22 274

Diário da República, 2.a série — N.o 149 — 3 de Agosto de 2007

entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I do programa de concurso,
o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;
c) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à
comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a
execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de
concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Remete-se para o n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o n.º 15 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS
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

¢

Preço (80%);
Valia técnica (20%).
Por ordem decrescente de importância

NÃO

£

SIM

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo de concurso público n.º 06-DASECD/AAG-2007.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

25 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 300,00 euros.

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque cruzado à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Valpaços, a liquidar no acto de entrega do processo ou à cobrança através dos CTT.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

30 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Endereço
Rua de D. Maria do Carmo Carmona

Código postal
5430-469

Localidade/Cidade
Valpaços

País
Portugal

Telefone
278710130

Fax
278711135

Correio electrónico
municipio@valpacos.pt

Endereço Internet (URL)
www.valpacos.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Organismo
Município de Valpaços

À atenção de
DASECD — Departamento de Acção
Social, Educação, Cultura e Desporto

Endereço
Rua de D. Maria do Carmo Carmona

Código postal
5430-469

Localidade/Cidade
Valpaços

País
Portugal

Telefone
278710130

Fax
278711135

Correio electrónico
municipio@valpacos.pt

Endereço Internet (URL)
www.valpacos.pt

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Organismo
Município de Valpaços

À atenção de
DA — Divisão Administrativa

Endereço
Rua de D. Maria do Carmo Carmona

Código postal
5430-469

Localidade/Cidade
Valpaços

País
Portugal

Telefone
278710130

Fax
278711135

Correio electrónico
municipio@valpacos.pt

Endereço Internet (URL)
www.valpacos.pt

25 de Julho de 2007. — O Director do DASECD, Normando Teixeira Vieira.
2611035489

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

£ £

£

£

£

£ £ £

¢

£

£

————————

ENTIDADES PARTICULARES
CENTRO SOCIAL DE SÃO SALVADOR DE TONDA

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
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessadas, mas só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, conforme o previsto no ponto 5.2 do caderno de
encargos (programa de concurso).
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
¢
Fornecimentos
£
Serviços
£
O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO

¢

SIM

Hora 10 horas. Local sala de reuniões da Câmara Municipal de Valpaços.

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Preço base: 249 262,38 euros, IVA não incluído.

ANEXO A

£

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Centro Social de São Salvador
de Tonda

À atenção de
João Pedro Ferreira Cardoso

Endereço
Rua do Professor Adelino Fontes,
188, rés-do-chão

Código postal
3460-472

Localidade/Cidade
Tonda

País
Portugal

Telefone
232811110

Fax
232822120

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Organismo
Município de Valpaços

À atenção de
DASECD — Departamento de Acção
Social, Educação, Cultura e Desporto

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
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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

£

Organismo de direito público

£
£

¢

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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção de edifício destinado a centro de dia, infantário e A.T.L.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Alvenarias, cobertura, cantarias, revestimentos, serralharias, capintarias, equipamento sanitário, rede de águas, rede de esgotos, rede de incêndios, rede eléctrica, rede
de telefones, pinturas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Tonda, concelho de Tondela.
Código NUTS
PT165 CONTINENTE CENTRO — DAO-LAFOES.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Objecto

Vocabulário complementar

45.21.21.00-7 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

principal

¢

SIM

£

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

¢

Valia técnica da proposta (55%);
Preço proposta (45%).
Por ordem decrescente de importância

£

NÃO

SIM

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
01/2007.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção

24 / 08 / 2007

Custo: 100,00 euros + IVA.

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Após o pedido do processo por escrito, deverá ser levantado mediante pagamento
que, será efectuado em dinheiro ou através de cheque e ou vale postal (quando o
pedido seja o método de envio à cobrança), emitidos a favor do Centro Social de
São Salvador de Tonda.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

Hora 15 horas.

£

Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote £
vários lotes £
todos os lotes

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO ¢
SIM £
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Indicar o prazo em meses
ção (para obras)

¢

NÃO

03 / 09 / 2007

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO

¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
Outro

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

Vocabulário principal

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

18 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O adjudicatário deverá apresentar uma caução no montante de 5% do valor da adjudicação, que será prestada em dinheiro e ou em títulos emitidos ou garantidos
pelo estado, mediante garantia bancária, ou ainda em seguro-caução, nos termos
propostos no C.E.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os encargos da empreitada são suportados pela dotação do orçamento do Centro
Social de São Salvador de Tonda.
A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 59/99 e far-se-ão por medição com observância do disposto nos artigos 21.º,
24.º e 202.º e seguintes 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
Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer vínculo jurídico, mas em caso de adjudicação, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária.

