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- CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL
Carlos Alberto Pinto, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.
TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei nº
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em reunião
ordinária realizada em 03 de Junho de 2011, tomou as seguintes
deliberações destinadas a ter eficácia externa:
4 . DESPACHOS
Ratificar os despachos do Senhor Presidente:
1-26/04/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a colocação
de chapim metálico sobre as guardas dos acessos à Ponte Pedonal –
Covilhã, a abertura de procedimento por ajuste directo com consulta a
Martins da Cruz & Cruz II – Soc. de Investimentos Imobiliários, S.A., bem
como a constituição do júri do concurso.
2-16/05/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para execução
das obras de Adaptação das Salas dos 2º. e 3º andares do edifício n.º 62 na
Rua dos Combatentes da Grande Guerra – Covilhã, a abertura de
procedimento por ajuste directo com consulta a Joaquim Dias Costa, bem
como a constituição do júri do concurso.
3-16/05/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para execução
das obras de Adaptação/requalificação no Jardim da Goldra e Avenida do
Biribau – Covilhã, a abertura de procedimento por ajuste directo com
consulta à empresa Constrope, Construções, S.A, bem como a constituição
do júri do concurso.
4-16/05/2011 - Aprova o programa de procedimento e o caderno de
encargos para a Construção de passagem hidráulica na Ribeira do
Bodelhão – Aldeia de São Francisco de Assis, a abertura de concurso
público, bem como a constituição do respectivo Júri.
5-16/05/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a execução
de valetas num troço da EM 502 (Acesso a Vale Formoso), a abertura de
procedimento por ajuste directo com consulta às empresas Valério &
Valério, Lda., José Manuel Pinheiro Madaleno, Unip., Lda, Botão Bidarra,
Lda., Opsan, Lda. e Pavibel, Lda., bem como a constituição do respectivo
júri.
6-16/05/2011 – Aprova o programa de procedimento e o caderno de
encargos para a Construção do edifício “Welcome Center”, a abertura de
concurso público, bem como a constituição do respectivo júri.
7-17/05/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica o
fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários para o ano de
2011/2012, à empresa Petróleos de Portugal, SA, pelo valor de 190.000,00
Euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo de 12 meses.
8-17/05/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica o
fornecimento de obras literárias à empresa Moura & Filipe, Lda., pelo
valor de 14.714,65 Euros, prazo de 30 dias, bem como aprova a minuta do
respectivo contrato.
9-17/05/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
empreitada de trabalhos de reparação de guardas metálicas no Eixo TCT,
local da Cruz Ponte Seca – Covilhã, à empresa S.N.S.V. – Sociedade
Nacional de Sinalização Vertical, Lda., pelo valor de 6.290,00 Euros,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como aprova a minuta do
respectivo contrato.
10-17/05/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
empreitada de Obras de Beneficiação do Jardim de Infância Os Loureiros –
Tortosendo, à empresa Pavibel – Pavimentação & Construção, Lda., pelo
valor de 30.224,50 Euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo
de 60 dias.
11-17/05/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
empreitada de Construção de um Muro de Suporte à Rua do Vale –
Freguesia de Verdelhos, à empresa Opsan – Sociedade de Construções,
Lda., pelo valor de 31.854,00 Euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, e prazo de 60 dias.
12-25/05/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
prestação de serviços outsourcing, à empresa Randstad II – Prestação de
Serviços, Lda., pelo valor de 15.258,95 Euros, bem como aprova a minuta
do respectivo contrato.
13-26/05/2011 – Determina a não adjudicação da empreitada de
construção do complexo e sede social da ADE – Associação Desportiva da
Estação, cujo procedimento de concurso foi aberto por deliberação de
19/09/2008, ao abrigo do disposto na alínea c) do nº 1 do art. 79º do Código

