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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: 12/10/2007.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 50.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Os processos são fornecidos na Secção de Expediente e Arquivo/RAF/IASFA,
após pedido por escrito, conforme local indicado em 01 (1.º andar), em suporte
informático mediante o pagamento em dinheiro, cheque ou vale postal na tesouraria da RAF/IASFA.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 16/10/2007.
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: 66 (a contar da data limite para a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 17/10/2007.
Hora: 15.
Lugar: IASFA/SEDE — Rua de Pedro Nunes, 8, em Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
Governo central
¢ Instituição Europeia
Autoridade regional/local £
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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
¢
SIM
£
NÃO
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de projecto de sinalética interna e sua execução para as instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e
Vale do Tejo sitas na Rua de Artilharia Um, 33, e na Rua de Braamcamp, 7,
ambas em Lisboa.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Sede da CCDRLVT, Rua de Artilharia Um, 33, 1269-145 Lisboa.
II.1.9) Divisão em lotes
SIM
£
NÃO ¢
Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote £
vários lotes £
todos os lotes

£

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

180 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 04/09/2007.
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

4 de Setembro de 2007. — O Chefe da RAF/IASFA, Francisco
Guerreiro Palma, COR ADMIL.
2611046118

MINISTÉRIO DO AMBIENTE,
DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É admissível a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deverá assumir a forma de consórcio externo, depois de lhe ser notificada a
adjudicação e antes da celebração do contrato.
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
Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma das
situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e demonstrem capacidade técnica e financeira para concepção e execução do
fornecimento pretendido nos termos e condições previstas nas cláusulas técnicas
do caderno de encargos.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Ponto 1 do artigo 11.º do programa de concurso.

£
¢
£

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Ponto 2 do artigo 11.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Ponto 3 do artigo 11.º do programa de concurso.

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

SECÇÃO IV: PROCESSOS

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional
de Lisboa e Vale do Tejo

À atenção de

Endereço
Rua de Artilharia Um, 33

Código postal
1269-145

Localidade/Cidade
Lisboa

País
Portugal

Telefone
213837100

Fax
213831292

Correio electrónico
geral@ccdr-lvt.pt

Endereço Internet (URL)
http://www.ccdr-lvt.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

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 técnica, entendida nas componentes adequabilidade aos objectivos, inovação flexibilidade e durabilidade — 50%;
Preço — 30%;
Prazo — 20%.
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 CCDRLVT n.º 3/2007.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

18 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 25 euros, IVA não incluído.

Moeda: euro.
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Condições e forma de pagamento:
Cheque ou dinheiro.

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

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

¢

SIM

£

Hora: 16 horas e 30 minutos.

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Execução da empreitada de pavimentação da EM 595 da EN 221 a Peredo de
Bemposta.

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.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução da empreitada de pavimentação da EM 595 da EN 221 a Peredo de
Bemposta.

18 dias a contar da sua publicação no Diário da República

£ £

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

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

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Peredo de Bemposta.
Código NUTS
PT118 CONTINENTE NORTE — ALTO TRÁS-OS-MONTES.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado e intervir apenas
os representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: Rua de Artilharia Um, 33, Lisboa.

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

Vocabulário complementar

45.23.32.20-7 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

principal

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

4 de Setembro de 2007. — O Presidente, António Fonseca Ferreira.
2611046119

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
SIM £
NÃO ¢
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada contempla estaleiro, piquetagem, movimento de terras, obras de arte
correntes e acessórios e pavimentação.

AUTARQUIAS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

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

ANÚNCIO DE CONCURSO
¢
£
£

Obras
Fornecimentos
Serviços

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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 Mogadouro

À atenção de

Endereço
Largo de São Francisco

Código postal
5200-224

Localidade/Cidade
Mogadouro

País
Portugal

Telefone
279340100

Fax
279341874

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

¢

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
Governo central
Autoridade regional/local

£
¢

Instituição Europeia
Organismo de direito público

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
A classificação como empreiteiro geral de obras de rodoviárias, de acordo com o
estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, na 2.ª categoria, em classe
correspondente ao valor da proposta; ou
a2) A 1.ª subcategoria da 2.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 de obra se enquadra;
b) As 1.ª e 2.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 (indicar as restantes subcategorias necessárias à execução da
obra).
b) Todos os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua proposta dos documentos referidos no n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1; 6.2; alíneas a) e b) do n.º 15.1; alíneas a) e b) do
n.º 15.2 e alíneas a) a d) do n.º 15.3 do programa de concurso.

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

365 a partir da data da consignação (para obras)

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Será verificada com base no quadro de referência constante da portaria em vigor publicada ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de
Janeiro, não podendo ser excluído nenhum concorrente que apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores de referência previstos nessa portaria, relativos ao último exercício, ou, em alternativa, a média aritmética simples dos
três últimos anos.
a) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração
anual de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.
Remeta-se, também, para as alíneas c), d) e i) do n.º 15.1; a) e b) do 15.2, e) e f)
do n.º 15.3 e 19 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 50% do valor estimado do contrato (preço
da proposta do concorrente);
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
Remeta-se, também, para as alíneas e) a h) do n.º 15.1; a) e b) do n.º 15.2 e
alíneas g) e h) do ponto 15.3 todos do programa de concurso.

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
¢
Concepção e execução
£
Execução
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante £

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

¢

