euros.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Indicar o prazo em meses
ção (para obras)

\3 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-

