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1. Contratos públicos
ÓRGÃOS DE SOBERANIA

20 — Data de recepção do anúncio para publicação no Diário da
República:
28 de Novembro de 2006. — O Presidente da Direcção, Luís
Bettencourt Sardinha.
3000221342

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Instituto do Desporto de Portugal

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Anúncio

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública

Concurso público n.º 28/IDP-SC/2006 — Concessão da exploração
do restaurante/bar nos Serviços Centrais do IDP

ANÚNCIO DE CONCURSO

1 — A entidade pública contratante e que preside é o Instituto do
Desporto de Portugal, com sede na Avenida do Infante Santo, 76,
1399-032 Lisboa (contactos: Direcção de Serviços Administrativos e
Financeiros, telefone: 213953271; fax: 213909476).
2 — O presente concurso público tem por objectivo a concessão
da exploração do restaurante/bar nos Serviços Centrais do IDP e foi
autorizado por deliberação da direcção do Instituto do Desporto de
Portugal.
3 — Local — Instituto do Desporto de Portugal, Avenida do Infante Santo, 1399-032 Lisboa.
4 — O contrato de concessão terá a duração de cinco anos, com a
possibilidade de renovação.
5 — Poderão concorrer firmas ou empresários em nome individual, desde que possuam experiência profissional comprovada no exercício da indústria hoteleira (incluindo restauração).
6 — O valor mínimo da renda anual a pagar ao Instituto do Desporto de Portugal, em prestações mensais, será de 2400 euros.
7 — Os concorrentes deverão propor o valor mensal e anual correspondente à renda da concessão, a ser pago mensalmente em prestações iguais.
8 — Não serão admitidas propostas condicionadas ou variantes à
proposta.
9 — Documentos que acompanham a proposta — sob o risco de
exclusão, as propostas deverão ser apresentadas em conformidade com
o disposto no artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Julho,
devendo ser obrigatoriamente acompanhadas dos documentos indicados no artigo 11.º do programa de concurso.
10 — Documentos que instruem a proposta — a proposta deverá
ser acompanhada de:
11 — O programa do concurso e o caderno de encargos encontram-se patentes, para consulta, no 2.º piso do local indicado no n.º 1,
desde a data de publicação do presente anúncio no Diário da República até ao dia e hora do acto público, no horário entre as 9 horas
e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos e as 14 horas e as 16 horas
e 30 minutos, bem como poderão ser adquiridos à entidade designada
no n.º 1, que os entregará aos interessados até quatro dias após a recepção do pedido.
12:
a) As propostas deverão ser entregues ou enviadas à entidade referida no n.º 1 do presente anúncio;
b) Prazo de apresentação de propostas — 20 dias (prazo continuado), contados do dia seguinte da data da presente publicação;
c) A proposta e os documentos devem ser redigidos em língua
portuguesa.
13 — O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil seguinte
ao último dia do prazo limite de apresentação de propostas, na sede
do IPM, às 11 horas, podendo assistir os concorrentes ou os seus
representantes.
14 — a) Critérios de adjudicação — unicamente o da renda mensal
mais elevada.
15 — Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo mínimo de 90 dias úteis contados da data do acto
público.
16 — O preço do caderno de encargos e do programa de concurso
é de 100 euros.
17 — Não foi publicado anúncio indicativo.
18 — Em tudo o que for omisso no processo, do concurso público,
observar-se-á o disposto no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Julho, e
demais legislação aplicável.
19 — Data de envio do anúncio para a publicação no Diário da
República — 29 de Novembro de 2006.

Obras
£
Fornecimentos
¢
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
Polícia de Segurança Pública

À atenção de
Repartição de Contratos, Aquisições
e Património

Endereço
Travessa da Fábrica dos Pentes, 22, 3.º

Código postal
1269-003

Localidade/Cidade
Lisboa

País
Portugal

Telefone
213703900

Fax
213860132

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

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
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central
¢ Instituição Europeia
Autoridade regional/local

£

Organismo de direito público

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Locação £ Locação financeira
Compra ¢

£

Locação-venda

£

Combinação dos anteriores
£
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
¢
SIM
£
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 12/RCAP/2007.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de serviços de limpeza de instalações para a Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Os serviços a executar serão prestados nas instalações afectas à Direcção Nacional
da PSP.
Código NUTS

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

74.70.00.00-0 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

principal

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

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
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II.1.9) Divisão em lotes

¢

NÃO

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

£

SIM

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

£

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

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Às constantes do anexo ao caderno de encargos.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Indicar o prazo em meses
ção (para obras)

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

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

365 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)
Ou: Início \\ / \\ / \\\\ e/ou termo \\ / \\ / \\\\

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

em dias

12 / 12 / 2006

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5 % do valor total do fornecimento, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As constantes do artigo 8.º das cláusulas jurídicas do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
As constantes do artigo 3.º do programa do concurso.
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
Documentos previstos no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e
artigos 34.º a 37.º do mesmo diploma.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes no artigo 10.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes no artigo 10.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes no artigo 10.º do programa de concurso.

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

¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo ¢
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 12/RCAP/2007.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção
Custo: 50 euros.

12 de Dezembro de 2006. — A Directora do Departamento de
Gestão Financeira e Patrimonial, Ana Maria Tavares de Almeida e
Bessa.
3000222016
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
£
Fornecimentos
¢
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
Polícia de Segurança Pública

À atenção de
Repartição de Contratos, Aquisições
e Património

Endereço
Travessa da Fábrica dos Pentes, 22, 3.º

Código postal
1269-003

Localidade/Cidade
Lisboa

País
Portugal

Telefone
213703900

Fax
213860132

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

Moeda: euro.

05 / 02 / 2007 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o

Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora ————————

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

\\ \\ \\\\ \\

Até
/
/
ou
meses e/ou
fixada para a recepção das propostas

090 dias a contar da data

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

06 02 2007, ————— dias a contar da publicação do anún-

/
/
Data
cio no Diário da República

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

¢

* 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.

05 / 02 / 2007

Condições e forma de pagamento
Pagamento no acto da entrega dos documentos ou pagamento à cobrança se solicitada a obtenção dos documentos por correio ou fax.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

NÃO

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jornal Oficial da União Europeia

SIM

£

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
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central
¢ Instituição Europeia
Autoridade regional/local

£

Organismo de direito público

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢
Locação £ Locação financeira

£

Locação-venda

£

Combinação dos anteriores
£
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
¢
SIM
£
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 07/RCAP/2007.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de serviços de limpeza de instalações para o Grupo de Operações e
Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Os serviços a executar serão prestados nas instalações afectas àquelas unidades
orgânicas da Polícia de Segurança Pública.