dos Contratos Públicos com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º
278/2009, de 02 de Outubro, tendo em conta que, por razões de índole
técnica, foi alterado o modo de financiamento da obra, ficando a mesma da
responsabilidade única da ADE, a quem compete lançar o concurso e
mandar executar os trabalhos, resultando inexequível a deliberação
tomada, dando-se conhecimento às entidades concorrentes.
14-26/05/2011 – Determina a não adjudicação da empreitada de
concepção/construção do Centro de Artes da Covilhã, cujo procedimento
foi aberto por deliberação de 07/09/2001, ao abrigo do disposto na alínea d)
do nº 1 do art. 79º do Código dos Contratos Públicos com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de Outubro, tendo em conta as
restrições de natureza financeira, a falta de fundos comunitários e de
financiamento do Estado, essenciais para a construção da obra, dando-se
conhecimento às entidades concorrentes.
15-31/05/2011 - Homologa as actas – relatórios para a execução da
empreitada de Execução de Passagem Hidráulica na Ribeira do Bodelhão –
Aldeia de São Francisco de Assis, que propõem a exclusão do concorrente
Betafiel – Artefactos de Betão de Penafiel, S.A., tendo em conta que a
proposta foi apresentada fora do prazo e ter preço superior ao preço base
estabelecido.
16-31/05/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
Prestação de Serviços de Limpeza de Instalações do Município da Covilhã,
à empresa Euromex – Facility Services, Lda., pelo valor de 158.118,48
Euros, e prazo de 712 dias.
Revogar as deliberações tomadas nas reuniões de 15 de Abril de 2005,
relativamente à concepção/construção do Centro de Artes, e de 19 de
Setembro de 2008, no que concerne à construção do complexo e sede
social da ADE.
Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros:
1-23/05/2011 - Aprova a minuta de contrato de locação de estabelecimento
comercial Restaurante do Jardim do Lago, a celebrar com Vitor Manuel
Nunes Saraiva, na sequência da adjudicação por deliberação tomada em
reunião de 15/04/2011.
2-23/05/2011 – Adjudica a locação de espaço para esplanada na Praça do
Município, lado do edifício da PT à empresa Ivosilva – Investimentos,
Unipessoal, Lda., com início em 1 de Junho até 30 de Setembro de 2011,
pelo valor mensal de 350,00 Euros, bem como aprova a minuta do
respectivo contrato.
3-26/05/2011 - Concede autorização a Teresa Filomena Jesus Santos
Magrinho, de prolongamento do período de funcionamento do
estabelecimento de café no dia 28 de Maio de 2011, das 02,00 às 04,00
horas do dia seguinte, ao abrigo do n.º 4 do art.º 6º do Regulamento
Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos
Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços.
4-26/05/2011 – Concede autorização a Teresa Filomena Jesus Santos
Magrinho, de prolongamento do período de funcionamento do
estabelecimento de café, no dia 29 de Maio de 2001, das 02,00 às 04,00
horas do dia seguinte, ao abrigo do n.º 4 do art.º 6º do Regulamento
Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos
Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços.
5-26/05/2011 – Concede autorização a Maria do Carmo Margarido Rocha
de Brito, de prolongamento do período de funcionamento do
estabelecimento de café, no dia 28 de Maio de 2011, das 02,00 às 06,00
horas do dia seguinte, ao abrigo do n.º 4 do art.º 6º do Regulamento
Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos
Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços.
6-26/05/2011 – Concede autorização ao Abrigo da Estrela, Lda, de
prolongamento do período de funcionamento do estabelecimento de café,
no dia 27 de Maio de 2011, das 02,00 às 06,00 horas do dia seguinte, ao
abrigo do n.º 4 do art.º 6º do Regulamento Municipal dos Períodos de
Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e
Prestação de Serviços.
7-27/05/2011 – Autoriza a rectificação do anúncio de concurso limitado,
por prévia qualificação, publicado no Diário da República n.º 85 – II Série,
de 17 de Maio de 2011, com vista à contratação de aquisição de serviços
para a elaboração e fornecimento da proposta de Revisão do PDM Covilhã,
procedendo-se à disponibilização de informação constante do programa de
procedimento e autorização da prorrogação do prazo de entrega das
candidaturas.
8-31/05/2011 - Concede autorização a Lília Margarida Borges Dias, de
prolongamento do período de funcionamento do estabelecimento de bar,
nos dias 31 de Maio de 2011 e 02 de Junho de 2011, das 02,00 às 04,00
horas dos dias seguintes, ao abrigo do n.º 4 do art.º 6º do Regulamento
Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos
Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços.
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5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
a) Protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da
Câmara Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia
Aprovar a celebração de protocolos de delegação de actos de competência
da Câmara Municipal na Junta de Freguesia a seguir mencionada, com o
objectivo e transferência de meios financeiros, a seguir indicados:
Junta de Freguesia

