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O presente concurso é um concurso público internacional, pelo que o anúncio
será também enviado para o JOCE;
No n.º II.3 o prazo conta-se a partir da data de consignação, e de acordo com
o estipulado no ponto 14.° do programa de concurso.
Os pedidos para entrega de processos de concurso, os pedidos de esclarecimentos e a consulta do processo deverão ser feitos para a os contactos indicados no
anexo A II);
A entrega das propostas deverá ser feita na Secretaria da Câmara Municipal de
Gondomar, na morada indicada no anexo A III).
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 31107/2006

Anexo A
ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO
I) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO ONDE PODEM SER OBTIDAS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Designação oficial:
Câmara Municipal de Gondomar — Gabinete do Programa Polis.
Endereço postal:
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 93.
Localidade:
Gondomar.
Código postal:
4420-091.
País:
Portugal
Pontos de contacto:
Gabinete do Programa Polis.
À atenção de:
Gabinete do Programa Polis.
Telefone:
224663480.
Fax:
224663485
Correio electrónico:
polis.gondomar@gmail.com
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)

Designação oficial:
Câmara Municipal de Gondomar — Gabinete do Programa Polis.
Endereço postal:
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 93.
Localidade:
Gondomar.
Código postal:
4420-091.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Gabinete do Programa Polis.
À atenção de:
Gabinete do Programa Polis
Telefone:
224663480.
Fax:
224663485.
Correio electrónico:
polis.gondomar@gmail.com
III) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO PARA ONDE DEVEM SER
ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Designação oficial:
Câmara Municipal de Gondomar, Secretaria-Geral.
Endereço postal:
Praça do Município.
Localidade:
Gondomar.
Código postal:
4420-193.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Gabinete do Programa Polis.
À atenção de:
Câmara Municipal de Gondomar — Gabinete do Programa Polis.
Telefone:
224663480.
Fax:
224663485.

31 de Julho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, José Luís
da Silva Oliveira.
3000212785

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

Designação oficial:
Câmara Municipal de Guimarães.
Endereço postal:
Largo do Cónego José Maria Gomes.
Localidade:
Guimarães.
Código postal:
4800-419.
País:
Portugal.
À atenção de:
Divisão Financeira — Secção de Aprovisionamento.
Telefone:
00351253421200.
Fax:
00351253515134.
Correio electrónico:
aprovisionamento@cm-guimaraes.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante (URL):
www.cm-guimaraes.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.
Serviços gerais das administrações públicas.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Refeições a vários estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo e jardins-de-infância
de Guimarães — ano de 2007.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

b) Fornecimentos.
Compra.
Principal local de entrega:
De acordo com o caderno de encargos.
Código NUTS:
PT113.
II.1.3) O anúncio implica:

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

Fornecimento de refeições a vários estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo e
jardins-de-infância de Guimarães — ano de 2007.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 55524000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Público (ACP)?

Não.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

O valor da caução é de 5% do valor da adjudicação.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Preço mais baixo.
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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

Concurso público internacional n.º 2/2006.
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: 20/09/2006.
Hora: 17.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 20/09/2006.
Hora: 17.
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 a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 21/09/2006.
Hora: 11.
Lugar:
Divisão Financeira — Secção de Aprovisionamento.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 28/07/2006.

28 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, António Magalhães.
3000212837

