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- ÁGUAS DA COVILHÃ, EM

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
- DEPARTAMENTO DE URBANISMOGERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

- Anúncio de Concurso – Concurso Público para a Empreitada de 
Requalificação da Ribeira do Porsim, em Sobral de São Miguel – 

-  Convocatória: Sessão Extraordinária de 29 de Julho de 2011. 1ª Fase.

- Anúncio de Concurso – Concurso Público para a Adjudicação 
dos Circuitos Especiais de Transporte Escolar do Concelho da 
Covilhã para o ano lectivo 2011 / 2012.

- Convocatória: Reunião Extraordinária Pública de 28 de Julho 
de 2011.

- Edital: Deliberações da Reunião Ordinária Pública de 15 de 
- Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano: Dados Julho de 2011.
do 2º Trimestre de 2011.

- Publicidade das Decisões - Lei Nº5-A/02 de 11 de Janeiro - - Anúncio de Concurso – Concurso Público para a Empreitada de 
Licenciamento de Obras Particulares.Eficiência Energética na Iluminação Pública da Cidade da 

Covilhã – 1ª Fase.
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- ASSEMBLEIA  MUNICIPAL

- CÂMARA  MUNICIPAL

 4 . DESPACHOS

Ratificar os despachos do Senhor Presidente:CONVOCATÓRIA

1-01/06/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a 
empreitada de Trabalhos de Drenagem e de Ampliação da Rede Exterior de No uso da competência que me é conferida pela alínea b) do artigo 54.º da 
Incêndios na Piscina do Teixoso, determina a abertura de concurso através Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
de procedimento por ajuste directo, com convite à empresa Constrope, n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro, convoco a ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Construções, SA., bem como aprova a constituição do respectivo Júri.DA COVILHÃ, a reunir em Sessão Extraordinária, no dia 29 de Julho, 
2-17/06/2011 – Adjudica o fornecimento do levantamento topográfico de pelas 14,00 horas, nas suas instalações sitas na Rua do Castelo, em 
terrenos no Aeródromo Municipal da Covilhã, ao topógrafo António Silva Covilhã.
Rebelo e Silva, pelo valor de 11.150,00 Euros acrescido de IVA, bem como 

ORDEM DE TRABALHOS
a dispensa de contrato nos termos da alínea c), sub-alíneas i), ii) e iii), do 
nº1 do artigo 95º. do Código da Contratação Pública.

1. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 3-28/06/2011 - Aprova o projecto da obra de Requalificação do 
1.1 - Plano de Urbanização da Grande Covilhã – Proposta de Suspensão; Cruzamento da Rua Marquês D'Ávila e Bolama com a Rua José Ramalho, 

determina a abertura de concurso público com preço base de 145.000,00 1.2 - Plano de Pormenor UOPG 5 – Proposta de Medidas Preventivas.
Euros e prazo de 150 dias, bem como aprova a constituição do respectivo 
Júri.

Covilhã, 22 de Julho de 2011
4-30/06/2011 – Aprova o programa de concurso e o caderno de encargos 
para a empreitada de Eficiência Energética na Iluminação Pública da 

O Presidente da Assembleia, Cidade da Covilhã – 1.ª Fase, determina a abertura de concurso público 
Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira com preço base de 340.000,00 Euros e prazo de 60 dias, bem como aprova 

a constituição do respectivo Júri.

5-06/07/2011 – Revoga, na sequência da deliberação tomada em reunião 
de 17/06/2011, o seu despacho de 10/02/2011, ratificado por deliberação 
de 18/02/2011, de adjudicação à empresa Ideias do Futuro – Projectos e 

EDITAL Empreendimentos, SA, de serviços complementares respeitante ao 
contrato de Fornecimento do Projecto de Ampliação do Parque Industrial 
do Tortosendo – Plano de Pormenor do Tortosendo e, consequentemente, a Reunião extraordinária pública
devolução da caução apresentada pela entidade adjudicatária. 

