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IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

¢

NÃO

£

SIM

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1) Os critérios a seguir indicados

¢

1 — Preço — 60%;
2 — Garantia de boa execução e qualidade técnica/valia técnica da proposta —
40%.
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
Empreitada de pavimentação da EM 595 da EN 221 a Peredo de Bemposta — processo n.º 05EMP/CMM/07.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

20 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 250,00.

Telefone:
254520070.
Fax:
254520071.
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.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O pagamento poderá ser efectuado em numerário, ou em cheque visado emitido a
favor do tesoureiro da Câmara Municipal de Mogadouro.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

30 dias a contar da sua publicação no Diário da República

II.1) DESCRIÇÃO

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

Valorização de espaços florestais/redução do risco de incêndios.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação

c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 27.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
Concelho de Moimenta da Beira.
Código NUTS: PT117.
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II.1.3) O anúncio implica:

————————

Um contrato público.

Hora: 17 horas.

IT

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

66 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas
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: 14 horas e 30 minutos.
douro.

¢

Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Moga-

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

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

Beneficiação de superfícies florestais, aumentando a sua sustentabilidade e estabilidade ecológica;
Diminuição do risco e da probabilidade de ocorrência de incêndios, salvaguardando o património florestal;
Diminuição do risco de propagação dos incêndios até aos aglomerados populacionais;
Melhoria das condições de mobilidade dos agentes de prevenção e combate a
incêndios;
Sinalização de áreas prioritárias de acesso condicionado.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 77231000.
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.
* 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.

4 de Setembro de 2007. — O Vereador das Obras Públicas, António
Joaquim Pimentel.
2611045969

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

Período em dias: 120 (a contar da data de adjudicação).
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

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

Designação oficial:
Câmara Municipal de Moimenta da Beira.
Endereço postal:
Largo do Tabolado.
Localidade:
Moimenta da Beira.
Código postal:
3620-324.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Divisão de Obras Municipais.
À atenção de:
Dr.ª Paula Coutinho.

Para garantia do exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

Os pagamentos serão efectuados perante medições dos trabalhos executados.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Conforme estabelecido no programa de concurso e legislação em vigor.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Conforme estabelecido no programa de concurso e legislação em vigor.
III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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:

Sim.
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SECÇÃO IV: PROCESSO

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

¢

NÃO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

£

SIM

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção do novo terminal de acostagem de embarcações em Vila
Nova de Milfontes.

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Demolição e remoção do cais existente em betão armado. Execução de novo cais
flutuante com cerca de 12 m de comprimento e três de largura, em estrutura metálica apoiado em duas estacas fundadas directamente em sapatas de
embasamento.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços

Não.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Freguesia de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Código NUTS

Data: 25/10/2007.
Hora: 16.

PT181 ALENTEJO — ALENTEJO LITORAL.

IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

II.1.8) Nomenclatura

PT.

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

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: 26/10/2007.
Hora: 10.
Lugar: Salão Nobre dos Paços do Município.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 03/09/2007.

3 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Agostinho Gomes Correia.
2611045869

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

Categoria 45.11.1 — subcategoria 45.11.12 — Trabalhos de montagem de estaleiro
e limpeza do terreno;
Categoria 45.11.2 — subcategoria 45.11.21 — Trabalhos de escavação de
valas;
Categoria 45.25.3 — subcategoria 45.25.31 — Trabalhos em betão armado;
Categoria 45.21.4 — subcategoria 45.21.44 — Trabalhos de construção de linhas
subterrâneas locais, para distribuição de electricidade;
Categoria 45.21.4 — subcategoria 45.21.46 — Trabalhos de construção de redes
urbanas subterrâneas de telecomunicações;
Categoria 45.25.2 — subcategoria 45.25.21 — Trabalhos de construção de fundações, incluindo cravação de estacas;
Categoria 45.25.2 — subcategoria 45.25.21 — Trabalhos de construção de fundações, incluindo cravação de estacas;
Categoria 45.25.2 — subcategoria 45.25.21 — Trabalhos de construção de fundações, incluindo cravação de estacas;
Categoria 45.21.7 — subcategoria 45.21.73 — Trabalhos de construção de montagem de outras estruturas pré-fabricadas;
Categoria 45.21.6 — subcategoria 45.21.64 — Trabalhos de construção de outras
obras de engenharia civil, n. e.
II.1.9) Divisão em lotes
NÃO

¢
£
£

¢

SIM

£

Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote

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

£

vários lotes

£

todos os lotes

£

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

£

SIM

¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

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

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O concurso refere-se à totalidade da obra, conforme projecto.
O preço base do concurso é de 175 122,90 euros.

Organismo
Município de Odemira

À atenção de
Divisão de Obras Municipais

Endereço
Praça da República

Código postal
7630-139

Localidade/Cidade
Odemira

País
Portugal

Telefone
283320900

Fax
283327323

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

Correio electrónico
geral@cm-odemira.pt

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

5% do valor total da adjudicação.

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

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

III.1.1) Cauções e garantias exigidas

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
Governo central
£ Instituição Europeia
Autoridade regional/local

¢

Organismo de direito público

180 a partir da data da consignação (para obras)

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
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
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o 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

¢

