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III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o exigido no programa de concurso e lei em vigor.

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
1 — Preço da proposta — 70%.
2 — Garantia de boa execução e qualidade técnica da proposta — 30%.
Por ordem decrescente de importância

NÃO

£

SIM

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Localidade/Cidade
Coimbra

País
Portugal

Telefone
239857500

Fax
239820114

Correio electrónico
geral@cm-coimbra.pt

Endereço Internet (URL)
www.cm-coimbra.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

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 5/2007-D. O. U.

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
£ Instituição Europeia
Governo central

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

Autoridade regional/local

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

Custo: 100,00 euros (cópias em papel); 50,00 euros (cópias em formato digital).
Moeda: euro.
Condições e forma de pagamento:
Pagamento prévio em numerário, vale de correio ou cheque, acresce o IVA à taxa
legal em vigor.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

030

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

£ £

£ £ £ £ £ £ ¢ £ £
————————
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
Qualquer interessado, apenas podendo intervir concorrentes ou representantes devidamente credenciados.
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: Edifício Paços do Concelho de Bragança.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO
v
SIM
£
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

¢

Organismo de direito público

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Locação £ Locação financeira
Compra ¢
Combinação dos anteriores

£

£

Locação-venda

£

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de inertes.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de inertes.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Armazém da Câmara Municipal de Coimbra.
II.1.9) Divisão em lotes
NÃO ¢
SIM
£
Indicar se se podem apresentar propostas para:
vários lotes £
todos os lotes
um lote £

£

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Conforme caderno de encargos.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias
serviços)

365 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e

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 montante total da adjudicação.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O preço base do concurso é de 770 000,00 euros (mais IVA).

11 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, António Jorge Nunes.
2611047680

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Documentos indicados no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documentos indicados no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documentos indicados no programa de concurso.

CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

£
¢
£

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

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
Qualidade;
Preço inferior.
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
Concurso público n.º 4/2007.

Organismo
Município de Coimbra

À atenção de
Divisão Administrativa
e de Atendimento

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

Endereço
Praça de 8 de Maio

Código postal
3000-300

Condições e forma de pagamento:
Cheque ou vale postal à ordem do tesoureiro.

014 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 5,40 euros, acrescido de IVA.

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

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República
Hora: 16 horas e 30 minutos.

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

£ £

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

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

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Pessoas devidamente credenciadas.

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

¢

Objecto

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Secção F, divisão 45, grupo 45.2, classe 45.21, categoria 45.21.1 e subcategoria
45.21.15.

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO
¢
SIM
£
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Os documentos encontram-se disponíveis no site acima indicado.

10 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Carlos Encarnação.
2611047506

£

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

Prazo em dias

ANÚNCIO DE CONCURSO

Serviços

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Fornecimentos

45.21.00.00-2\\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

principal

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Obras

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Localidade e freguesia do Canhoso, concelho da Covilhã.
Código NUTS
PT16A CONTINENTE CENTRO — COVA DA BEIRA.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas
Hora: 15 horas. Local: Divisão de Património e Aprovisionamento.

estruturas metálicas — cobertura, terraço, alvenarias, isolamentos, rebocos,
pavimentos e rodapés, revestimento de tectos e paredes, cantarias, serralharias, carpintarias, loiças sanitárias, cobertura, segurança contra incêndios, arranjos exteriores, arranjos paisagísticos, equipamentos do parque infantil e campo polidesportivo, rede de abastecimento de águas, rede de esgotos residuais,
rede de esgotos pluviais, rede de rega, infra-estruturas eléctricas, de telecomunicações, e de gás natural, instalações mecânicas de AVAC, detecção de intrusão e diversos.

180 a partir da data da consignação (para obras)

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

¢
£
£

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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
Câmara Municipal da Covilhã

À atenção de
Secção de Compras e Concursos

Endereço
Praça do Município

Código postal
6200-151

Localidade/Cidade
Covilhã

País
Portugal

Telefone
275330600

Fax
275330622

Correio electrónico
compras@cm-covilha.pt

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

Autoridade regional/local

¢

Organismo de direito público

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Financiamento pelo orçamento anual da Câmara Municipal da Covilhã e os pagamentos efectuados mediante autos de vistoria e medição dos trabalhos executados.
A empreitada é pela modalidade de «preço global» e o valor para efeitos de concurso é de 700 000,00 euros.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo.

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
£ Instituição Europeia
Governo central

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do preço total do contrato, com exclusão do IVA.

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO

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
Só podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de registo ou alvará, emitido pelo InCI;
b) Os não titulares de registo ou alvará emitido pelo InCI que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a
concurso e emitido por uma das entidades competentes, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;
c) O registo ou alvará deve conter:
c.1) A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios e património construído, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de
10 de Janeiro, na 1.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta, ou, a 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o
valor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;
d) As 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, as 6.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 2.ª categoria, as 2.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria e as
2.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, nas classes correspondentes à parte dos
trabalhos às quais respeitem;
e) O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado por contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes.

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 £

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social; declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição de finanças do domicílio ou sede; cópia da última declaração
periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC.

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para a empreitada de construção do centro de dia, junta de freguesia, posto médico, equipamento desportivo e de lazer na zona confinante à Ribeira da Varzea, Canhoso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documento emitido pelo Banco de Portugal; declaração dos balanços e demonstração de resultados dos últimos três anos.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção de edifício e de equipamentos de desporto e de lazer. Os trabalhos a realizar compreendem demolições, movimentos de terras, estabilidade,

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra; lista de obras executados da mesma

