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

£
£

SECÇÃO IV: PROCESSOS
Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO

IV.1) TIPO DE PROCESSO

¢

Concurso público
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

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 £

¢

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
32/2007/DCC.

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Beneficiação de arruamentos nas freguesias — pavimentação (ligação da EM 566 a
Chãos).

Custo: 250 euros, acrescidos de IVA.

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

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os trabalhos consistem na execução de trabalhos de movimentação de terras, drenagem, pavimentação e equipamentos de sinalização e segurança.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Concelho de Rio Maior, freguesia de Alcobertas.

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Objecto

Vocabulário complementar

45.23.31.20-6 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

Hora: 16 horas.

£ £

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

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas
IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e intervir as devidamente credenciadas.

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

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

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

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

Código NUTS
PT185 ALENTEJO — LEZÍRIA DO TEJO.

Vocabulário principal

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Só serão fornecidas colecções completas do processo de concurso, desde que
solicitadas, por escrito, mediante o seu pagamento prévio em numerário ou
cheque.

IV.3.7.2) Data, hora e local

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
SIM £
NÃO ¢
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

31 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República
Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Rio
Maior.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos sendo o seu preço base de
147 535,21 euros, sem IVA.

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO
¢
SIM
£

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
¢
SIM
£
NÃO
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

Prazo em dias

090 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
A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor da adjudicação (sem
IVA), nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupo de empresas, sem que entre elas exista qualquer vínculo jurídico, mas, em caso de adjudicação da empreitada, estas associar-seão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária.
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
1 — Concorrentes detentores de alvará emitido pelo IMOPPI contendo a seguinte
autorização:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria de classe correspondente ao valor global da proposta.
2 — Concorrentes não detentores de alvará deverão apresentar, conforme o caso, os
documentos previstos nos artigos 67.º ou 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.

* 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.

19 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Carlos Alberto Nazaré Almeida.
2611066146

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
Endereço postal:
Praça da República — Apartado 135.
Localidade:
Santa Maria da Feira.
Código postal:
4524-909.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Departamento de Ambiente e Obras Municipais — saa@cm-feira.pt — Telefone: 256370800 — Fax: 256370801.
À atenção de:
Secção de Apoio Administrativo.
Telefone:
256370800.
Correio electrónico:
saa@cm-feira.pt
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Fax:
256370801.
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.cm-feira.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».

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os concorrentes deverão apresentar os documentos solicitados no n.º 2 do artigo 10.º do programa de concurso, que comprovem a sua capacidade económica
e financeira.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Para comprovação da capacidade técnica do concorrente o mesmo deverá apresentar
os documentos exigidos no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.
III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

Autoridades regionais ou locais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.

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

Não
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissionais do pessoal responsável pela execução do serviço:

Não.
SECÇÃO IV: PROCESSO

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Prestação de serviços de aluguer de equipamentos de cópia e impressão.

IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 15.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
Edifício dos Paços do Concelho — Praça da República, Praça do Dr. Gaspar
Moreira e Rua do Dr. Roberto Alves — Santa Maria da Feira.
Código NUTS: PT116.

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critério: preço mais vantajoso — ponderação: 60;
Critério: características dos equipamentos — ponderação: 30;
Critério: prazo de instalação dos equipamentos — ponderação: 10.

II.1.3) O anúncio implica:

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

Prestação de serviços de aluguer operacional de equipamento de impressão e
cópia, com contrato de manutenção, consumíveis e software de gestão centralizada de relatórios de funcionamento, para os serviços alojados no Edifício dos
Paços do Concelho.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 30120000.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 50323100.
Vocabulário principal: 50323200.
Vocabulário principal: 50313100.
Vocabulário principal: 50313200.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Não.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:

Não.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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: 24/12/2007.
Hora: 17:00.
Documentos a título oneroso:
Não.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 03/01/2008.
Hora: 16:00.
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:

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

O contrato a celebrar, incluindo hardware, software, consumíveis, reparações
e manutenções, durante o período de 48 meses, é estimado no valor global de
120 000 euros, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor.
Valor estimado, sem IVA: 120 000,00.
Divisa: euro.
II.2.2) Opções:

Data: 04/01/2008.
Hora: 10:00.
Lugar: Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
O acto é público, podendo assistir ao mesmo todos os interessados, só podendo intervir as pessoas que, para o efeito, estejam credenciadas pelos concorrentes, nos termos do programa de concurso.

Não.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Período em meses: 48 (a contar da data de adjudicação).
SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

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

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

19 de Novembro de 2007. — O Veread. Pelouro Ob. Munic., Prot.
Civil e Ambiente, Emídio Ferreira dos Santos Sousa.
2611065991

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Os encargos inerentes ao contrato a celebrar serão integralmente suportados pelo
orçamento municipal, estando definidos no programa de concurso e caderno de
encargos a forma de pagamento.

ANÚNCIO DE CONCURSO

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

Não são admitidos a concurso agrupamentos de concorrentes.
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do
contrato:

Não.

Obras
Fornecimentos
Serviços

¢
£
£

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