28 de Julho de 2011 - 09,00 horas
6-06/07/2011 – Adjudica o serviço de espectáculo dos artistas “Deolinda” Local: Rua do Castelo - Covilhã
e “José Cid”, à empresa Ritmo do Universo – Unipessoal, Lda., pelo valor 
de 43.500,00 Euros, acrescido de IVA, bem como a dispensa de contrato 

CARLOS ALBERTO PINTO, Presidente da Câmara Municipal da nos termos da alínea c), sub-alíneas i), ii) e iii), do nº1 do artigo 95º. do 
Código da Contratação Pública.Covilhã,

TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto nos nºs. 1 e 2 do 7-08/07/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a 
artigo 63º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe aquisição de serviços de segurança e vigilância da feira de São Tiago 2011, 

à empresa Blascksteel – Unipessoal, Lda., pelo valor de 13.368,00 Euros e foram introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara 
prazo de 23 dias, bem como aprova a minuta do respectivo contrato.Municipal da Covilhã irá reunir extraordinariamente com carácter público, 

no dia 28 de Julho de 2011, às 09,00 horas, no edifício onde funciona a 8-12/07/2011 - Aprova o programa de concurso e o caderno de encargos – 
Assembleia Municipal, na Rua do Castelo na cidade da Covilhã, com a cláusulas gerais e técnicas, para os circuitos especiais de transporte escolar 
seguinte: do concelho da Covilhã para o ano lectivo 2011/2012, determina a abertura 

de concurso público com preço base de 140.000,00 Euros e prazo de 174 
dias de aulas escolares, bem como aprova a constituição do respectivo Júri.

Ordem de Trabalhos

Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros:1 – Plano de Urbanização da Grande Covilhã – Proposta de suspensão
1-28/06/2011 – Aprova a minuta de contrato da Contratação de Leasing 2 – Convocação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal da 
Imobiliário no valor de 1.000.000,00 Euros, com o Banco Santander Totta Covilhã
(por fusão do Totta Crédito Especializado – Instituição Financeira de 
Crédito, SA.), na sequência da adjudicação por deliberação de 17/06/2011.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual 
2-30/06/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de Construção 

teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume.
de um muro de suporte à Rua do Vale – Freguesia de Verdelhos, com a 

E eu, Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de empresa Opsan, Lda., na sequência da adjudicação por deliberação de 
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo. 03/06/2011.

3-30/06/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de 
Paços do Município da Covilhã, em 22 de Julho de 2011. Requalificação de arruamentos confinantes com a Igreja Matriz de Orjais, 

adjudicada à empresa Opsan, Lda., por deliberação de 17/06/2011.

4-04/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de trabalhos de O Presidente da Câmara,
arranjos exteriores na zona da Várzea, na envolvente ao espaço lúdico da Carlos Pinto
freguesia do Canhoso, com a empresa Sociedade de Construções José 
Coutinho, SA, na sequência da adjudicação por deliberação de 17/06/2011.

EDITAL
5-04/07/2011 – Aprova a minuta de contrato do Fornecimento do projecto 
técnico para a criação do Centro Judaico da Covilhã e projecto de 

Carlos Alberto Pinto, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, musealização da cultura judaica, com a empresa Atelier AA, Lda., na 
sequência da adjudicação por deliberação de 17/06/2011.TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei 

nº169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº5- 6-04/07/2011 – Aprova a minuta de contrato de elaboração do projecto de 
Ampliação do Parque Industrial do Tortosendo/adicional, adjudicado à A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em reunião 
empresa Ideias do Futuro, SA, na sequência da adjudicação por ordinária pública realizada em 15 de Julho de 2011, tomou as seguintes 
deliberação de 17/06/2011.deliberações destinadas a ter eficácia externa:

28 de Julho de 2011



3

7-04/07/2011 – Aprova a minuta de contrato de fornecimento do projecto f) Prolongamento de horário de funcionamento de estabelecimento de 
técnico para a criação do centro judaico da Covilhã e projecto de restauração e bebidas 
musealização da cultura judaica, adjudicado à empresa Atelier AA, Lda., Conceder autorização a Câmara Pereira & Gonçalo Caraças, Lda. para 
na sequência da adjudicação por deliberação de 17/06/2011. funcionamento do estabelecimento do Restaurante/Bar Rossio do Rato até 
8-11/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de obras de às quatro horas da manhã, a vigorar até 31/12/2011.
adaptação/requalificação do Jardim da Goldra e Avenida do Beribau – 
Covilhã, adjudicada à empresa Constrope, SA, na sequência da 

