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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção
Custo: 100 euros.

19 / 11 / 2007.

II.1) DESCRIÇÃO

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

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
A pagar em dinheiro, cheque à ordem do INEM, I. P., ou transferência bancária para
o NIB 078101120000000661126, devendo, neste caso, ser apresentado comprovativo do pagamento no acto de levantamento das peças concursais.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

20 / 11 / 2007

Hora: 17 horas e 30 minutos.

£

£

£

£ £ £

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 74.
Código NUTS: PT200.
II.1.3) O anúncio implica:

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

£ £

Fiscalização, controle de qualidade e coordenação de segurança e saúde no âmbito
da empreitada de remodelação, ampliação e adaptação ao ensino secundário da
EBS de Vila Franca do Campo — São Miguel.

¢

£

£

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

090 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 é público, mas só poderão intervir os concorrentes e seus representantes,
devidamente credenciados.

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

Seleccionar a equipa de fiscalização, controle de qualidade e coordenação de
segurança e saúde da empreitada de remodelação, ampliação e adaptação ao ensino
secundário da EBS de Vila Franca do Campo — São Miguel.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74210000.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 74231000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

IV.3.7.2) Data, hora e local

Não.

Data

Não.

21 / 11 / 2007

Hora: 15 horas.

Local: Rua do Almirante Barroso, 36, 1000-013 Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

II.1.8) Divisão em lotes:
II.1.9) São aceites variantes:

Não.
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
¢
SIM
£
NÃO

O objecto do concurso é conjunto, devendo as propostas dos concorrentes contemplar a totalidade dos trabalhos discriminados.

* 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.

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

19 de Outubro de 2007. — A Directora de Departamento, Margarida Bentes de Oliveira.
2611058005

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Educação e Ciência
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Secretaria Regional da Educação e Ciência.
Endereço postal:
Paços da Junta Geral, Carreira dos Cavalos.
Localidade:
Angra do Heroísmo.
Código postal:
9700-167.
País:
Portugal.
À atenção de:
Direcção Regional da Educação.
Telefone:
295401100.
Fax:
295401182.
Correio electrónico:
dre.info@azores.gov.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
srec.azores.gov.pt/dre
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».

Período em dias: 900 (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:

Para apresentação de proposta a concurso, não é exigida a apresentação de caução. O concorrente preferido será notificado para a prestação de caução, nas
condições indicadas no caderno de encargos e programa de concurso.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

A prestação de serviços é por preço global.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de concorrentes, sem que entre
eles exista qualquer modalidade jurídica de associação. Cada uma das entidades
que compõe o agrupamento de concorrentes deve apresentar os documentos que
são exigidos para as propostas. No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de concorrentes, estes associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio externo em regime de
responsabilidade solidária (Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho).
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:
Podem apresentar proposta as entidades que não se encontrem em nenhuma das
situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, e satisfaçam as habilitações profissionais do caderno de encargos.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Todos os documentos previstos nas alíneas a) a c) do n.º 2 do artigo 13.º do
programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, a denominação social, número pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula nessa conservatória, bem como declaração de
comprovação negativa das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º de acordo
com o modelo anexo ao programa de concurso.

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

III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

Autoridades regionais ou locais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.

Não.

III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissionais do pessoal responsável pela execução do serviço:

Sim.
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SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critério: preço global — ponderação: 60;
Critério: qualidade técnica da proposta — ponderação: 40.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Concurso público n.º 5/2007 — DRE.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 16/11/2007.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 50,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O processo de concurso será fornecido por e-mail no prazo de três dias contados
a partir da data de recepção do respectivo pedido por escrito acompanhado do
pagamento através de cheque emitido à ordem do tesoureiro da Delegação da
Contabilidade Pública Regional de Angra do Heroísmo. Não são admitidas
outras formas de pagamento.

Código postal:
9700-033.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, sita na Rua da Boa Vista, 18,
9700-033 Angra do Heroísmo, Açores.
À atenção de:
Presidente do Conselho Administrativo.
Telefone:
295213484.
Fax:
295215299.
Correio electrónico:
ebis.tborba@azores.gov.pt
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».
I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Organismo de direito público.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.

IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 06/12/2007.
Hora: 17:00.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

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

PT.

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:

Período em dias: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 07/12/2007.
Hora: 10:00.
Lugar: indicado em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
A abertura é pública. Só poderão intervir as pessoas credenciadas pelos concorrentes, nos termos do n.º 15 do programa de concurso.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO

Prestação de serviços de limpeza à Escola Básica e Secundária Tomás de Borba.
c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 14.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
A prestação de serviços de limpeza deverá ser garantida pelo adjudicatário na
Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, escola nova em fase final de
construção, sita em São Carlos, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores.
Código NUTS: PT200.
II.1.3) O anúncio implica:

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

Prestação de serviços de limpeza à Escola Básica e Secundária Tomás de Borba.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Não.

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74760000.

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
Obra a co-financiar pelo FEDER através do QRESA — Quadro de Referência
Estratégica dos Açores integrado no seu Plano de Investimento — Capítulo
10; Programa 01 — Desenvolvimento de Infra-Estruturas Educacionais; Projecto 01 — Construções Escolares.

Não.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo de concurso devem ser
feitos por escrito, desde o dia seguinte ao da publicação do presente anúncio até
ao final do 1.º terço do prazo para apresentação das propostas.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 19/10/2007.

19 de Outubro de 200.7 — O Secretário Regional da Educação e
Ciência, José Gabriel do Álamo de Meneses.
2611058004

Direcção Regional da Educação
Escola Básica e Secundária Tomás de Borba
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Escola Básica e Secundária Tomás de Borba.
Endereço postal:
Rua da Boa Vista, 18.
Localidade:
Angra do Heroísmo.

II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Valor estimado, sem IVA: 220 000,00.
Divisa: euro.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Com início em 01/02/2008.
Conclusão em 31/12/2009.
SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

Para garantir o exacto e pontual cumprimento do contrato será prestada caução
no valor de 5% do montante da adjudicação, sem o IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

O financiamento é assegurado pelo orçamento da Escola Básica e Secundária
Tomás de Borba.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

Ao concurso poderá apresentar-se um agrupamento de concorrentes, com respeito pelo previsto, nomeadamente, no artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho, e pelo programa de concurso.
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do
contrato:

Não.

