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Artigo 8.º
Análise das candidaturas
Findo o prazo limite determinado para a entrega das candidaturas,
o júri do presente concurso elaborará, no prazo de 10 dias, um relatório fundamentado com a classificação ordenada e provisória dos
candidatos, a qual será publicada e estará em reclamação pelo prazo
de 15 dias.

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

A Câmara Municipal, tendo presente o relatório apresentado, aprovará o projecto de decisão final e dará cumprimento ao artigo 100.º
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, concedendo
aos candidatos o prazo de 15 dias para se pronunciarem sobre o
mesmo.
Artigo 10.º
Relatório final
Recebidas as exposições dos candidatos em sede de audiência dos
interessados, nos termos dos artigos 100.º e seguintes do Código de
Procedimento Administrativo, são as mesmas analisadas pelo júri do
presente concurso, que apresentará à Câmara Municipal um relatório
final, devidamente fundamentado, para decisão definitiva sobre a atribuição da licença.

Organismo de direito público

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

Artigo 9.º
Atribuição de licença

¢

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 £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
¢
SIM
£
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Execução de parque multiusos e adaptação conjunta do parque de estacionamento
existente.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Reestruturação do parque de estacionamento existente e execução de um novo parque na contiguidade do existente, com aproximadamente 7500 m2. Execução de edifício de apoio, com 210 m2 e implantação de infra-estruturas públicas de electricidade e águas pluviais.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Peso da Régua.
II.1.8) Nomenclatura

Artigo 11.º

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal

Deliberação de atribuição de licença
Da deliberação que decida a atribuição de licença deve constar obrigatoriamente:
a) Identificação do titular de licença;
b) A freguesia, ou área do município, em cujo contingente se inclui
a licença atribuída;
c) O tipo de serviço que está autorizado a praticar (à hora, ao
quilómetro ou a táxi);
d) O regime de estacionamento e o local de estacionamento, se
for caso disso;
e) O número dentro do contingente;
f) O prazo para o futuro titular da licença comunicar à Câmara
Municipal a identificação do veículo, prazo esse que não deve ser
inferior a 30 nem superior a 90 dias.
23 de Outubro de 2007. — O Vereador, Antonino de Sousa.
2611059899

CÂMARA MUNICIPAL DE PESO DA RÉGUA
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

¢
£
£

Vocabulário complementar

45.23.32.00-1 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

Objecto
principal

45.21.00.00-1 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
45.23.32.70-2 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
mentares 45.23.32.94-6 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
Objectos
comple-

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO ¢
SIM
£
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
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Preço base — 721 086,27 euros.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em meses

08 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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
Câmara Municipal de Peso da Régua
Endereço
Praça do Município

Código postal
5054-003

Localidade/Cidade
Peso da Régua

País
Portugal

Telefone
254320230

Fax
254314365

Correio electrónico
cmregua@cmpr.pt

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

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

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Antes da celebração do contrato, o adjudicatário deverá apresentar uma caução no
montante de 5% do valor da adjudicação, que será prestada em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, mediante garantia bancária, ou ainda por
seguro-caução, nos termos previstos no caderno de encargos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
A constituição jurídica de agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente perante o dono de
obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio.
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
Remeta-se para o programa de concurso.

32 072

Diário da República, 2.a série — N.o 212 — 5 de Novembro de 2007
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para o programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para o programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para o programa de concurso.
Possuir titularidade de alvará de empreiteiro previsto na alínea a) do n.º 6.1 do
programa de concurso que deve conter as seguintes autorizações, nos termos da
Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro:
a) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a 2.ª subcategoria da 1.ª categoria, a 8.ª subcategoria da 1.ª categoria, a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a 1.ª subcategoria da
4.ª categoria, a 2.ª subcategoria da 4.ª categoria na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida
no n.º 6.3 do programa de concurso.
b) A 1.ª subcategoria da 2ª categoria, de classe que cubra o valor global da proposta.

IV.1) TIPO DE PROCESSO

¢

Concurso público

£

SIM

Endereço
Praça do Município

Código postal
9504-523

Localidade/Cidade
Ponta Delgada

País
Portugal

Telefone
296304400

Fax
296304401

Correio electrónico
gabinetedomunicipe@mpdelgada.pt

Endereço Internet (URL)
www.pontadelgadadigital.com

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

¢

Organismo
À atenção de
Câmara Municipal de Ponta Delgada

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

SECÇÃO IV: PROCESSOS

NÃO

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

¢

Autoridade regional/local

¢

Organismo de direito público

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO

¢

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Locação £ Locação financeira
Compra ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Combinação dos anteriores

£

£

Locação-venda

£

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

24 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

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

Custo: 350,00.

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para o fornecimento de óleos lubrificantes e massas para viaturas
e máquinas.

Hora: 16 horas.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concurso público para o fornecimento de óleos lubrificantes e massas para viaturas
e máquinas.

Moeda: euro.

30 dias a contar da sua publicação no Diário da República

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

66 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
O local de entrega dos bens será nos estaleiros municipais, actualmente sitos à
Rua do Pescador Jacinto Tavares, São Gonçalo, estando susceptíveis de mudar a
sua localização para a Canada da Audutora, São Roque.
II.1.8) Nomenclatura

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Poderão assistir ao acto público do concurso os eventuais interessados, mas apenas poderão intervir os legais representantes de cada concorrente, os quais deverão
fazer prova documental dessa qualidade.

Objecto

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas
Hora: 10 horas.

¢

Local: Câmara Municipal de Peso da Régua.

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

¢

SIM

£

* 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.

24 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Nuno Manuel
Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.
2611059867

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

£
¢
£

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

¢

SIM

£

Vocabulário principal

Vocabulário complementar

23.12.30.00-5 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

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

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
SIM £
NÃO ¢
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias
serviços)

480 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5% do montante do fornecimento, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes não podem ser propostos adiantamentos por conta dos serviços a prestar.
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 de consórcio.