Objectivo

Verdelhos

Obras de reparação da Praia Fluvial

Verba a transferir
2.950,00 € + IVA

b) Nova Covilhã – Sociedade de Reabilitação Urbana, EM – Relatório
e Contas de 2010
Aprovar o Relatório de Gestão e Contas de 2010 da Nova Covilhã –
Sociedade de Reabilitação Urbana, EM, nos termos propostos pelo
Conselho de Administração da empresa.
c) Aquisição de terrenos
Adquirir pelo valor residual do contrato de locação financeira imobiliária
celebrado em 30/4/2001 com o BPI Leasing, os prédios a seguir
identificados e respectivos valores:
1-Lote para construção urbana, com a área de 15.734,26 m², sito em Quinta
do Caldeirão, freguesia da Boidobra, inscrito na respectiva matriz sob o
artigo 1301º e descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob
o n.º 757/20010703, pelo valor de 1.859,51 Euros;
2-Lote para construção urbana, com a área de 26.766,39 m², sito em Quinta
dos Caldeirões Grandes de Baixo, freguesia da Boidobra, inscrito na
respectiva matriz sob o artigo 1302º e descrito na Conservatória do Registo
Predial da Covilhã sob o n.º 756/20010703, pelo valor de 3.163,30 Euros.

Amortização: semestral
Taxa de juro: os juros são pagos semestral e posteriormente, isto é, o
pagamento de juros ocorre no final do período de contagem dos mesmos,
sem período de carência. A taxa de juro em cada semestre é igual à
suportada por Portugal, no âmbito do empréstimo-quadro, acrescida de 20
pontos base, sendo que a taxa de juro dos financiamentos aprovados no
âmbito da primeira tranche é de 3.901%.
Período de carência: 3 anos
Utilização: 3 anos
g) Sinistralidade automóvel
Tomar conhecimento sobre a sinistralidade automóvel do Município.
h) Locação de estabelecimento
Aprovar a minuta do contrato, adjudicando à empresa Sweet Feelings,
Lda., a locação da Esplanada da Praça do Município junto ao Teatro Cine
da Covilhã, pelo valor de 1.050,00 Euros, acrescido de IVA, no período de
1 de Julho a 30 de Setembro de 2011.
5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
a) Recepções Provisórias
Homologar o auto de recepção provisória da obra de Requalificação do
Largo da Amoreira e Ruas Confinantes – Freguesia do Barco – Trabalhos
Complementares.
b) Recepções Definitivas
Homologar os autos de recepção definitiva das seguintes obras:
Ampliação da Cobertura para Colocação na Zona da Imprensa e TV da
Pista de Atletismo.
Remodelação de Espaço na Rua dos Combatentes da Grande Guerra –
Covilhã.

d) Expropriações
Ratificar o acordo escrito celebrado com a expropriada/arrendatária Maria
do Céu Fonseca Barata Fernandes, pelo valor indemnizatório de 9.000,00
Euros, no âmbito da expropriação por utilidade pública do direito de
arrendamento necessário à Construção do Lar residencial da
A.P.P.A.C.D.M. – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental da Covilhã e Beneficiação da Rua Comandante dos
Bombeiros Sebastião Santos Júlio, Freguesia da Conceição – Covilhã,
dando por extinto o procedimento nos termos do artigo 112º do Código do
Procedimento Administrativo, e consequentemente, revogar a deliberação
de 18/03/2011 na parte aplicável.

c) Contas Finais
Aprovar as contas finais das seguintes empreitadas:
Construção do Açude para a Represa de Lazer de Verdelhos.
Requalificação do Largo da Amoreira e Ruas Confinantes – Freguesia do
Barco.
Requalificação Urbana das Ruas António Augusto Aguiar, Capitão Alves
Roçadas, da Barbacã, Rua e Largo da Estrela, Travessa de São Tiago,
Travessa do Forno, Escadas, Largo e Calçada de São Silvestre e Beco da
Avozinha ou Escondidinho.