g) Volta a Portugal em Bicicleta 2011 – contrato de patrocínioadjudicação por deliberação de 01/07/2011.
Aprovar a celebração de contrato de patrocínio entre PAD – Produção de 9-11/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de trabalhos de 
Actividades Desportivas, SA, empresa organizadora da Volta a Portugal colaboração de chapim metálico sobre as guardas dos acessos à ponte 
em Bicicleta – Edição 2011 e o Município da Covilhã tendo como pedonal – Covilhã, adjudicada à empresa Martins da Cruz & Cruz, SA, na 
objectivo a regulação das condições da prestação do patrocínio da Câmara sequência da adjudicação por deliberação de 01/07/2011.
Municipal que engloba uma partida de etapa no dia 14 de Agosto de 2011 e 10-12/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de obras de 
a inclusão do Município no percurso da etapa rainha das Penhas da Saúde adaptação das salas do 2.º e 3ºs. andares do edifício nº62, sito na Rua dos 
no dia anterior, mediante o pagamento da verba de 30.000,00 Euros, Combatentes da Grande Guerra – Covilhã, adjudicada à empresa Joaquim 
acrescida de Iva à taxa legal em vigor, em duas tranches, e a assumpção dos Dias Costa, na sequência da adjudicação por deliberação de 01/07/2011.
custos de alojamento da organização e das equipas em unidades hoteleiras 11-12/07/2011 - Aprova a 10ª. alteração ao Orçamento e Grandes Opções 
da cidade e concelho.do Plano de 2011, documento anexo à acta.

12-13/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de execução 
h) Projecto de Regulamento da Taxa Municipal de Protecção Civil do de valetas num troço da Estrada Municipal 502 (acesso a Vale Formoso), 
Município da Covilhãadjudicada à empresa Botão Bidarra, Lda, na sequência da adjudicação por 

deliberação de 01/07/2011. Apreciar o projecto de Regulamento da Taxa Municipal de Protecção Civil 
do Município da Covilhã e submetê-lo a consulta pública através de 13-13/07/2011 – Aprova a minuta de contrato de fornecimento dos 
publicação no Diário da República, no Boletim Municipal, página oficial projectos de arquitectura e especialidades para o edifício de apoio à praia 

fluvial de Verdelhos e projecto de arranjos exteriores, adjudicado à da Câmara Municipal na internet e demais locais habituais, nos termos do 
empresa Proengel – Projectos de Engenharia e Arquitectura, Lda., na disposto no artigo 118.º do Código de Procedimento Administrativo.
sequência da adjudicação por deliberação de 01/07/2011.

5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 
5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

a) Recepções Provisórias:

Homologar o auto de recepção provisória da obra de Reparação de Pinturas 
a) Projecto de ampliação do Parque Industrial do Tortosendo (1ª fase) 

na Central de Camionagem – Covilhã.– Execução das Infra-estruturas – Resolução do contrato

Resolver o contrato de elaboração do projecto de ampliação do Parque 
b) Recepções Definitivas:Industrial do Tortosendo – primeira fase – execução de infra-estruturas, 

celebrado com a empresa Ideias do Futuro – Projectos e Empreendimentos, Homologar o auto de recepção definitiva da obra de concessão/exploração 
SA em 24/06/2008, abdicando do fornecimento das restantes componentes de um parque de estacionamento e construção dos respectivos acessos na 
da prestação de serviços, não efectuadas, até à data, pelo gabinete zona da Estação.
projectista e considerar concluída a prestação de serviços contratada, bem 
como autorizar a extinção da respectiva caução.

c) Contas Finais:

Aprovar as contas finais das empreitadas seguintes:
b) Cauções

-Empreitada de obras de Reparação de Pinturas na Central de Camionagem Autorizar a extinção das cauções dos contratos celebrados para a 
– Covilhãrealização de circuitos especiais de transporte escolar no ano lectivo 
- Empreitada da obra de Remodelação de espaço para a Academia Sénior 2010/2011.
da Covilhã

- Empreitada da obra de Beneficiação e Adaptação de Moradia para Posto c) Aquisição de edifícios
da GNR do TortosendoAdquirir a Luís Filipe Cardona Almeida, Maria da Luz Batista Cardona e 
- Empreitada da obra de Demolição e Conservação de Edifícios na Rua 6 de Rui Cardona Almeida, pelo valor de 20.000,00 Euros, o prédio urbano sito 
Setembrona Rua do Senhor da Paciência, freguesia da Santa Maria, inscrito na 

matriz sob o artigo 710º, a confrontar do norte com Carlos Velozo, do sul - Empreitada da obra de Conservação do Fogo situado na Rua Dr. Gabriel 
com Rua do Castelo, do nascente com Rua Senhor da Paciência e do poente Boavida Castelo Branco, r/c – B, no Tortosendo
com António Romão, descrito na Conservatória do Registo Predial da - Empreitada de Conservação e Beneficiação de Bancadas do Estádio 
Covilhã sob o nº27/19860925.

