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

AUTARQUIAS

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

ANÚNCIO DE CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatário fica obrigado a prestar uma caução, por qualquer das formas legalmente
admitidas, no valor correspondente a 5% do valor estimado da adjudicação.

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento é assegurado, na sua globalidade, pelo orçamento municipal. Os
pagamentos far-se-ão no prazo máximo de 60 dias contados da data de entrega da
correspondente factura nos serviços municipais, depois de confirmada a respectiva
entrega.

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

£
¢
£

Obras
Fornecimentos
Serviços

¢

NÃO

£

SIM

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, quando lhe for adjudicado o contrato.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Organismo
Câmara Municipal de Arouca

À atenção de
Presidente da Câmara Municipal
de Arouca

Endereço
Praça do Município

Código postal
4540-001

Localidade/Cidade
Arouca

País
Portugal

Telefone
256940220

Fax
256943045

Correio electrónico
cm.arouca@mail.telepac.pt

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) De declaração na qual o concorrente indique o seu nome, número fiscal de contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e
domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social,
nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a
obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu
número de matrícula nessa conservatória;
b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao presente programa
de 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

£

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos 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;
b) Certificado emitido por instituto ou serviço oficial incumbido do controlo da
qualidade, com competência reconhecida e que ateste a conformidade dos bens devidamente identificados, mediante referência a certas especificações ou normas;
c) Certificado emitido por organismos independentes para a certificação da conformidade do fornecedor com determinadas normas de garantia da qualidade.

£

SECÇÃO IV: PROCESSOS

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

£
¢

Governo central
Autoridade regional/local

Instituição Europeia
Organismo de direito público

£
£

Outro

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a sua constituição, caso
este tenha ocorrido há menos de três anos;
b) No caso de pessoas singulares, declarações de IRS apresentadas nos três últimos anos;
c) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos análogos ao do presente
concurso.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

¢

Compra

£

Locação

Locação financeira

£

Locação-venda

£

Combinação dos anteriores

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de inertes.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de inertes nas quantidades indicadas no caderno de encargos, durante o ano 2007.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
A carga será efectuada no local indicado pelo fornecedor constante da proposta, em
viatura da Câmara Municipal de Arouca, ou transportador autorizado.
Código NUTS

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
a) Menor custo de cada inerte por tonelada — 55%;
b) Local de entrega — 45%.
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
Proc. Aprov. 3/2006 — DOM.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO

¢

SIM

Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote

£

vários lotes

£

todos os lotes

£

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Os inertes a serem fornecidos, com as quantidades estimadas para o ano 2007, são
os seguintes:
Gravilha 6/14 (2500 t), areão 4/6 (1500 t), brita 20/32 (1000 t), brita 32/45
(11 000 t), tout-venant 0/40 (4000 t) e pó-de-pedra 0/4 (1500 t).
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Ou: Início

07 / 12 / 2006.

Custo: ———————— Moeda: ————————
Condições e forma de pagamento:

£

01 / 01 / 2007 e/ou termo 31 / 12 / 2007

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

12 / 12 / 2006
Hora: 17 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
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Poderá assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes
e seus representantes, devidamente credenciados.

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Fornecimento de aproximadamente 600 t de betume 160/220 a granel.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Ou: Início

Data

13 / 12 / 2006

Hora: 9 horas e 30 minutos. Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Arouca,
sita no Edifício dos Paços do Concelho.

£

SIM

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

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatário fica obrigado a prestar uma caução, por qualquer das formas legalmente
admitidas, no valor correspondente a 5% do valor estimado da adjudicação.

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

¢

01 / 01 / 2007 e/ou termo 31 / 12 / 2007

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NÃO

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

8 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Artur
Tavares Neves.
1000307785
ANÚNCIO DE CONCURSO

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento é assegurado, na globalidade, pelo orçamento municipal. Os pagamentos far-se-ão no prazo máximo de 60 dias contados da data de entrada da correspondente factura nos serviços municipais.

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo em regime de especial solidária quando lhe for adjudicado o contrato.

Obras
Fornecimentos
Serviços
NÃO

¢

£
¢
£
SIM

£

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Câmara Municipal de Arouca

À atenção de
Presidente da Câmara Municipal
de Arouca

Endereço
Praça do Município

Código postal
4540-001

Localidade/Cidade
Arouca

País
Portugal

Telefone
256940220

Fax
256943045

Correio electrónico
cm.arouca@mail.telepac.pt

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a sua constituição, caso
esta tenha ocorrido há menos de três anos;
b) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos três últimos anos;
c) Declaração do concorrente, na qual indique, em relação aos últimos três anos, o
volume global dos seus negócios e das prestações de serviços análogos aos do
presente 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
£ Instituição Europeia
Governo central
Autoridade regional/local

¢

Organismo de direito público

£
£

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e
domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social,
nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a
obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu
número de matrícula nessa conservatória;
b) Declaração constante do anexo I.

Outro

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos 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;
b) Certificado emitido por instituto ou serviço oficial incumbido do controlo da
qualidade, com competência reconhecida e que ateste a conformidade dos bens devidamente identificados, mediante referência a certas especificações ou normas;
c) Certificado emitido por organismos independentes para a certificação da conformidade do fornecedor com determinadas normas de garantia da qualidade.

£

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

¢

Concurso público
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 betume 160/220 a granel.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de aproximadamente 600 t de betume 160/220 a granel durante o ano
2007.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
A carga será efectuada no local indicado pelo fornecedor, constante da proposta, em
viatura (cisterna) da Câmara Municipal de Arouca ou de transportador autorizado.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Custo do betume asfáltico 160/220 — 60%, com os seguintes subcritérios:
a1) Maior desconto sobre o preço de venda à saída das instalações do fornecedor,
de acordo com a sua tabela de preços (40%);
a2) Menor preço de venda à saída das instalações do fornecedor, de acordo com a
sua tabela de preços (20%);
b) Local de entrega — 40%.
Por ordem decrescente de importância

£

SIM

¢

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Proc. Aprov. 2/2006 — DOM.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Código NUTS

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

NÃO

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

07 / 12 / 2006.

Custo: ———————— Moeda: ————————
Condições e forma de pagamento:

£

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

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

11 / 12 / 2006
Hora: 17 horas e 30 minutos.