e) Aquisição de imóveis – rectificação de deliberação
Rectificar a deliberação de 05/06/2009, na parte aplicável à aquisição de
imóveis, passando a constar como legítimos proprietários/vendedores Ana
Maria Carvalho Fael Figueiredo, José Carvalho Fael, Júlio Fernando
Martins Fael, Maria Fernanda Martins Fael Freire Miguel, Maria Mendes
Ribeiro Fael, Rui Manuel Mendes Ribeiro Fael, Maria Deolinda Pessoa da
Fonseca, e a discriminação dos prédios a adquirir com a composição
seguinte:
1-Edifício de rés-do-chão, primeiro andar e sobrado, sito na Travessa dos
Namorados, freguesia de São Martinho, em cuja matriz se encontra
inscrito sob o Artigo 164º, descrito na Conservatória do Registo Predial da
Covilhã sob o n.º 1287/20110516;
2-Edifício de rés-do-chão, primeiro andar, sito na Rua Pedro Alves,
freguesia de São Martinho, em cuja matriz se encontra inscrito sob o Artigo
165º, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º
1289/20110516;
3-Edifício de rés-do-chão, primeiro andar, sito na Rua Pedro Alves,
freguesia de São Martinho, em cuja matriz se encontra inscrito sob o Artigo
166º, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º
1288/20110516.

5.3 DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO

f) Financiamento de projectos no âmbito do QREN – Quadro de
Referência Estratégico Nacional (2007-2013) – Candidatura a
empréstimo-quadro
Aprovar, por maioria, candidatura a empréstimo-quadro para
financiamento dos investimentos aprovados no QREN e nas condições
seguintes:
Projecto
Funicular de S. João
Centro Multifunções de Vila do Carvalho

Montante
Até 345.421,80 €
Até 462.107,94 €

Prazo
8 anos
15 anos

a) IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis - Interlocutor municipal
Nomear o Senhor Eng.º Jorge Galhardo Vieira, Coordenador do
Departamento de Planeamento e Ordenamento do Território, como
Interlocutor Municipal junto dos serviços locais da Direcção-Geral dos
Impostos, no âmbito da tributação sobre o património e para efeitos de
coadjuvação na fixação do Zoneamento do Município da Covilhã, com
efeitos a partir da data desta deliberação.
5.4 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
a) Loteamentos
Procº. nº. 357 – Poldras Construções, Lda. – Sítio da Corredoura ou Quinta
das Rosas, freguesia de Conceição
Proceder à extinção da caução do contrato de obras de urbanização do
loteamento sito em Corredoura ou Quinta das Rosas, freguesia de
Conceição, titulado pelo alvará de loteamento com obras de urbanização
nº. 11/99, em nome de Poldras Construções, Lda., prestada pela garantia
bancária nº. 027000017158800149, actualmente no valor de 38.894,79
Euros, emitida pela Caixa Geral de Depósitos.
Procº. nº. 287 – Maria Lucinda Abreu Oliveira – Quinta das Almas, Baiúca
– Canhoso
Ratificar o despacho que determina a correcção das deficiências
identificadas no auto de vistoria realizada em 9/5/2011, e apresentar o
respectivo termo de responsabilidade do director das obras, que ateste para
além da conformação com as normas legais e regulamentares em vigor, a
verificação de condições de segurança e estabilidade para o espaço
público, no fim do que se realizará nova vistoria e, em caso de
incumprimento, a Câmara proceder ao accionamento da caução prestada.
16 de Junho de 2011
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b) Numeração de edifícios
Atribuir o número 6 de polícia ao edifício localizado em Rua dos Pinheiros,
Quinta do Covelo, Lote 5B, freguesia de S. Pedro, prédio inscrito na matriz
sob o art.º 1375-P e descrito na Conservatória do Registo Predial da
Covilhã sob o n.º 677.
Atribuir o número 31 de polícia ao edifício localizado em Vale da
Castanheira ou Quinta da Sumaria, actualmente Avenida das Sesmarias,
freguesia de Dominguiso, prédio inscrito na matriz sob o art.º 662º. e
descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 466.
5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
a) Associação de Basquetebol de Castelo Branco
Conceder à Associação de Basquetebol de Castelo Branco um subsídio no
valor de 500,00 Euros para fazer face às despesas decorrentes da
participação das selecções da ABCB nas Festas do Basquetebol em
Portimão.
b) Freguesia de Vales do Rio
Conceder à Freguesia de Vales do Rio uma comparticipação financeira no
valor de 1.000,00 Euros para fazer face às despesas logísticas e
publicitárias da organização do FESTIVALES.
c) Feira das Freguesias
Atribuir uma comparticipação no valor de 500,00 Euros a cada uma das
freguesias que se fizeram representar na Feira das Freguesias do Concelho
da Covilhã, nomeadamente às Juntas de Freguesia de Aldeia de S.
Francisco de Assis, Barco, Boidobra, Canhoso, Cantar Galo, Casegas,
Cortes do Meio, Coutada, Conceição, Dominguiso, Ferro, Orjais,
Ourondo, Paul, Peso, S. Martinho, St.ª Maria, Sobral de S. Miguel,
Teixoso, Tortosendo, Vale Formoso, Vales do Rio, Verdelhos e Vila do
Carvalho, no total de 12.000,00 Euros.
d) Protocolo de cedência de instalações – Unidos Futebol Clube do
Tortosendo
A provar a celebração de protocolo entre o Município da Covilhã e o
Unidos Futebol Clube do Tortosendo, pelo prazo de um ano, renovável por
iguais períodos, destinado a apoiar as actividades desenvolvidas pela
Associação, atribuindo comparticipação no valor de 12.000,00 Euros, a
pagar em doze prestações mensais, cedendo o Unidos Futebol Clube do
Tortosendo o direito de utilização da sala de espectáculos para a realização
de espectáculos e outros eventos culturais promovidos pelo Município ou
por entidades terceiras que venham a solicitar a utilização da sala para o
mesmo efeito.
e) Volta a Portugal em bicicleta
Aprovar proposta do Senhor Presidente, concedendo à Organização da
Volta a Portugal em Bicicleta um apoio financeiro no montante de
30.000,00 Euros, acrescido de IVA, bem como assumir a despesa com a
estadia de um número determinado de elementos da caravana ciclista, com
a contrapartida de a prova contemplar a passagem dos ciclistas na cidade da
Covilhã, na etapa Seia/Torre e, no dia seguinte, o início de nova etapa com
partida da cidade.
f) Habitação Social – Atribuição de habitações
Atribuir habitações sociais a Manuel Ramos Mendes, Carla Mabel
Valentim Pinto, José Alfredo Jesus Serra, Joaquina Maria Nabais Vaz,
Carol Bandé, Maria da Conceição Mendes dos Reis Silveira, António
Lopes Cristóvão, Vera Lúcia Correia Morais, Luísa Maria Videira dos
Santos, Francisco José Nunes Abreu, Maria Lurdes Leandro e Luzia
António Cristóvão.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual
teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E eu, Graça
Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de Administração
Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo.
Paços do Município da Covilhã, aos 9 de Fevereiro de 2011
O Presidente,
Carlos Pinto

