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

DE

EL

EN

FR

NL

PT

FI

SV

Outra - país terceiro

£ £

£

£

£

£ £ £

IT

¢

£

£

————————

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

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

£

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

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

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 250 000 l de gasóleo a granel.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Ou: Início

Data

12 / 12 / 2006

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

£

SIM

8 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Artur
Tavares Neves.
1000307786
ANÚNCIO DE CONCURSO
£
¢
£

Obras
Fornecimentos
Serviços

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

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

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.
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.
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

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
Autoridade regional/local

£
¢

Instituição Europeia
Organismo de direito público

£
£

Outro

SECÇÃO IV: PROCESSOS

¢

Concurso público

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Locação

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.

IV.1) TIPO DE PROCESSO

II.1) DESCRIÇÃO

¢

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 dos fornecimentos análogos aos do presente
concurso.

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

Compra

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.

£

Combinação dos anteriores

Locação financeira

£

Locação-venda

£

£

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de gasóleo a granel.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Desconto por litro no fornecimento do gasóleo — 70%;
b) Preço por litro à data da apresentação das propostas — 30%.
Por ordem decrescente de importância

NÃO

£

SIM

¢

¢

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de aproximadamente 250 000 l de gasóleo a granel durante o ano
2007.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
O gasóleo será entregue pela empresa adjudicatária nas instalações da Câmara
Municipal, sita nas instalações da Zona Industrial de São Domingos, 4540 Arouca.

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

Código NUTS

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Proc. Aprov. 1/2006 DOM.

Data limite de obtenção

07 / 12 / 2006.

Custo: ———————— Moeda: ————————
Condições e forma de pagamento:
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IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

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

11 / 12 / 2006

Execução da rede de esgotos domésticos e ramais domiciliários em Torre Penalva, freguesia de Vila Nova de São Pedro, concelho da Azambuja.

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

II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45232410.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 45232410.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

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

Sim.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

Não.

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.1.9) São aceites variantes:

IV.3.7.2) Data, hora e local

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

12 12 2006

/
/
Data
Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Arouca,
sita no Edifício dos Paços do Concelho.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO
¢
SIM
£
VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO
¢
SIM
£
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

Construção de rede de drenagem de águas domésticas com 2186 m, 120 ramais
domiciliários, uma estação elevatória e conduta elevatória com 241,24 m.
Pormenorização das quantidades expressa em mapa de trabalhos, parte integrante do processo de concurso.
Valor estimado, sem IVA: 300 000,00.
Divisa: euro.
II.2.2) Opções:

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

Período em dias: 150 (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:

8 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Artur
Tavares Neves.
1000307787

Caução de 5% do preço total de contrato, a prestar nos termos dos artigos
113.º e 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA

Empreitada por série de preços, pagamentos de acordo com o artigo 43.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

ANÚNCIO DE CONCURSO

III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

Agrupamento complementar de empresas ou consórcio externo.
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Município da Azambuja.
Endereço postal:
Praça do Município, 19.
Localidade:
Azambuja.
Código postal:
2050-315.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
DAF — Departamento Administrativo e Financeiro.
Telefone:
263400400.
Fax:
263401271.
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».

III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do
contrato:

Não.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os concorrentes devem cumprir os requisitos necessários à sua admissibilidade, nos termos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
De seguida se indicam os documentos a apresentar, sem prejuízo do disposto
no programa de concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
a) Documentos emitidos pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso
tenha sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente
emitidos pelo banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal;
b) Cópia autenticada das declarações periódicas de rendimentos, bem como das
declarações anuais, respeitando aos últimos três anos, para efeitos de IRS ou
IRC, na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, documento
equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja
nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de
início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva
declaração.
III.2.3) Capacidade técnica:

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Autoridades regionais ou locais.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

E54/06 — Rede de esgotos domésticos de Torre Penalva — Vila Nova de São
Pedro.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

a) Obras:
Execução.
Principal local de execução: Torre Penalva — Vila Nova de são Pedro.
Código NUTS: PT171.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa
e dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso,
acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras
e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o
equipamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de
características especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os
técnicos, serviços técnicos e encarregados, que estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra, para além dos indicados na alínea a).

