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SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

solicitados esclarecimentos tempestivamente, foram os mesmos prestados dentro do
segundo terço do prazo para apresentação das propostas, mediante notificação a
cada uma das entidades que compraram os documentos concursais e foram os mesmos juntos ao processo patenteado a concurso.

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.

31 de Agosto de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Joaquim Cardoso.
2611045280

ENTIDADES PARTICULARES

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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: 19/10/2007.
Hora: 16:30.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 242.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro do município de Vila
Nova de Gaia.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 08/11/2007.
Hora: 17:00.
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: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 09/11/2007.
Hora: 15:00.
Lugar: Auditório da Assembleia Municipal do Município de Vila Nova de
Gaia.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 30/08/2007.

30 de Agosto de 2007. — A Directora Departamento Compras
Aprovisionamento, Lurdes Coutinho.
2611044893

ESUC, EMPRESA DE SERVIÇOS URBANOS
DE CASCAIS, E. M.

EDIA — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
E INFRA-ESTRUTURAS DE ALQUEVA, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
EDIA — Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas de Alqueva, S. A.
Endereço postal:
Rua de Zeca Afonso, 2.
Localidade:
Beja.
Código postal:
7800-522.
País:
Portugal.
À atenção de:
DADR.
Telefone:
284315100.
Fax:
284315101.
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

Outro: sector empresarial do Estado.

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

¢
£
£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

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
À atenção de
ESUC, Empresa de Serviços Urbanos
de Cascais, E. M.
Endereço
Avenida Piemonte, 150

Código postal
2765-438

Localidade/Cidade
Monte Estoril

País
Portugal

Telefone
214647760

Fax
214647769

Correio electrónico
geral@esuc.pt

Endereço Internet (URL)

Concurso público 12/2007 — Prestação de serviços para gestão e fiscalização
da empreitada de construção das infra-estruturas de rega, viárias e de drenagem
do Aproveitamento Hidroagrícola de Orada-Amoreira.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 12.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
Concelhos de Moura e Serpa.
II.1.3) O anúncio implica:

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

A empreitada a fiscalizar inclui as obras:
Rede secundária de rega, incluindo telegestão, dos Blocos de Orada (633 ha) e
Hortinhas (2022 ha), totalizando 2665 ha de área equipada;
Estação elevatória:
Rede de drenagem do aproveitamento hidroagrícola, com 5 valas a intervencionar e uma extensão aproximada de 7,0 km;
Rede viária do aproveitamento hidroagrícola, constituída por 16 caminhos com
um desenvolvimento aproximado de 26,8 km.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
No procedimento lançado através do concurso publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 18, de 25 de Janeiro de 2007, e rectificado pelo anúncio publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de Fevereiro de 2007, por terem sido

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74262000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Sim.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.
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EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

ANÚNCIO DE CONCURSO

Valor estimado, sem IVA: 456 000,00.
Divisa: euro.

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

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

Período em dias: 450 (a contar da data de adjudicação).
SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

A caução do contrato, no valor de 5% do total do contrato, será prestada por
depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou
mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos termos das minutas anexas ao programa do concurso.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

A prestação de serviços objecto deste concurso é por preço global, para as actividades de gestão, fiscalização e coordenação de segurança e saúde, e por série
de preços para a assistência técnica durante o período de um ano após a conclusão dos restantes serviços.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que cada uma das
empresas do agrupamento possua as condições legais relativas ao exercício da
sua actividade e que satisfaçam no conjunto as condições no ponto 5.1 do
programa de concurso.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
De acordo com o estatuído no ponto 10 do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
De acordo com o estatuído no ponto 10 do programa de concurso.

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
Endereço postal:
Cruz de Montalvão, 6000-050 Castelo Branco.
Localidade:
Castelo Branco.
Código postal:
6000-050.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Direcção de Estradas de Castelo Branco.
Telefone:
(351) 272349220.
Fax:
(351) 272349221.
Correio electrónico:
dectb@estradasdeportugal.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.estradasdeportugal.pt
Endereço do perfil de adquirente:
http://www.portaldeempreitadas.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

SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

Outro: infra-estruturas rodoviárias.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.

IV.1.1) Tipo de processo:

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

Concurso público.
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

II.1) DESCRIÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

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

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.

EENN 241, 240 e 18 — Medidas de acalmia de tráfego (passeios) nas travessias de Moitas, Escalos de Baixo e Orjais.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

a) Obras:
Execução.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
Concelhos de Proença-a-Nova, Castelo Branco e Covilhã.
Código NUTS: PT16A.

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

12/2007.
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: 15/10/2007.
Hora: 18:00.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 23/10/2007.
Hora: 18:00.
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:

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

II.1.3) O anúncio implica:

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

A obra consiste na materialização de passeios sobrelevados, nas travessias de
Moitas, Escalos de Baixo e Orjais, tendo por objectivos fundamentais a fixação
de condições físicas de acalmia de tráfego automóvel e, bem assim, a criação de
corredores de circulação pedonal separados, concorrendo deste modo para um
ambiente globalmente mais seguro naquelas áreas urbanas.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45233140.

Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).

II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Não.

Data: 24/10/2007.
Hora: 10:00.
Lugar: Rua de Zeca Afonso, 2, Beja.

II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
FEADER.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 30/08/2007.

30 de Agosto de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Troncho.
2611044994

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Extensão de cerca de 2,365 km.
O preço base do concurso é de 363 000 euros, com exclusão do IVA, e inclui
os montantes estimados para os trabalhos especializados: 5000 euros de terraplenagem, 100 000 euros de drenagem; 153 000 euros de pavimentação; 80 000
euros de obras acessórias; 10 000 euros equipamentos de sinalização e segurança; 15 000 euros de diversos.
Valor estimado, sem IVA: 363 000,00.
Divisa: euro.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Período em dias: 180 (a contar da data de adjudicação).