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO
Anúncio de procedimento n.º 2798/2011
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE
ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
505330768 - Município da Covilhã
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
2 - OBJECTO DO CONTRATO
Designação do contrato: Concurso público para aquisição de serviços
de seguros dos ramos de frota automóvel e de casco
Descrição sucinta do objecto do contrato: Serviços de seguros dos ramos
de frota automóvel e de casco
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços
Valor do preço base do procedimento 21.000,00 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 66510000
Valor: 21000.00 EUR
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico:
Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
VARIANTES: Não
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Portugal
País: PORTUGAL
Distrito: Castelo Branco
Concelho: Covilhã
Código NUTS: PT16A
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Restantes contratos
Prazo contratual de 12 meses a contar da celebração do contrato
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO
ARTIGO 81.º DO CCP
Os exigidos no ponto 22.º do programa de concurso
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS
PROPOSTAS
9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram
disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Secção de Compras de Concursos - Município da Covilhã
Endereço desse serviço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
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Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de
apresentação das propostas
Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante:
www.vortalgov.pt
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 50,00€ + IVA
(23%) = 61,50€
Aquisição das peças do procedimento: Para efectuar a aquisição através de
download das peças de procedimento na plataforma electrónica
vortalGOV, deverá o interessado efectuar o pagamento nos termos dos
pontos seguintes:
1.- O interessado deverá através da plataforma vortalGOV na
funcionalidade "Adquirir elementos documentais" solicitar a aquisição das
peças do concurso.
2.- Depois de solicitada a aquisição das peças o interessado deverá efectuar
o pagamento das peças do concurso, mediante numerário, cheque, ou
efectuando transferência bancária para a conta do Município da Covilhã
NIB (BPI) 0010 0000 18965910101 86
3.- Depois de efectuado o pagamento o interessado deverá através da
plataforma electrónica vortalGOV, na funcionalidade de "Gestão de
Mensagens" utilizando a opção "Criar Mensagem", criar uma nova
mensagem e anexar o comprovativo do pagamento ou da transferência.
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS
VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE
UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
Até às 18h00 do 20 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO
OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Proposta economicamente mais vantajosa
Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos
coeficientes de ponderação: 1- Preço da aquisição de serviços, incluindo
descontos e bónus - 80%
2- Factores de revisão / actualização anual dos prémios - 10%
3 - Experiência com autarquias locais - 10%
13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Sim
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO
Designação: Município da Covilhã
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
Prazo de interposição do recurso: 5 dias
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO DA REPÚBLICA
2011/06/07
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO
TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO
EUROPEIA: Não
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros
Cargo: Vereador em permanência

