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NP EN ISO 9001:2000 para garantia da qualidade. Os certificados deverão
ser emitidos por organismos conformes ao conjunto das normas da série NP
EN 45000;
g) Lista dos principais bens/serviços prestados nos últimos três anos, respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na
sua falta e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do
concorrente.

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Município de Alvaiázere

À atenção de

Endereço
Rua do Conselheiro Dr. Furtado
Santos

Código postal
3250-100

Localidade/Cidade
Alvaiázere

País
Portugal

Concurso público.

Telefone
236650145

Fax
236650148

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

Correio electrónico
geral@cm-alvaiazere.pt

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

SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

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.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Concurso público n.º 27 — DSFP/CICUA — 08/07.
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: 11/10/2007.
Hora: 17:30.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 60,50.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
A pagar em dinheiro ou cheque emitido a favor da Universidade de Aveiro.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 11/10/2007.
Hora: 17:30.
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:

Data: 12/10/2007.
Hora: 10:00.
Lugar: Edifício Central e da Reitoria.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
O acto do concurso é público.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os próprios concorrentes ou as pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, nos termos definidos, para o efeito, no
ponto 13 do programa do concurso.

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

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
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 £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
¢
SIM
£
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Alargamento, correcção e repavimentação da estrada entre Pelmá e Rego da Murta,
pela Cortiça, 1.ª fase.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Concelho de Alvaiázere.
Código NUTS
PT164 CONTINENTE CENTRO — PINHAL INTERIOR NORTE.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal

Vocabulário complementar

45.23.31.42-6 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

Objecto
principal

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

45.23.31.42-6 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
mentares \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
Objectos

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Critérios de adjudicação — os critérios de adjudicação estão definidos no ponto
14 do programa de concurso, e não no caderno de encargos, conforme mencionado no ponto IV.2) — B2).
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 31/08/2007.

31 de Agosto de 2007. — A Reitora, Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré.
2611045278

comple-

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

£

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

AUTARQUIAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

¢
£
£

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

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos previstos no programa de concurso e caderno de encargos.
Valor estimado, sem IVA: 277 213,99 euros.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias

300 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
O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado através das verbas inscritas no orçamento da Câmara Municipal de Alvaiázere.
A empreitada é por série de preços, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas
Hora: 15 horas. Local: Edifício da Câmara Municipal.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer à presente empreitada empresas associadas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, nos termos do disposto no
artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. No caso de a adjudicação
ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente,
antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio externo,
agrupamento complementar de empresas ou agrupamentos europeus de interesse
económico.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

* 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.

30 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, Paulo Tito
Delgado Morgado.
2611045034

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
Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, correspondentes às seguintes autorizações: 1.ª subcategoria da 2.ª categoria e 5.ª
subcategoria da 2.ª categoria correspondente ao valor global da proposta.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Deve comprovar a sua situação jurídica com os documentos seguintes: a) documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra de cumprimento das obrigações respeitantes ao
pagamento das quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;
b) declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição de finanças do domicílio ou sede de contribuinte em Portugal, de acordo com
o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o
caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente dos Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de
impostos e taxas no espaço económico europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
remete-se para as alíneas c) e d) do n.º 15.1 e alíneas e) e f) do n.º 15.3, todos do
programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
remete-se para as alíneas e), f) e g) do n.º 15.1 e alínea a) do n.º 15.2, todos do
programa de concurso.

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

¢

SIM

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA
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
Organismo
Câmara Municipal da Amadora

À atenção de
Presidente da Câmara Municipal
da Amadora

Endereço
Avenida do Movimento das Forças
Armadas, 1

Código postal
2700-595

Localidade/Cidade
Amadora

País
Portugal

Telefone
214369000

Fax
214927837

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

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

SECÇÃO IV: PROCESSOS

NÃO

£

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

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta

Autoridade regional/local

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

¢

¢

¢

¢

Organismo de direito público

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Custo: fornecimento em suporte de papel: 400 euros mais IVA; fornecimento em
suporte digital: 100 euros. Moeda: euro.

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 £

Condições e forma de pagamento:
No acto da obtenção.

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

Data limite de obtenção

12 / 10 / 2007.

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada n.º 20/07 — «Quinta Grande da Damaia/Condes da Lousã — Fase V/
Requalificação da Quinta de Recreio dos Condes da Lousã».

Hora: 16 horas.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de obras de reabilitação do jardim, sementeira, trabalhos de demolição,
transplantes de árvores, limpeza, construção de muros e muretes, escadas, jogos de
água, pérgulas, caminhos, iluminação, rede de rega e drenagem.

26 / 10 / 2007

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

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Freguesia da Damaia (concelho da Amadora).
Código NUTS

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Todas as pessoas são autorizadas a assistir, mas só poderão intervir as que se encontrarem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO ¢
SIM
£

