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VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Relativamente ao ponto IV.3.2), poderão ser obtidas cópias das peças escritas e
desenhadas do processo de concurso, desde que solicitadas até seis dias úteis antes
do termo do prazo do concurso.
Relativamente ao ponto IV.3.3), a data limite para apresentação das propostas é de
30 dias contados a partir do dia seguinte ao da publicação no Diário da República.
No que respeita ao ponto IV.3.7.2), o acto público de abertura do concurso realizar-se-á no 1.º dia útil que se seguir ao limite do prazo fixado para apresentação de
propostas.
* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

ANEXO A
1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Organismo
Departamento de Ambiente

Fax:
(351) 231419009.
Correio electrónico:
dags@cm-cantanhede.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:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».
I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Autoridades regionais ou locais.

À atenção de

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

Endereço
Rua do Infante D. Henrique, 42

Código postal
4750-251

Localidade/Cidade
Barcelos

País
Portugal

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

Telefone
253809602

Fax
253809601

b) Fornecimentos:
Compra.

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

Um contrato público.

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

Fornecimento continuado de massas betuminosas quentes, para o ano 2008.

II.1.3) O anúncio implica:
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Organismo
Departamento de Ambiente

À atenção de

Endereço
Rua do Infante D. Henrique, 42

Código postal
4750-251

Localidade/Cidade
Barcelos

País
Portugal

Telefone
253809602

Fax
253809601

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

Fornecimento continuado de 11 500 t de massa betuminosa de desgaste, durante o ano 2008.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 14510000.
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Fornecimento continuado de 11 500 t de massa betuminosa de desgaste, a fornecer durante o ano 2008.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Com início em 01/01/2008.
Conclusão em 31/12/2008.
SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Organismo
Departamento de Ambiente

À atenção de

Endereço
Rua do Infante D. Henrique, 42

Código postal
4750-251

Localidade/Cidade
Barcelos

País
Portugal

Telefone
253809602

Fax
253809601

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Deverão apresentar os documentos solicitados nos pontos 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6
do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Deverão apresentar os documentos solicitados nos pontos 6.1.7 e 6.1.8 do
programa de concurso.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

28 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Fernando
Ribeiro dos Reis.
2611052403

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Município de Cantanhede — Câmara Municipal.
Endereço postal:
Praça do Marquês de Marialva.
Localidade:
Cantanhede.
Código postal:
3060-133.
País:
Portugal.
À atenção de:
Divisão de Aprovisionamento e Gestão de Stocks.
Telefone:
(351) 231419008.

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critério: preço — ponderação: 0,50;
Critério: rentabilidade do produto em função tempo de viagem — ponderação:
0,50.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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: 22/11/2007.
Hora: 17:00.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 25,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
A pagar em dinheiro ou por cheque passado a favor do tesoureiro da CMC,
acrescido de IVA à taxa de 21% e de portes de correio, em caso de envio por
esta via.
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 22/11/2007.
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:

Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 23/11/2007.
Hora: 10:00.
Lugar: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 01/10/2007.

1 de Outubro de 2007. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Teodósio.
2611052547

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

£
¢
£

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Prestação de uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento, com
exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes não podem ser propostos adiantamentos por conta dos bens a entregar.
Os concorrentes podem propor que sejam efectuados pagamentos parciais por conta
do valor total do contrato, desde que os bens a entregar antes da efectivação desses
pagamentos sejam de valor igual ou superior aos pagamentos parciais.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo em regime de responsabilidade solidária quando lhe for adjudicado o contrato.
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
Os constantes nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes no n.º 2 do artigo 10.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes nos n. os 3 e 4 do artigo 10.º do programa de concurso.

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

SECÇÃO IV: PROCESSOS

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Município de Castro Marim

À atenção de

Endereço
Rua do Dr. José Alves Moreira, 10

Código postal
8950-138

Localidade/Cidade
Castro Marim

País
Portugal

Telefone
281510740

Fax
281510743

Correio electrónico
geral@cm-castromarim.pt

Endereço Internet (URL)
www.cm-castromarim.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
Proposta de preço — 40%;
Valia técnica da proposta, qualidade e carácter estético e funcional do mobiliário —
30%;
Garantia, apoio técnico e condições de manutenção do mobiliário e continuidade
das linhas — 20%;
Prazo de entrega — 10%.
SIM

¢

Por ordem decrescente de importância

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

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo 40/07.

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central
£ Instituição Europeia
Autoridade regional/local ¢
Organismo de direito público

Condições e forma de pagamento:
O programa de concurso e caderno de encargos podem ser levantados ou solicitados, por correio ou por fax para o endereço mencionado em I.1), através de numerário ou cheque remetido à ordem do Tesoureiro da Câmara Municipal de Castro
Marim.

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

NÃO

£

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

10 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 13,92 euros (IVA a incluir).

Moeda: euro.

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

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Locação £ Locação financeira
Compra ¢
Combinação dos anteriores
£

15 dias a contar da sua publicação no Diário da República
£

Locação-venda

£

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

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

£ £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento e montagem de mobiliário — Auditório da Biblioteca Municipal de
Castro Marim

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

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento e montagem de 186 poltronas modulares no Auditório da Biblioteca
Municipal de Castro Marim, conforme explícito nas cláusulas técnicas do caderno
de encargos.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Indicar o prazo em meses
ção (para obras)
em dias

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

\30 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
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, conforme artigo
13.º do programa de concurso.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora: 14 horas e 30 minutos. Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Castro
Marim, na morada indicada no ponto I.1).