CONCURSO PÚBLICO
Anúncio de procedimento n.º 2878/2011
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE
ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
505330768 - Município da Covilhã
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
2 - OBJECTO DO CONTRATO
Designação do contrato: Concurso público para a empreitada de
requalificação da Rua e Largo das Portas do Sol e Criação de
Miradouro e Relógio de Sol - Freguesia de Santa Maria
Descrição sucinta do objecto do contrato: Trabalhos de
requalificação/paisagismo: Os trabalhos constam de pavimentações,
movimentos de terras (escavação), redes de abastecimento de água e de
drenagem pluvial, construção da estrutura da plataforma do Miradouro,
diversos, impermeabilização, infra-estruturas telefónicas e eléctricas.
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
Valor do preço base do procedimento 115.000,00 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 45112700
Valor: 115.000,00 EUR
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico:
Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
VARIANTES: Não
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Rua e Largo das Portas do Sol, freguesia de Santa Maria
País: PORTUGAL
Distrito: Castelo Branco
Concelho: Covilhã
Código NUTS: PT16A
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 150 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do
artigo 362º do CCP
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO
ARTIGO 81.º DO CCP
Os exigidos na cláusula 17.º do programa de concurso.
Os concorrentes deverão ser titulares de alvará ou título de registo emitido
pelo InCI, contendo as seguintes autorizações:
1ª. Habilitação como empreiteiro geral ou construtor geral de obras de
urbanização, na 2ª categoria, em classe que cubra o preço contratual, ou, a
6ª subcategoria da 2ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta.
2ª. As 1.ª, 2ª, 4ª e 5ª subcategorias da 1ª categoria, a 8ª subcategoria da 2ª
categoria, as 2ª e 7ª subcategorias da 4ª categoria e as 1ª, 2ª e 11ª
subcategorias da 5ª categoria, em classes correspondentes, cada uma, ao
valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam.
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS
PROPOSTAS
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9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram
disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Secção de Compras e Concursos
Endereço desse serviço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de
apresentação das propostas
Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante:
www.vortalgov.pt
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 250,00€ + IVA
(23%) = 307,50€
Aquisição das peças do procedimento: Para efectuar a aquisição através de
download das peças de procedimento na plataforma electrónica
vortalGOV, deverá o interessado efectuar o pagamento nos termos dos
pontos seguintes:
1.- O interessado deverá através da plataforma vortalGOV na
funcionalidade "Adquirir elementos documentais" solicitar a aquisição das
peças do concurso.
2.- Depois de solicitada a aquisição das peças o interessado deverá efectuar
o pagamento das peças do concurso, mediante numerário, cheque, ou
efectuando transferência bancária para a conta do Município da Covilhã
NIB (BPI) 0010 0000 18965910101 86
3.- Depois de efectuado o pagamento o interessado deverá através da
plataforma electrónica vortalGOV, na funcionalidade de "Gestão de
Mensagens" utilizando a opção "Criar Mensagem", criar uma nova
mensagem e anexar o comprovativo do pagamento ou da transferência.

ÁGUAS DA COVILHÃ, EM

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS
VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE
UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
Até às 18h00 do 20 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO
OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Proposta economicamente mais vantajosa
Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos
coeficientes de ponderação:
1 - Preço - 80%
2 - Valia técnica - 20%
13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO
Designação: Município da Covilhã
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
Prazo de interposição do recurso: 5 dias
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO DA REPÚBLICA
2011/06/09
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO
TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO
EUROPEIA: Não
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES - Regime de contratação: DL nº 18/2008,
de 29.01
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros
Cargo: Vereador em Permanência
16 de Junho de 2011
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- DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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