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

II.1.8) Nomenclatura

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

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal
Objecto

Vocabulário complementar

Custo: 30,30 euros mais IVA.

74.73.10.00-2 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

principal

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

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

015 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

£

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

£ £

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

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

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

02 / 01 / 2008 e/ou termo 31 / 12 / 2010

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do montante total anual da prestação de serviços, com exclusão do IVA.

Hora: 10 horas.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Não podem ser propostos adiantamentos por conta dos bens a entregar/serviços a
prestar.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio/agrupamento complementar de empresas.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) 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) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Seguro de responsabilidade civil, com a respectiva indicação do capital segurado, beneficiário e o período de vigência da apólice, bem como o respectivo comprovativo de pagamento;
b) Seguro de acidentes de trabalho, com a respectiva indicação do capital segurado, beneficiário e o período de vigência da apólice, bem como o respectivo comprovativo de pagamento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Lista dos principais serviços (similares) fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes, datas e destinatários;
b) Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três
anos.
III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE 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

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

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pronto pagamento.

¢

SIM

£
SECÇÃO IV: PROCESSOS

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 global mensal — 65%;
b) Solução proposta, tendo em conta os recursos e meios a utilizar — 25%;
c) Plano de pagamentos — 10%.
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
2-A 005/DGF-C/08.

¢

Local: Salão Nobre, sito na Praça de João de Deus Ramos.

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

* 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.

20 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Gonçalves Sapinho.
2611066148

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

Designação oficial:
Câmara Municipal de Cascais.
Endereço postal:
Praça de 5 de Outubro, 9.
Localidade:
Cascais.
Código postal:
2754-501.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Divisão de Aprovisionamento — Secção de Compras, Praça de 5 de Outubro,
15, 2754-501 Cascais.
À atenção de:
Divisão de Aprovisionamento.
Telefone:
214815103/04/07.
Correio electrónico:
dapr.dgf@cm-cascais.pt
Fax:
214865977.
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.
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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO

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

c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 12.
II.1.3) O anúncio implica:

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

Serviços de fiscalização à empreitada de construção da Casa das Histórias e
Desenhos Paula Rego.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74262000.

Fax:
214865977.
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.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

II.1) DESCRIÇÃO

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

c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 12.

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

II.1.3) O anúncio implica:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 19/12/2007.
Hora: 16:00.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 89,50.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O processo de concurso pode ser consultado no local indicado em «pontos de
contacto», das 9 às 13 e das 14 às 17 horas, ou adquirido das 9 às 13 e das
14 às 16 horas, desde a data de publicação deste anúncio no Diário da República e até ao dia e hora do acto público do concurso.
Poderá ainda ser enviado por correio mediante pedido por escrito acompanhado
de cheque.
O pagamento poderá ser efectuado em numerário ou cheque à ordem do «Tesoureiro do Município de Cascais».
Custo: o valor acima indicado inclui 21% de IVA.

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

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

Data: 19/12/2007.
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:

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

Data: 20/12/2007.
Hora: 09:30.
Lugar: sala de reuniões do Edifício Municipal, sito na Travessa da Conceição,
6, em Cascais.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Um contrato público.
Serviços de fiscalização à empreitada de construção do Auditório Municipal da
Quinta da Alagoa — Proc. C-2236/2007.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74262000.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.
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: 26/12/2007.
Hora: 16:00.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 89,50.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O processo de concurso pode ser consultado no local indicado em «pontos de
contacto», das 9 às 13 e das 14 às 17 horas, ou adquirido das 9 às 13 e das
14 às 16 horas, desde a data de publicação deste anúncio no Diário da República e até ao dia e hora do acto público do concurso.
Poderá ainda ser enviado por correio mediante pedido por escrito acompanhado
de cheque.
O pagamento poderá ser efectuado em numerário ou cheque à ordem do «Tesoureiro do Município de Cascais».
Custo: o valor acima indicado inclui 21% de IVA.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 19/11/2007.

Data: 26/12/2007.
Hora: 17:00.

19 de Novembro de 2007. — O Vereador da Área Financeira, Pedro
Caldeira Santos.
2611066012

IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

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

Designação oficial:
Câmara Municipal de Cascais.
Endereço postal:
Praça de 5 de Outubro, 9.
Localidade:
Cascais.
Código postal:
2754-501.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Divisão de Aprovisionamento — Secção de Compras, Praça de 5 de Outubro,
15, 2754-501 Cascais.
À atenção de:
Divisão de Aprovisionamento.
Telefone:
214815103/04/07.
Correio electrónico:
dapr.dgf@cm-cascais.pt

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: 27/12/2007.
Hora: 09:30.
Lugar: na sala de reuniões do Edifício Municipal, sito na Travessa da Conceição, 6, em Cascais.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 19/11/2007.

19 de Novembro de 2007. — O Vereador da Área Financeira, Pedro
Caldeira Santos.
2611066024

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

£
£
¢