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA
Anúncio
Concurso público para concessão de exploração
do bar da Piscina Municipal de Mira
1 — Entidade — Câmara Municipal de Mira, Praça do Município,
3070-304 Mira (telefone: 231480550, fax: 231458185, e-mail:
geral@cm-mira.pt).
2 — Objecto de Concurso: o presente concurso tem por objecto a
concessão e exploração de um espaço destinado a bar com esplanada
exterior e sala de arrumos na Piscina Municipal de Mira.
3 — Local da concessão de exploração do bar — Piscina Municipal de Mira.
4 — Duração do contrato — a duração do contrato é de 12 meses,
contados a partir da data da assinatura do contrato, com possibilidade
de renovação, tácita e sucessiva por períodos de igual duração, prazo
máximo de três anos, se não for oportunamente denunciado pela
Câmara Municipal de Mira com a antecedência de noventa dias em
relação a cada um dos períodos. Os meses em que a piscina se encontrar fechada não contam para o período de exploração e não são
objecto de ressarcimento. A exploração dos espaços terá início no
primeiro dia do mês seguinte ao da adjudicação.
5 — Concorrentes — podem apresentar propostas as entidades que
não se encontrem em nenhuma das situações no n.º 1 do artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
6 — Proposta com variantes — não é permitida a apresentação de
propostas com alteração ao caderno de encargos, bem como de propostas variantes.
7 — Programa de concurso e caderno de encargos:
O programa de concurso e caderno de encargos podem ser solicitados na Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de
Mira, conforme endereço referido no ponto 1.
8 — Apresentação de propostas:
a) As propostas deverão ser entregues contra recibo ou enviadas
pelo correio registado, as quais deverão dar entrada na secção de
Expediente da Câmara Municipal de Mira, até às 16 horas e 30 minutos do 15.º dia útil posterior à data de publicação do anúncio relativo ao presente concurso no Diário da República;
b) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não sendo, devem ser
acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação à qual
o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos,
sobre os respectivos originais;
c) A data limite fixada no n.º 1 pode, a pedido dos interessados e
em casos devidamente fundamentados, ser prorrogada por prazo adequado quando o programa do concurso, o caderno de encargos ou os
esclarecimentos solicitados não poderem ser fornecidos no prazo estabelecido para o efeito;

d) A prorrogação de prazo prevista no número anterior beneficia
todos os interessados.
9 — Acto público do concurso:
a) O acto público do concurso terá início pelas 9 horas e 30 minutos do 1.º dia útil seguinte do prazo de apresentação das propostas,
no Salão Nobre dos Paços do Concelho;
b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente
credenciados.
10 — Critério de adjudicação — a adjudicação será feita ao concorrente cuja proposta seja classificada em l.º lugar, de acordo com os
critérios e percentagens a seguir referidos:
A) Factor A — preço — 80%;
B) Factor B — experiência no ramo comprovada com documentos abonatórios da sua actividade ou outros que julgue úteis para a
valorização da sua proposta — 10%;
C) Factor C — qualidade e mérito técnico (características estéticas
e qualificação do pessoal proposto) — 10%.
11 — Prazos de manutenção das propostas — os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante um período de 30 dias
úteis, contados da data do acto público de abertura das mesmas. O
prazo considera-se prorrogado por iguais períodos para os concorrentes que nada requerem em contrário.
12 — Preço base da concessão e modalidade de pagamento:
a) O preço base de licitação referente à renda mensal para a concessão de exploração do bar da Piscina Municipal de Mira é de 300
euros/mês (IVA incluído à taxa legal em vigor);
b) A renda mensal terá de ser liquidado até ao 8.º dia de cada mês
na Tesouraria da Câmara Municipal de Mira.
O prazo para entrega das propostas é prorrogado por 15 dias úteis
a contar da data de publicação do presente anúncio.
28 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, João Maria Ribeiro Reigota.
1000304325

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
£
Fornecimentos
¢
Serviços
£
O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO

¢

SIM

£

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Câmara Municipal de Montalegre
Departamento de Administração
e Finanças

À atenção de
Presidente do Júri do Concurso

Endereço
Edifício dos Paços do Concelho,
Praça do Município, Montalegre

Código postal
5470-214 Montalegre

Localidade/Cidade
Montalegre

País
Portugal

Telefone
276510200

Fax
276510201

Correio electrónico
municipio@cm-montalegre.pt

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

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
£ Instituição Europeia
Governo central
Autoridade regional/local

¢

Organismo de direito público

£
£

Outro

£

