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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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
¢
SIM
£
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para execução da empreitada de ampliação do Centro de Dia de
Vale de Azares.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Ampliação do Centro de Dia de Vale de Azares. Os trabalhos a executar são os
constantes do projecto.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Vale de Azares.
Código NUTS
PT168 CONTINENTE CENTRO — BEIRA INTERIOR NORTE.
II.1.9) Divisão em lotes
NÃO

¢

SIM

£

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

£

Por ordem decrescente de importância

£

NÃO

SIM

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

\\ \ \ \\\\ ou \24 dias a contar da

Data limite de obtenção
/
/
publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 411,82 euros.

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo poderá ser enviado à cobrança, ou ser adquirido na Associação de
Melhoramentos, Cultural, Desportiva e Recreativa de Vale de Azares, mediante o
respectivo pagamento em numerário ou cheque endossado à ordem da direcção da
referida Associação.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ / \\ / \\\\ ou \30 dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora 16 horas.
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

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

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada tem por objecto a realização dos trabalhos definidos, quanto à sua
espécie, quantidade e condições técnicas de execução, no projecto e no caderno de
encargos.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
As que estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, nos termos definidos no ponto 5.2 do programa de concurso.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Indicar o prazo em meses
ção (para obras)

\\ e/ou em dias 365 a partir da data da consigna-

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

\\ \\ \\\\

/
/
, ————— dias a contar da publicação do anúnData
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora 15 horas. Local Associação de Melhoramentos, Cultural, Desportiva e Recreativa de Vale de Azares.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução exigida para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação. E em cada um dos pagamentos parciais será deduzida a percentagem de 5%
para garantia do contrato, em reforço da caução prestada.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços e o pagamento ao empreiteiro dos trabalhos
incluídos no contrato far-se-á mensalmente, de acordo com a quantidade de trabalhos executada.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se os agrupamentos de empresas nas condições
definidas no ponto 9.1 do programa de 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
Serão admitidos a concurso os titulares de alvará de construção referido no ponto
6 do programa de concurso, contendo designadamente:
a) A 5.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;
b) As 1.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria e l.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeite, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no ponto 6.3 do programa de concurso. Os concorrentes deverão preencher cumulativamente os requisitos
mínimos de carácter económico, financeiro e técnico explicitados nos pontos 19.3 e
19.4 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes do ponto 15 do programa de concurso e lei em vigor.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes dos pontos 15 e 19 do programa de concurso e lei em vigor.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes dos pontos 15, 16 e 19 do programa de concurso e lei em vigor.

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1 — Preço:
Valor da proposta — 80%;
Lista de preços unitários — 20%.
2 — Prazo de execução da empreitada:
Prazo de execução propriamente dito — 100%;
conforme o estabelecido no artigo 132.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

¢

SIM

£

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Ponto IV.3.2 — Relativo às condições para obtenção de documentos contratuais e
adicionais: conforme previsto no n.º 1.3 do programa de concurso, os interessados
poderão obter cópias devidamente autenticadas pelo dono da obra das peças escritas e desenhadas do processo de concurso, até seis dias antes do termo do prazo do
concurso. O custo do processo é de 411,82 euros, que inclui o IVA à taxa legal em
vigor.
Ponto IV.3.3 — Relativo ao prazo para recepção de propostas: conforme previsto
no ponto 4.1 do programa de concurso, as propostas serão entregues até às 16
horas do 30.º dia, sendo este prazo contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da República.

22 de Novembro de 2006. — Pela Associação, Maria Madalena
Achando Almeida.
1000308242

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE GOLEGÃ
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Centro Social e Paroquial de Golegã.
Endereço postal:
Rua de Pedro Nunes.
Localidade:
Golegã.
Código postal:
2150-060.
País:
Portugal.
Telefone:
249976169.
Fax:
249976169.
Correio electrónico:
csp.golega@sapo.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».
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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

Outro: Centro Social e Paroquial.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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: 09/01/2007.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 350.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Cheque à ordem do Centro Social e Paroquial de Golegã ou moeda.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

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

Empreitada de construção da creche do Centro Social e Paroquial de Golegã.

Data: 19/01/2007.
Hora: 16.

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

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

a) Obras.
Execução.

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

II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.

Período em dias: 66 (a contar da data limite para a recepção das propostas).

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

Construção de edifício com estrutura em betão.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45211200.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Não.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 22/01/2007.
Hora: 10.
Lugar:
Centro Social e Paroquial de Golegã.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

II.1.9) São aceites variantes:

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não.
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Empreitada de construção da creche do Centro Social e Paroquial de Golegã.
Valor estimado, sem IVA: 200975.59.
Divisa: euro.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO

Não.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 06/12/2006.

6 de Dezembro de 2006. — O Presidente, Carlos Alberto Maria
Antunes.
3000222005

Período em dias: 270 (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:

A caução em exigir para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação
com a exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

FEDER — 56%;
PIDDAC — 34%;
Orçamento do Centro Social e Paroquial de Golegã — 10%.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

DOUROGÁS, S. A. — COMP. PROD. DIST. GÁS, S. A.
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
À atenção de
Engenheiro Joaquim Magalhães

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Organismo
Dourogás, S. A. — Comp. Prod. Dist.
Gás, S. A.

III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:

Endereço
Avenida de Aureliano Barrigas, sala 2P

Código postal
5000-413 Vila Real

Localidade/Cidade
Vila Real

País
Portugal

Telefone
259348630

Fax
259348631

Correio electrónico
dourogas@dourogas.pt

Endereço Internet (URL)

Consórcio.

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Conforme o programa de concurso e caderno de encargos.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Conforme o programa de concurso e caderno de encargos.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Conforme o programa de concurso e caderno de encargos.
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 no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

1/2006.

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
£ Instituição Europeia
Governo central
Autoridade regional/local £
Organismo de direito público

£
£

Outro

¢

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 £

