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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.
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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:
Só serão admitidos concorrentes que, à data da entrega da proposta, satisfaçam
as condições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março e, em conformidade com o artigo 54.º, cumulativamente com as
seguintes condições:
Alvará de construção, emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário
(InCI), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e da Portaria
n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, das seguintes categorias:
1.ª subcategoria (Estruturas e elementos de betão) da 1.ª categoria (Edifícios e
património construído) na classe que cubra o valor da proposta;
10.ª subcategoria (Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração) da
4.ª categoria (Instalações eléctricas e mecânicas) na classe que cubra o valor dos
trabalhos respectivos;
2.ª subcategoria (Redes eléctricas de baixa tensão e postos de transformação) da
4.ª categoria (Instalações eléctricas e mecânicas) na classe que cubra o valor dos
trabalhos respectivos.
Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do atrás referido, o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato,
para a execução dos trabalhos correspondentes;
a) Os não titulares de alvará de construção emitido pelo InCI, ou que não
apresentem certificados de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
desde que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a
concurso, indicados no n.º 15 do programa de concurso e conforme o artigo
67.º do Decreto-Lei n.º 59/99;
b) Os não titulares de alvará de construção emitido pelo InCI, que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido por entidade competente, devem apresentar os
documentos de acordo com o artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, nos quais
indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, às capacidades financeira e económica e à capacidade técnica que permitam aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista.
1) Documentos a apresentar por todos os concorrentes:
1.1) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para
com a segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se
situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve
ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento
das obrigações respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social
no espaço económico europeu;
1.2) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela
repartição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de
acordo com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço económico
europeu;
2) Documentos a apresentar apenas pelos concorrentes titulares de certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de um dos Estados mencionados no anexo I à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, na redacção dada
pela Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro:
2.1) Alvará de construção (ou cópia do mesmo), emitido pelo InCI, de acordo
com a alínea a) do ponto III.2.1), e, se for o caso, declaração que mencione os
subempreiteiros; ou, caso o concorrente não possua o certificado indicado na
alínea:
2.2) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia
autenticada do mesmo), adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica
e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do
anexo I à Portaria n.º 104/2001, na redacção dada pela Portaria n.º 1465/2002,
de 14 de Novembro, e, se for o caso, declaração que mencione os subempreiteiros;
3) Outros documentos a apresentar apenas pelos concorrentes não titulares de
alvará de construção emitido pelo InCI ou que não apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como pelos concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos, da Organização Mundial do Comércio, referidos no anexo II à Portaria
n.º 104/2001, na redacção dada pela Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro:
3.1) Caso se trate de concorrente de um dos Estados mencionados no anexo VIII
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, certificado de inscrição no registo a
que se refere o mesmo anexo, com todas as inscrições em vigor;
3.2) Certificados do registo criminal dos representantes legais da empresa ou
documentos equivalentes emitidos pela autoridade judicial ou administrativa
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
3.3) Documento que comprove que a empresa não se encontra em estado de
falência, de liquidação, de cessação de actividade, nem se encontra sujeita a
qualquer meio preventivo da liquidação de patrimónios ou em qualquer situa-
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ção análoga, ou tenha o respectivo processo pendente, emitido pela autoridade
judicial ou administrativa competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
3.4) Documentos comprovativos da inexistência sanção administrativa por falta
grave em matéria profissional, se entretanto não tiver ocorrido a reabilitação;
das seguintes situações:
3.4.1) Sanção administrativa por falta grave em matéria profissional, se entretanto não tiver ocorrido a reabilitação;
3.4.2) Sanção acessória de privação do direito de participar em arrematações ou
concursos públicos que tenham por objecto a empreitada ou a concessão de
obras públicas, o fornecimento de bens e serviços, a concessão de serviços públicos
e a atribuição de licenças ou alvarás, durante o período de inabilidade legalmente previsto;
3.4.3) Sanção acessória de interdição da prática dos seguintes actos motivada
pela admissão de menores a trabalhos proibidos ou condicionados, durante o
período de inabilidade legalmente previsto:
Celebração de contratos de fornecimentos, obras públicas, empreitadas ou prestações de serviços com o Estado ou outras entidades públicas, bem como com
instituições particulares de solidariedade social comparticipadas pelo orçamento
da segurança social;
Celebração de contratos de exploração da concessão de serviços públicos;
Apresentação de candidatura a apoios dos fundos comunitários;
3.4.4) Sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra, legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a
segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa
obrigação, em Portugal ou no Estado de que seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal, durante o prazo de prescrição da sanção legalmente previsto.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os documentos solicitados para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, destinam-se à avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes, nomeadamente:
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso
tenha sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente
emitido pelo banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal;
b) Cópias autenticadas das últimas declarações periódica de rendimentos para
efeitos de IRS ou IRC dos três últimos exercícios, nas quais se contenha o
carimbo «Recibo» (menção que comprove que tais declarações foram entregues
na competente repartição de finanças), e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou
no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração;
c) Alvará de construção (ou cópia simples do mesmo), emitido pelo INCI,
contendo as autorizações referidas no n.º 6.2 e, se for o caso, declaração que
mencione os subempreiteiros; ou, caso o concorrente não possua alvará indicado na alínea c):
d) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia
simples do mesmo), adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo I
do Programa tipo da Portaria n.º 104/2004, de 21 de Fevereiro, e, se for o
caso, declaração que mencione os subempreiteiros;
e) Balanços ou extractos desses balanços, sempre que a publicação dos balanços seja exigida pela legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal;
f) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de
negócios em obra nos três últimos exercícios, assinada pelo representante legal
da empresa;
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os documentos solicitados, abaixo enumerados, cujo teor consta do programa
de concurso [nas alínea e) a h) do n.º 15.1 e a) ou b) do n.º 15.2, bem como
nas alíneas g) e h) do n.º 15.3], destinam-se à avaliação da capacidade técnica,
para os efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março:
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais e curricula dos quadros
da empresa e dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
Encarregado geral;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso,
acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras
e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o
equipamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de
características especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os
técnicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra;
e) Alvará de construção (ou cópia simples do mesmo), emitido pelo INCI,
contendo as autorizações referidas no n.º 6.2 e, se for o caso, declaração que
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mencione os subempreiteiros; ou, caso o concorrente não possua alvará indicado na alínea a):
f) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia
simples do mesmo), adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo I
do programa tipo da Portaria n.º 104/2004, de 21 de Fevereiro, e, se for o caso,
declaração que mencione os subempreiteiros;
g) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista
das obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de
boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir
o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
h) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da empresa e ao número dos
seus quadros nos três últimos anos, assinada pelo representante legal da empresa.

AUTARQUIAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
ANÚNCIO DE CONCURSO
£
¢
£

Obras
Fornecimentos
Serviços

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

SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

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

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.

Organismo
Município de Albufeira

À atenção de

Endereço
Rua do Município, Cerro da Alagoa

Código postal
8200-863

Localidade/Cidade
Albufeira

País
Portugal

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Telefone
(351) 289599500

Fax
(351) 289599511

IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:

Correio electrónico
geral@cm-albufeira.pt

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critério: preço — 0,50;
Critério: valia técnica da proposta — 0,25;
Critério: garantia do cumprimento do prazo — 0,25.

Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 2500,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Acrescido de portes de envio, mediante cheque ou moeda a entregar à entidade
indicada em A.II.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 20/12/2007.
Hora: 17:00.
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:

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
Governo central
Autoridade regional/local

£
¢

Instituição Europeia
Organismo de direito público

£
£

Outro

£

Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 21/12/2007.
Hora: 15:00.
Lugar: indicado em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Todas, podendo apenas intervir as devidamente credenciadas.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 28/09/2007.

Anexo A
ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra

¢

Locação

£

Combinação dos anteriores

Locação financeira

£

£

Locação-venda

£

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

¢

SIM

£

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para fornecimento contínuo de material audiovisual, electrodomésticos e acessórios para os jardins-de-infância, escolas do 1.º ciclo do concelho,
cantinas, ludotecas, ludocreche, ATL’S, Escola de Trânsito, Espaço Multiusos e
Parque Lúdico.

II) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO JUNTO DOS QUAIS SE PODE
OBTER O CADERNO DE ENCARGOS E OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (INCLUINDO DOCUMENTOS RELATIVOS A UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO)

II.1.6) Descrição/objecto
Fornecimento contínuo de
para os jardins-de-infância,
ludocreche, ATL’S, Escola

do concurso
material audiovisual, electrodomésticos e acessórios
escolas do 1.º ciclo do concelho, cantinas, ludotecas,
de Trânsito, Espaço Multiusos e Parque Lúdico.

Designação oficial:
Artur Oliveira & Lucília Silva, L.da
Endereço postal:
Rua de Santa Catarina, 661, loja D.
Localidade:
Porto.
Código postal:
4000-454.
País:
Portugal.
Telefone:
(351) 223323601.
Fax:
(351) 223323702.
Correio electrónico:
oliveira.silva@net.novis.pt

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Os locais de entrega dos fornecimentos são os constantes no artigo 2.º do caderno
de encargos.

28 de Setembro de 2007. — O Reitor, José Carlos D. Marques dos
Santos.
2611052406

comple-

Código NUTS
PT150 ALGARVE.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal
Objecto

Vocabulário complementar

32.32.13.00-2 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

principal

29.71.00.00-9 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
mentares \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
Objectos