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

66 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 de abertura das propostas é público. Só poderão intervir no acto público
do concurso as pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.
IV.3.7.2) Data, hora e local
Data

04 / 09 / 2007

Hora 10 horas. Local Salão Nobre 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?

¢
SIM
£
NÃO
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Valor base 493 288,50.

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
1.ª categoria — edifícios e património construído:
4.ª subcategoria da classe correspondente ao valor da proposta e
1.ª, 5.ª, 8.ª subcategorias da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados.
2.ª Categoria — Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infra-estruturas:
8.ª subcategoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados.
4.ª categoria — Instalações eléctricas e mecânicas:
1.ª, 7.ª, 10.ª, 12.ª subcategorias da classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
As constantes do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
As constantes do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
As constantes do programa de concurso.

* 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.

ANEXO A
1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Organismo
Câmara Municipal de Tondela

À atenção de
Secção de Obras Públicas

Endereço
Largo da República, 16

Código postal
3460-001

Localidade/Cidade
Tondela

País
Portugal

Telefone
232811110

Fax
232811120

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)
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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Organismo
Câmara Municipal de Tondela

À atenção de
Secção de Obras Públicas

Endereço
Largo da República, 16

Código postal
3460-001

Localidade/Cidade
Tondela

País
Portugal

Telefone
232811110

Fax
232811120

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

II.1) DESCRIÇÃO

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

EN 2 — Sertã (IC 8)/Vila de Rei — beneficiação entre o km 3+900 e 12+900
e o km 15+000 e 21+343.
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, de entrega ou da prestação dos serviços:
Concelhos de Sertã e Vila de Rei.
Código NUTS: PT166.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Organismo
Câmara Municipal de Tondela

À atenção de
Secção de Obras Públicas

Endereço
Largo da República, 16

Código postal
3460-001

Localidade/Cidade
Tondela

País
Portugal

Telefone
232811110

Fax
232811120

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

A beneficiação incide fundamentalmente no alargamento sequencial da plataforma e na introdução de vias de lentos, beneficiação das intersecções de nível,
drenagem superficial e interna, alargamento e reforço do pavimento existente,
integração paisagística dos taludes, remodelação total de todos os equipamentos de sinalização e segurança instalados e conservação da ponte sobre a Ribeira
da Isna.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45233142.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Sim.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.

25 de Julho de 2007. — O Presidente, João Pedro Ferreira Cardoso.
2611035468

EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.
ANÚNCIO DE CONCURSO

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Extensão de cerca de 13,6 km.
O preço base do concurso é de 4 740 000,00 euros, com exclusão do IVA, e
inclui os montantes estimados para os trabalhos especializados: 648 900,00 euros de terraplenagem, 1 037 880,00 euros de drenagem; 2 122 780,00 euros de
pavimentação e 672 249,00 euros de equipamentos de sinalização e segurança.
Valor estimado, sem IVA: 4 740 000,00.
Divisa: euro.
II.2.2) Opções:

Não.
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
Endereço postal:
Cruz de Montalvão.
Localidade:
Castelo Branco.
Código postal:
6000-050.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Direcção de Estradas de Castelo Branco.
Telefone:
(351) 272349220.
Correio electrónico:
dectb@estradasdeportugal.pt
Fax:
(351) 272349221.
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.estradasdeportugal.pt
Endereço do perfil de adquirente:
http://www.portaldeempreitadas.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.
Outro (especificação): infra-estruturas rodoviárias.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.

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

Período em dias: 545 (a contar da data de adjudicação).
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

Não são exigíveis, nesta fase.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

A empreitada é por série de preços, o financiamento terá como fonte a transferência de verbas prevista no Orçamento do Estado Português, bem assim como
auto financiamento obtido pela EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
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:
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta;
11.ª subcategoria da 2.ª categoria e 2.ª e 7.ª subcategorias da 5.ª categoria e das
classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem.
De acordo com o n.º 6 do PC.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
De acordo com o n.º 19.3 do PC.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
De acordo com o n.º 19.3 do PC.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
De acordo com o n.º 19.4 do PC.
III.2.4) Contratos reservados:

Não.

