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Localidade:
Vila Real.
Código postal:
5000-427.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
+351 259309370.
Telefone:
+351 259309370.
Fax:
+351 259309379.
Correio electrónico:
geral@atmad.adp.pt
Endereço internet:
www.aguas-tmad.pt

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
São Silvestre — Coimbra.
Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes
SIM
£
NÃO ¢
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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

31 de Outubro de 2006. — O Administrador, José A. Boal Paixão.
1000307400

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Fornecimento de todos os materiais e execução de todos os trabalhos nas condições técnicas e especiais constantes do caderno de encargos.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias

APPACDM DE COIMBRA — ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO
DEFICIENTE MENTAL

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

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

365 a partir da data da consignação (para obras)

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução é de 5% do preço total do contrato.

¢
£
£

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
APPACDM de Coimbra — Associação Prof.ª Doutora Helena Maria Mamede
Portuguesa de Pais e Amigos
Albuquerque
do Cidadão Deficiente Mental
Endereço
Avenida de Dias da Silva, 10

Código postal
3000-134

Localidade/Cidade
Coimbra

País
Portugal

Telefone
239708370

Fax
239708379

Correio electrónico
dir@appacdm.net4b.pt

Endereço Internet (URL)

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

Autoridade regional/local

£

Organismo de direito público

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre eles
exista qualquer modalidade de associação, desde que todas as empresas do agrupamento possuam condições legais adequadas ao exercício da actividade da construção, nomeadamente respeitem o 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 de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária ou agrupamento complementar de empresas.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será financiada pela instituição através de activos próprios e recurso
a concessão de crédito bancário.

£
£

Outro

¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
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 £

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
Só serão admitidos concorrentes que, à data da entrega da proposta, satisfaçam as
condições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, cumulativamente com as seguintes condições:
i) Das 1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria e da classe correspondente
ao valor total da proposta;
ii) Das 1.ª, 7.ª, 8.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria de classe correspondente ao
valor dos trabalhos especializados que lhe respeite;
iii) Das 1.ª e 2.ª subcategorias da 5.ª categoria da classe correspondente ao valor
dos trabalhos especializados que lhe respeite.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso será feita de acordo com os critérios seguidamente discriminados, sendo excluídos os concorrentes que não verifiquem cumulativamente os
três critérios:
Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 60% do valor estimado do contrato;
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
¢
SIM
£
NÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção de lar residencial em São Silvestre.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A presente empreitada corresponde à construção de um lar anexo às instalações
existentes, tendo em vista o aumento da capacidade das mesmas. Nela deve considerar-se incluído o fornecimento de todos os materiais e execução de todos os trabalhos pedidos, de acordo com as especificações dos fabricantes e fornecedores de
cada tipo de material e nas condições definidas no caderno de encargos.
Estão incluídos nesta empreitada todos os trabalhos de construção civil, incluindo
movimento de terras, isolamento térmico e impermeabilização, redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, gás, electricidade, telefones e
arranjos exteriores.

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO

¢

Concurso público
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

¢

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

020 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 200 euros ou 205 euros.

Moeda: euro.

25 518

Diário da República, 2.ª série — N.º 219 — 14 de Novembro de 2006 (Parte Especial)

Condições e forma de pagamento:
O suporte informático do concurso poderá ser adquirido pelo custo de 200 euros
no caso de o concorrente levantar o processo na morada referida em I.1) e onde
poderá ser consultado o original de todo o processo, ou 205 euros se enviado por
correio, valores aos quais acresce o IVA à taxa de 21%, pagos em dinheiro ou cheque visado à ordem de APPACDM de Coimbra.

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

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

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

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Autoridade regional/local

Hora: 17 horas.
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
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto da abertura das propostas é público. No entanto, só poderão intervir no
acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas
pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso do titular de empresa em nome
individual, a exibição do seu bilhete de identidade e, no caso de intervenção dos
representantes de empresas em nome individual e de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhetes de identidade
e de uma credencial passada por quem obrigar a empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento da qual constem o nome e o número do bilhete de identidade do(s) concorrente(s).
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas
Hora: 10 horas. Local: indicado em I.1).

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

¢

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.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra £
Locação £ Locação financeira
Combinação dos anteriores

Categoria de serviços

Serviços

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Centro de Desenvolvimento
Sócio-Cultural de Penalva de Alva

À atenção de
Dr. José António Madeira Dias

Endereço
Centro de Desenvolvimento
Sócio-Cultural de Penalva de Alva,
Rua do Cabo da Vila, 6,
3400-552 Penalva de Alva

Código postal
3400-552 Penalva de Alva

Localidade/Cidade
Oliveira do Hospital

País
Portugal

Telefone
238692478

Fax
238692478

Correio electrónico
cdscpenalva@clix.pt

Endereço Internet (URL)

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

£

Locação-venda

£

£

\\

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
¢
SIM
£
NÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Construção de um Centro Recreativo de Penalva de Alva.»
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consiste essencialmente em: obras de construção de um edifício e arranjos exteriores.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Penalva de Alva — Centro de Desenvolvimento Sócio-Cultural de Penalva de
Alva, Rua do Cabo da Vila, 6, Penalva de Alva, 3400-552.
Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal

Vocabulário complementar

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

Objectos

¢
£
£

¢

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

2 de Novembro de 2006. — A Presidente da Direcção, Helena Maria
Mamede Albuquerque.
3000218598

Fornecimentos

Outro

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 £

principal

Obras

£
£

II.1) DESCRIÇÃO

Objecto

ANÚNCIO DE CONCURSO

Organismo de direito público

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O valor base do contrato é de 326 400 euros mais IVA à taxa legal em vigor.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL
DE PENALVA DO CASTELO

£

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
mentares \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
comple-

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

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?
NÃO £
SIM ¢
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

15 a partir da data da consignação (para obras)
\\ / \\ / \\\\ e/ou termo \\ / \\ / \\\\

Prazo em meses
Ou: Início

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
É de 10% prestada no momento da execução do contrato, ou, em alternativa, 5% no
acto da execução do contrato e reforço de 5% nos pagamentos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços. Os pagamentos serão efectuados nos termos do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, na sua actual redacção.

