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II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

Localidade/Cidade
Amadora

País
Portugal

Telefone
214906572/914551231

Fax
214906573

Correio electrónico
fastcopia@netcabo.pt

Endereço Internet (URL)

II.2.1) Quantidade ou extensão total
309 000 euros, com exclusão do IVA.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias

19 de Outubro de 2007. — O Director-Geral dos Impostos, José
Azevedo Pereira.
2611057911

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Direcção-Geral de Infra-Estruturas
e Equipamentos

Fornecimentos
Serviços

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Será exigida uma caução de 5% (sem IVA) sobre o valor do contrato, na eventualidade de o adjudicatário solicitar adiantamento, será exigida uma caução no valor
deste.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Empreitada por série de preços. Os pagamentos serão efectuados de acordo com a
legislação em vigor.

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras

075 a partir da data da consignação (para obras)

¢
£
£

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Em caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
esta associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Endereço
Rua de Martens Ferrão, 11

Código postal
1050-159

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
Os concorrentes titulares das seguintes habilitações, emitidas pelo Instituto da
Construção e do Imobiliário (INCI): 1.ª subcategoria da 4.ª categoria que cubra o
valor global da proposta, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, 7.ª e 10.ª
subcategorias da 4.ª categoria e 1.ª subcategoria da 5.ª categoria em classe correspondente ao valor das respectivos trabalhos; ou a habilitação de empreiteiro geral
de edifícios ou construtor geral de edifícios de construção tradicional com classe
correspondente ao valor global da proposta.

Localidade/Cidade
Lisboa

País
Portugal

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos pontos do capítulo 15 do programa de concurso.

Telefone
(351) 213184600

Fax
(351) 213533409

Correio electrónico
2007-ecp-035@dgie.mai.gov.pt

Endereço Internet (URL)

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nos pontos do capítulo 15 do programa de concurso.

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
À atenção de
Direcção-Geral de Infra-Estruturas
Gabinete Jurídico e de Contratação
e Equipamentos
Ministério da Administração Interna

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos pontos do capítulo 15 do 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

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Autoridade regional/local

£

Organismo de direito público

£
£

¢

Concurso público

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
¢ Instituição Europeia

SECÇÃO IV: PROCESSOS

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1 — Preço — 70%;
2 — Qualidade e mais valia técnica da proposta — 30% e de acordo com os subcritérios do programa de concurso.
Por ordem decrescente de importância

NÃO

£

SIM

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
II.1) DESCRIÇÃO
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 £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de adaptação das antigas instalações do Centro de Saúde de Marrazes a
esquadra da PSP.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de trabalhos de demolição, alvenarias, revestimentos, carpintarias instalações eléctricas e telefónicas, instalações de AVAC e redes de água e esgotos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Largo de José Diogo de Oliveira, Marrazes, Leiria.
Código NUTS

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
2007-ECP-035-DGIE.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção
Custo: 350 euros.

22 / 11 / 2007.

Moeda: euro.

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

03 / 12 / 2007
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

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

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

03 meses a contar da data fixada para a recepção das propostas
£

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Qualquer interessado, mas só intervêm os concorrentes ou representantes credenciados.
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IV.3.7.2) Data, hora e local

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Data

Prazo em dias

04 / 12 / 2007

Hora: 10 horas.

060 a partir da data da consignação (para obras)

Local: indicado em I.1).

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

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

19 de Outubro de 2007. — O Director-Geral de Infra-Estruturas e
Equipamentos, Eduardo Elísio Silva Peralta Feio.
2611058013

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

ANÚNCIO DE CONCURSO
Fornecimentos
Serviços

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do valor do contrato sem IVA, a apresentar no prazo de seis dias úteis a contar
da data da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os indicados no programa de concurso e caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Os indicados no programa de concurso e caderno de encargos.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Instituto Hidrográfico

Obras

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

¢
£
£

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
Certificado de empreiteiro de obras públicas que contenha as 2.ª e 5.ª subcategorias da 3.ª categoria, conforme Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso e caderno de encargos.

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no programa de concurso e caderno de encargos.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso e caderno de encargos.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Instituto Hidrográfico

À atenção de

Endereço
Rua das Trinas, 49

Código postal
1249-093

Localidade/Cidade
Lisboa

País
Portugal

Telefone
+351 210943270

Fax
+351 210943297

Correio electrónico
administrativo@hidrografico.pt

Endereço Internet (URL)
www.hidrografico.pt

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

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

¢

NÃO

SIM

£

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1) Os critérios a seguir indicados
1 — Preço: 60%;
2 — Valia técnica da proposta: 30%;
3 — Prazo de execução: 10%.
Por ordem decrescente de importância

NÃO

£

SIM

¢

¢

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
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 £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 3/07.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Dragagem do canal de acesso e do cais das instalações navais da Azinheira.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Instalações Navais da Azinheira (INAZ), concelho do Seixal.
Código NUTS

Custo: 121 euros.

12 / 11 / 2007.

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
A liquidar no acto de entrega da documentação através de dinheiro ou cheque. O
valor já inclui IVA.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

19 / 11 / 2007
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.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir todos os interessados, podendo intervir os concorrentes ou seus
representantes devidamente credenciados.

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

Objecto

Data limite de obtenção

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

II.1.8) Nomenclatura

Vocabulário principal

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo 868.

Vocabulário complementar

45.25.21.24-3 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

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

IV.3.7.2) Data, hora e local
Data

20 / 11 / 2007

Hora: 10 horas e 30 minutos.
Trinas, 49, Lisboa.

Local: Auditório do Instituto Hidrográfico, Rua das

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

£

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

