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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

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:
Os documentos indicados no programa do concurso.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os documentos indicados no programa do concurso.

Serviços de Acção Social
ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os documentos indicados no programa do concurso
III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:

Sim.
Referência às disposições legislativas, regulamentares ou administrativas pertinentes:
As indicadas no programa do concurso.
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissionais do pessoal responsável pela execução do serviço:

Sim.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

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:

CP-08/00009.
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: 20/11/2007.
Hora: 17:00.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 100.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
A pagar em dinheiro, cheque à ordem do INEM, I. P., ou transferência bancária
para o NIB 078101120000000661126, devendo, neste caso, ser apresentado
comprovativo do pagamento no acto de levantamento das peças concursais.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 21/11/2007.
Hora: 17:30.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

PT.
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).

£
¢
£

Obras
Fornecimentos
Serviços

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 de Acção Social
da Universidade de Aveiro

À atenção de
Divisão Administrativa e Financeira

Endereço
Campus Universitário de Santiago

Código postal
3810-193

Localidade/Cidade
Aveiro

País
Portugal

Telefone
234370200

Fax
234429116

Correio electrónico
sas@ua.pt

Endereço Internet (URL)
www.sas.sas.ua.pt

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
Se distinto, ver anexo A
Indicado em I.1 ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢
Locação £
Locação-venda

£

Locação financeira

Combinação dos anteriores

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO

£

¢

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de carnes e produtos derivados das espécies bovina, suína e caprina;
carnes fresca e congelada de aves coelho e ovos; peixe congelado, moluscos e crustáceos; mercearias e géneros alimentícios diversos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Armazéns dos Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro, sitos no
Campus Universitário de Santiago e na Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Águeda.
Código NUTS

Data: 22/11/2007.
Hora: 10:00.
Lugar: Rua do Almirante Barroso, 36, 1000-013 Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
O acto é público, mas só poderão intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.

II.1.9) Divisão em lotes
¢
SIM
£
NÃO
Indicar se se podem apresentar propostas para
Um lote £
Vários lotes £
Todos os lotes

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO

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

Não.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 28/09/2007.

28 de Setembro de 2007. — A Directora de Departamento, Margarida Bentes de Oliveira.
2611052391

£

II.1.5) Nome dado ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de produtos alimentares.

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIM

£

£

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO
Ou: Início

01 / 01 / 2008 e/ou termo 30 / 06 / 2008

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Poderá ser exigida a prestação da caução no valor máximo de 5% do valor total do
fornecimento, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os encargos serão suportados pela rubrica 02.01.06 do orçamento privativo dos
SASUA, ocorrendo os pagamentos nos termos e prazos indicados no caderno de
encargos.
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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
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Todos os que constam do caderno de encargos.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Todos os que constam do caderno de encargos.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Todos os que constam do caderno de encargos.

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso limitado
Concurso público ¢

£

Processo por negociação

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

£

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

¢

Organismo de direito público.

¢

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Serviços de Construção e Conservação das Instalações.
Telefone:
(351) 222408000.
Fax:
(351) 222408185.
Correio electrónico:
dscci@reit.up.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:
Outro: preencher anexo A.II.
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 03/CP/07 — Processos n. os 55, 56, 57 e 58/AP/07.

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

Empreitada de construção das novas instalações do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar e da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.

Custo: 12,50 euros.

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Mediante pagamento prévio, em dinheiro, cheque ou vale postal emitido à ordem
dos Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República

a) Obras:
Execução.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
Terreno de gaveto das Ruas de D. Manuel II e de Jorge Viterbo Ferreira.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.

Hora: 17 horas.

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

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

Construção das novas instalações do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel
Salazar e da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.

£

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

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45000000.

Até

Não.

£

£

£

£

£

£

£

¢

£

£

30 / 06 / 2008

II.1.8) Divisão em lotes:
II.1.9) São aceites variantes:

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e ou seus representantes, devidamente
credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas

II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

¢

Hora: 10 horas. Local: Edifício sede dos Serviços de Acção Social da Universidade
de Aveiro.

Não.
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

O valor base para efeitos do concurso é de 27 541 595 euros, que não inclui o
imposto sobre o valor acrescentado.
II.2.2) Opções:

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

Período em meses: 28 (a contar da data de adjudicação).
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO
¢
SIM
£
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

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

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

Não é exigível qualquer caução ou garantia nesta fase.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

FEDER.
PIDDAC.

28 de Setembro de 2007 — O Administrador para a Acção Social,
Hélder Castanheira Santos Rodrigues.
2611052397

UNIVERSIDADE DO PORTO
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Universidade do Porto.
Endereço postal:
Praça de Gomes Teixeira.
Localidade:
Porto.
Código postal:
4099-002.

III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

Ao concurso poderão apresentar-se 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 exercício
da actividade de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada
uma das empresas, os requisitos exigidos.
São admissíveis quaisquer formas de associação reguladas pelo quadro legal
vigente, designadamente associação complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico e consórcios.
Porém, tratando-se de consórcio, este só pode revestir a modalidade de consórcio externo, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da
proposta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o dono da obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente.
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do
contrato:

Não.

