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Concurso limitado por prévia qualificação □
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas □
Concurso limitado urgente □
Processo por negociação □
Processo por negociação com publicação prévia de anúncio □
Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio □
Processo por negociação urgente □
IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO □ SIM □
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

 ⃞ ⃞ ⃞ ⃞/S  ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ de  ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
ou para processos abaixo do limiar
no Diário da República  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ IIIª Série

 ⃞ ⃞ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ de  ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

 ⃞ ⃞ ⃞ ⃞/S  ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ de  ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
ou para processos abaixo do limiar
no Diário da República  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ IIIª Série

 ⃞ ⃞ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ de  ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a 
apresentar propostas

Número  ⃞ ⃞ ou Mínimo  ⃞ ⃞ / Máximo  ⃞ ⃞
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo □
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta ⊠
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ⊠
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção  ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ou  0 1 0 dias a contar da publi-
cação do anúncio no Diário da República.
Custo: 25,00 Moeda: €
Condições e forma de pagamento
No acto de entrega do processo ou contra reembolso, acrescendo neste caso o valor dos 
portes.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

 ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ou  0 3 0 dias a contar do envio do anúncio para o Jornal 
Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora: 17:00.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos 
seleccionados

Data prevista  ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
 ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro
 □ □ □ □ □ □ □ □ ⊠ □ □ —————————

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

Até  ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ou  ⃞ ⃞ meses e/ou  0 6 6 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
Nos termos do n.º 5 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data  ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞, ————— dias a contar da publicação do anúncio no 
Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ⊠
Hora: 10:00 Local: Sala de reuniões da Câmara Municipal de Portimão.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO ⊠ SIM □
VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO 
PERIÓDI CO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS 
ANÚNCIOS

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
Ao custo do processo acresce o IVA à taxa legal em vigor.

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

 2 1/ 0 4/ 2 0 0 8
* 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.

21 de Abril de 2008. — O Presidente da Câmara, Manuel António 
da Luz.

2611110425 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Anúncio

Concurso público para a concessão de exclusivo para fornecimento,
instalação e exploração de parquímetros nas zonas

de estacionamento de duração limitada — (curta duração)
1 — Entidade concedente/contratante: A entidade concedente/con-

tratante é o Município de Tavira, sito na Praça da República, 8800 -951 
Tavira, Telefone: 281320500, Fax: 281322888.

2 — Tipo de concurso: o concurso é público nos termos do artigo 10.º do 
Decreto -Lei n.º 390/82, de 17 de Setembro, conjugado com os artigos 87º 
e segs. do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 — Objecto do presente concurso público: o presente concurso tem 
por objectivo a concessão de exclusivo para fornecimento, instalação e 
exploração de parquímetros colectivos nas zonas de estacionamento de 
duração limitada na área urbana da cidade, conforme plantas anexas, 
ao processo de concurso.

4 — O prazo da concessão:
A concessão terá início na data da outorga do respectivo contrato, 

sendo o seu término a 17 de Maio de 2010, eventualmente prorrogável, se 
não houver denúncia por qualquer das partes com a antecedência mínima 
de 30 dias antes do termo do prazo, pelo período de dez anos.

5 — Processo de concurso:
a) O processo de concurso pode ser adquirido ou consultado, todos 

os dias úteis, durante as horas normais de expediente, na Secção de 
Aquisição de Bens e Serviços da Câmara Municipal de Tavira, Praça 
da República — Tavira, até à data e hora limites para entrega das pro-
postas.

b) Desde que solicitado em tempo útil e mediante o pagamento de 
€ 13,34 (treze euros e trinta e quatro cêntimos), acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor, o processo de concurso será enviado ou entregue aos 
interessados, até quatro dias após a recepção do pedido;

c) O pagamento do processo poderá ser efectuado em numerário ou 
cheque à ordem do Município de Tavira, a liquidar no acto de aquisição 
ou remetido à cobrança.

6 — Apresentação das propostas:
1. A proposta será obrigatoriamente instruída com os seguintes do-

cumentos:
a) Proposta de preço, elaborada em conformidade com o modelo 1 

em anexo ao processo de concurso;
b) Documentação técnica relativa ao fornecimento e instalação dos 

parquímetros, os quais deverão estar homologados pelo I. P. Q. devendo 
incluir uma descrição do sistema de funcionamento do equipamento;

c) Programa e cronograma da execução dos trabalhos relativos à 
instalação dos parquímetros e indicação do prazo de entrada em fun-
cionamento dos mesmos.

d) Estudo económico/financeiro com indicação dos proveitos previ-
sionais para cada ano de exploração.

2. A proposta e os documentos que a acompanham devem ser redi-
gidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompanhados 
de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o concorrente 
declare aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos 
originais.



Diário da República, 2.ª série — N.º 83 — 29 de Abril de 2008  19411

3. A proposta será assinada pelo concorrente ou seu representante. 
Sempre que seja assinada por procurador, juntar -se -á procuração que 
confira a este último poderes para o efeito, ou pública -forma da mesma, 
devidamente legalizada.

4. As propostas deverão ser apresentadas até às 17.00 horas do 15.º dia 
a contar da data da publicação do presente anúncio no Diário da Re-
pública.

