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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

£
£
¢
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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 Coruche — Câmara
Municipal

À atenção de

Endereço
Praça da Liberdade

Código postal
2100-121

Localidade/Cidade
Coruche

País
Portugal

Telefone
243610200

Fax
243610201

Correio electrónico
geral@cm-coruche.pt

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

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Abertura e tapamento de valas, assentamento de colectores, execução de caixas de
visita e de ramal e construção de estações elevatórias.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Freguesia e concelho de Montemor-o-Velho.
II.1.9) Divisão em lotes
SIM
£
NÃO ¢
Indicar se se podem apresentar propostas para:
vários lotes £
todos os lotes
um lote £

19 de Novembro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Joaquim Filipe Coelho Serrão.
2611066019

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias

150 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do valor total do contrato e em todos os autos será deduzida a percentagem de
5%, para reforço da caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços e o financiamento será assegurado através de
verbas inscritas no orçamento da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho para o
corrente ano. Os pagamentos serão efectuados nos termos do disposto no artigo
212.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes do programa de concurso.

ANÚNCIO DE CONCURSO

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes do programa de concurso.

¢
£
£

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes do programa de concurso.

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

¢

£

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Serviços

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução
¢
Concepção e 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
Rede de esgotos da Torre e Moinho da Mata (parte referente ao Lugar da Torre).

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Pelo presente se torna público que esta Câmara, em sua reunião de 7 de Novembro
de 2007, deliberou, por unanimidade, anular, nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, o concurso público n.º 5/
2007, para a aquisição de serviços de catering a estabelecimentos de ensino do
concelho de Coruche, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 20
de Julho de 2007, por considerar que, devido a circunstância imprevisível à data
da abertura do concurso, ser necessário alterar os elementos fundamentais dos documentos que lhe serviram de base, designadamente contemplar no caderno de encargos a circunstância de a Ponte Teófilo Trindade vir a ser encerrada ao trânsito
por alguns meses, tendo o trânsito de ser feito por itinerários alternativos, precários e mais morosos.
Mais se informa que brevemente será aberto novo concurso público.

Fornecimentos

II.1) DESCRIÇÃO

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Obras

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

SIM

SECÇÃO IV: PROCESSOS

£
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

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

¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO
¢
SIM £

Organismo
Câmara Municipal
de Montemor-o-Velho

À atenção de

Endereço
Praça da República

Código postal
3140-258

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

Localidade/Cidade
Montemor-o-Velho

País
Portugal

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

Telefone
239687300

Fax
239687318

Correio electrónico
dim@cm-montemorvelho.pt

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

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
3.2-7/07.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1

¢

Se distinto, ver anexo A

¢

Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1

¢

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Autoridade regional/local

£
¢

Instituição Europeia
Organismo de direito público

Moeda: euro.

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

035 dias a contar da sua publicação no Diário da República
Hora: 17 horas.

Se distinto, ver anexo A

Governo central

Custo: 150 euros.

Condições e forma de pagamento:
O pagamento pode ser efectuado em cheque emitido à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, ou em dinheiro.

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1

¢

¢

£
£

Outro

£

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

£ £

£

£

£

£ £ £

¢

£

£

————————

