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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
183/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção

04 / 12 / 2006

Custo: 400,00 + IVA.

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Através de cheque ou numerário, remetido à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Castelo Branco, ou remetido à cobrança. No caso de o processo ser remetido à cobrança, será ainda acrescido do custo dos respectivos portes.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

18 / 12 / 2006
Hora: 17 horas e 30 minutos.
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
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas por estes credenciadas, conforme n.º 5.2 do programa de concurso.
IV.3.7.2) Data, hora e local
Data

19 / 12 / 2006

Hora: 10 horas.

Local: sala de reuniões da Câmara Municipal de Castelo Branco.

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

¢

SIM

£

À atenção de:
Divisão de Aprovisionamento.
Telefone:
219849895.
Fax:
219829766.
Correio electrónico:
da@cm-loures.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
da@cm-loures.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

Autoridades regionais ou locais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Aluguer operacional de 37 veículos automóveis pelo período de 48 meses, com
retoma de 72 veículos propriedade municipal.
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 02.
Principal local de execução: instalações das oficinas municipais.
II.1.3) O anúncio implica:

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

Um contrato público.

NÃO
£
SIM
¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Fundo de Solidariedade da União Europeia/Linha de Crédito Bonificado (Decreto-Lei n.º 211/2003, de 17 de Setembro).

Aluguer operacional de 37 veículos automóveis ligeiros pelo período de 48 meses,
com retoma de 72 veículos propriedade municipal.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
A Câmara Municipal de Castelo Branco reserva-se o direito de não adjudicar a
presente empreitada a nenhum dos concorrentes, caso ocorra qualquer das situações
previstas no artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os critérios de adjudicação, referidos no ponto IV.2), constam do ponto 21 do
programa de concurso.
O prazo de validade das propostas, referido no ponto IV.3.6), é de 66 dias a contar
da data do acto público do concurso, de acordo com o n.º 1 do artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
O processo poderá ser consultado, sem obrigatoriedade de ser adquirido, na morada indicada em I.1).

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

* 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.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

26 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim Morão
Lopes Dias.
1000307240

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Câmara Municipal de Loures.
Endereço postal:
Praça da Liberdade.
Localidade:
Loures.
Código postal:
2674-501.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Câmara Municipal de Loures.

II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 60117000.
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

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

Período em meses: 48 (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:

Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total da prestação
do serviço, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

As condições de pagamento são as estabelecidas no ponto 6 do programa de
concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

De acordo com o previsto no ponto 4.3 do programa de concurso.
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 propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma
das situações referidas n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, e que cumpram o previsto no Decreto-Lei n.º 354/86, de 23 de Outubro.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os documentos exigidos no ponto 11.2 do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os documentos exigidos no ponto 11.3 do programa de concurso.
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Não.
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:
Critérios — ponderação:
Preço — 80;
Condições de pagamento — 20.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

26211/DA/06.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

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

Data: 03/01/2007.
Hora: 16.

Organismo
Câmara Municipal de Monção

À atenção de
Divisão de Serviços Urbanos

Endereço
Rua da Independência

Código postal
4950-467 Monção

Localidade/Cidade
Monção

País
Portugal

Telefone
251649420

Fax
251649429

Correio electrónico
dsu@cm-moncao.pt

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

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

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

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

Período em dias: 60 (a contar da data limite para a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 04/01/2007.
Hora: 10.
Lugar: Divisão de Aprovisionamento — Rua do Funchal — Fanqueiro em
Loures.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Considerar a hora para recepção das propostas 16 horas e 30 minutos.
Considerar a hora para abertura das propostas 10 horas e 30 minutos.
A publicação do anúncio nos jornais de grande circulação, deve fazer referência
à data de envio do anúncio ao serviço de publicações oficiais da comunidade
europeia.
As cópias do processo de concurso poderão ser solicitadas antes da data de
entrega das propostas, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das
14 às 16 horas, mediante o pagamento prévio de 68,00 euros (suporte papel)
ou 51,00 euros (suporte informático), acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
em numerário, ou cheque à ordem da Câmara Municipal de Loures, a efectuar
na Tesouraria desta Câmara, sita na Rua de Teófilo Braga, 11 A, 2674-501
Loures.
VI.4) PROCESSOS DE RECURSO

VI.4.1) Organismo encarregado dos processos de recurso:

Designação oficial:
Câmara Municipal de Loures.
Endereço postal:
Praça da Liberdade.
Localidade:
Loures.
Código postal:
2674-501.
País:
Portugal.
Telefone:
219829800.
Fax:
219829766.
Correio electrónico:
da@cm-loures.pt
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 02/10/2006.

2 de Outubro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, José Augusto Borges Neves.
3000218407

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.3) Tipo de contrato de serviços

16

Categoria de serviços
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
¢
SIM
£
NÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços para a recolha e transporte dos resíduos sólidos urbanos e
equiparados produzidos em 29 freguesias, incluindo manutenção e lavagem de contentores, e varredura de arruamentos do concelho de Monção.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Trata-se da prestação de serviços para a recolha e transporte dos resíduos sólidos
urbanos produzidos em 29 freguesias do concelho de monção (incluindo transporte
à estação de transferência de Messegães e ou ao aterro sanitário em São Pedro da
Torre — Valença), manutenção e lavagem de contentores e a varredura de arruamentos do centro urbano, no concelho de Monção.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
A prestação do serviço será efectuada nas freguesias de Abedim, Anhões, Badim,
Barbeita, Barrocas e Taias, Bela, Cambeses, Ceivães, Lara, Longos Vales, Lordelo,
Luzio, Merufe, Messegães, Moreira, Parada, Pias, Pinheiros, Podame, Portela, Riba
de Mouro, Sá, Sago, Segude, Tangil, Trute, Valadares, Zona Rural de Mazedo e de
Troviscoso, no concelho de Monção.
Código NUTS
Minho — Lima.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal
Objecto

90.12.12.00-3 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
90.21.00.00-2 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
mentares 90.22.00.00-5 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
90.12.11.10-5 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
90.12.11.20-8 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
90.21.10.00-9 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
90.22.10.00-2 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
Objectos
comple-

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA — 90.02.20; 90.03.13; CPC — 94020; 94030; 94010.
II.1.9) Divisão em lotes
NÃO

¢

Obras
Fornecimentos
Serviços

£
£
¢

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

SIM

£

Indicar se se podem apresentar propostas para:

£

vários lotes

£

todos os lotes

£

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

ANÚNCIO DE CONCURSO

90.12.11.00-2 E029-2 \\\\-\ \\\\-\

principal

um lote

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

Vocabulário complementar

¢

SIM

£

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O concurso refere-se à totalidade da prestação do serviço.
Preço base do concurso — 185 000,00 euros, com exclusão do IVA.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

\\

Indicar o prazo em meses
e/ou em dias
judicação (para fornecimentos e serviços)

760 a partir da decisão de ad-