Nota: o dia da publicação não se inclui nesta contagem.
5. As propostas devem ser entregues na Secção de Aquisição de 

Bens e Serviços da Câmara Municipal de Tavira, durante as horas de 
expediente do serviço, ou enviadas por correio registado e com aviso 
de recepção para a Câmara Municipal de Tavira, Secção de Aquisição 
de Bens e Serviços, Praça da República, 8800 -951, Tavira.

7 — Propostas com variantes: não é admitida a apresentação de pro-
postas com variantes.

8 — Documentos que acompanham a proposta:
a) Declaração na qual o concorrente indique o seu nome, número 

fiscal de contribuinte, número do bilhete de identidade, estado civil 
e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social ou 
firma, número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução 
do contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos sociais e de 
outras pessoas com poderes para a obrigarem, conservatória do registo 
comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula 
nessa conservatória;

b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao 
Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

c) Documentos comprovativos da capacidade técnica da empresa e 
experiência de trabalho e exploração de estacionamentos de duração 
limitada na via pública relativo aos últimos três anos em Portugal.

9 — Acto público do concurso:
a) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas po-

dendo nele intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente 
credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões da Câmara 
Municipal de Tavira, sita na Praça da República, em Tavira, pelas 10 
horas do dia útil imediato à data limite para apresentação das propostas.

10 — Adjudicação: A adjudicação é feita segundo o critério da pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes 
factores, por ordem decrescente de importância:

a) Percentagem na participação das receitas brutas anuais proposta 
pelo concorrente — 50 %;

b) Características técnicas e adequação dos equipamentos a instalar 
para os fins visados com a concessão — 20 %;

c) Garantia de capacidade técnica e experiência do concorrente na ex-
ploração de estacionamento de duração limitada na via pública — 20 %;

d) Prazo de instalação e entrada em pleno funcionamento — 10 %.

11 — Prazo de validade das propostas: os concorrentes ficam obri-
gados a manter as suas propostas durante um período de sessenta dias, 
contados da data limite para a sua entrega, considerando -se este prazo 
prorrogado sucessivamente por iguais períodos se aqueles nada reque-
rerem em contrário.

12 — Data de envio do presente anúncio para publicação no Diário 
da República: 21 de Abril de 2008.

13 — Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, E. P.: 21 de Abril de 2008.

21 de Abril de 2008. — O Presidente da Câmara, José Macário Cor-
reia.

2611110427 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS

ANÚNCIO DE CONCURSO DE CONCEPÇÃO

SECÇÃO I — ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação Oficial:
Município de Vagos.
Endereço postal:
Rua da Saudade.
Localidade:
Vagos.
Código postal:
3840-420.
País:
Portugal.

Pontos de contacto:
Câmara Municipal de Vagos.
À atenção de:
Presidente da Câmara Municipal de Vagos.
Telefone:
(351) 234799600.
Fax:
(351) 234799607.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Documentação específica pode ser obtida no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As candidaturas devem ser enviadas para o seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Directiva 2004/18/CE.

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES
Autoridades regionais ou locais.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO DE CONCEPÇÃO/
DESCRIÇÃO DO PROJECTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao concurso de concepção/projecto pela entidade 
adjudicante:
Projecto do Centro Escolar de Vagos.
II.1.2) Descrição sucinta:
O presente concurso público, ao abrigo dos artigos 164.º e seguintes, do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, tem por objecto a selecção do projecto, 
desenvolvido ao nível de «Estudo Prévio simplificado» que melhor responda 
aos objectivos e pressupostos enunciados no processo de concurso, com vista 
à subsequente adjudicação da prestação de serviços, por ajuste directo, para 
elaboração do projecto do Centro Escolar de Vagos.
II.1.3) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CON-
TRATOS PÚBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulário principal: 74222100.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 74230000.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público.

IV.3) CRITÉRIOS A APLICAR NA AVALIAÇÃO DOS PROJECTOS
a) Fundamentação da Solução Arquitectónica;
b) Articulação Funcional e Enquadramento Paisagístico com a envolvente;
c) Inteligibilidade da Estrutura Funcional;
d) Qualidade da Solução Arquitectónica como referência de Contemporanei-
dade e Inovação;
e) Grau de Definição das Soluções Construtivas.

IV.4) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.4.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
6.2.2.1 — 13/2008 — Projecto do Centro Escolar de Vagos.
IV.4.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e complemen-
tares:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos docu-
mentos:
02/07/2008.
Hora: 16:00.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Preço: 50.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Pronto pagamento (€  50, acrescido de IVA), a pagar em numerário ou cheque 
passado ao Município de Vagos.
IV.4.3) Prazos de recepção dos projectos e dos pedidos de participação:
Data: 02/07/2008.
Hora: 16:00.
IV.4.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos 
de participação:
PT.

IV.5) PRÉMIOS E JÚRI
IV.5.1) Será atribuído um prémio/prémios:
Sim.
Número e valor dos prémios a atribuir:
Primeiro classificado: dez mil euros;
Segundo classificado: cinco mil euros;
Terceiro classificado: três mil euros.
IV.5.3) Contratos complementares:
Serão celebrados contratos de prestação de serviços na sequência do concurso 
com o vencedor ou com um dos vencedores do concurso.
Sim.
IV.5.4) A entidade adjudicante está vinculada à decisão do júri:
Sim.