Municipal José Santos Pinto

- Empreitada da obra de Adaptação, Beneficiação e Conservação corrente 
d) Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia da Cantina da Escola nº2 do Tortosendo
Aprovar a celebração de protocolo de delegação de actos de competência 
da Câmara Municipal na Junta de Freguesia a seguir mencionada, com o 

d) Planos de Segurança e Saúdeobjectivo e transferência de meios financeiros, a seguir indicados:
Aprovar o Plano de Segurança e Saúde, bem como o Plano de Prevenção e 
Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição da obra de Execução de 
Passagem Hidráulica na Ribeira do Bodelhão – Aldeia de S. Francisco de 
Assis.

e) Protocolos de Colaboração
e) Trânsito e Sinalização

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da 
Aprovar o estudo de regulamentação de trânsito e a colocação de Covilhã e a Associação ATC – Associação de Turismo da Covilhã, com 
sinalização vertical e marcação horizontal, no Eixo TCT (entre vista à dinamização de acções de promoção turística do concelho da 
entroncamentos com a EN 18 – Refúgio e EM 507 – Boidobra, Rotunda Covilhã, no decorrer da Volta a Portugal em Bicicleta, entre os dias 4 e 15 
Furada junto ao Loteamento do Polito de Baixo e o entroncamento com a de Agosto de 2011, atribuindo uma comparticipação no montante de 
EN 18 – Bairro Belozêzere).12.000,00 Euros.

28 de Julho de 2011

Junta de Freguesia Objectivo 
 

Verba a transferir 

 
Teixoso 

Construção de infra-estruturas no troço da EN 18, entre o 
cruzamento de Gibaltar e a Sr.ª do Carmo, nomeadamente a 
implementação de rede pública de esgoto, rede de águas pluviais 
e construção de passeio. 

 
48.465,00 € + IVA 
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5.3 - DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO e) Rancho Folclórico e Etnográfico do Refúgio

Conceder ao Rancho Folclórico e Etnográfico do Refúgio um subsídio no DO TERRITÓRIO

valor de 2.500,00 Euros, para apoiar os custos inerentes à aquisição e 

a) Elaboração da Revisão do Plano de Pormenor das Penhas da Saúde confecção de novos trajes.

– Zona Sul

Aprovar a elaboração da Revisão do Plano de Pormenor das Penhas da f) Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Sporting 

Saúde – Zona Sul, os respectivos termos de referência, área de intervenção Clube da Covilhã

Aprovar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento e prazos de elaboração constantes da informação do Departamento de 

desportivo com o Sporting Clube da Covilhã, tendo por objecto a execução Planeamento e Ordenamento do Território e encarregar os Serviços de 

de um plano de actividades, com vista à difusão e ao fomento da prática desenvolverem os procedimentos administrativos com vista à publicação 

desportiva no concelho, comparticipando a Câmara Municipal da Covilhã da deliberação nos termos da alínea b) do nº4 do artigo 148º do Regime 

com um apoio financeiro de 150.000,00 Euros, sendo que 75.000,00 Euros Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e publicitação nos termos 

serão transferidos em prestações mensais de 6.250,00 Euros, conforme do nº1 do artigo 74º, conjugado com o artigo 149º do mesmo regime 

disponibilidade de tesouraria e os restantes 75.000,00 Euros em prestações jurídico.

trimestrais, durante 4 anos, com carência de 2 anos.

5.4 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO

g) Comparticipações Familiares para a CAF nos Jardins-de-infância – 

a) Numeração de edifícios Ano lectivo 2011/2012
Atribuir o número 11 de polícia ao edifício localizado na Quinta das Aprovar a aplicação de quatro escalões indexados à remuneração mínima 

Ferreiras, freguesia de Boidobra, prédio inscrito na respectiva matriz sob o mensal em vigor e fixar o valor das comparticipações familiares pela 

artigo 1297º, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob frequência dos alunos dos serviços de apoio à família nos estabelecimentos 

o nº765, propriedade de Fernando Balau Martins Catarino. de educação pré-escolar, nomeadamente, prolongamento de horário e/ou 

refeições, para o ano lectivo 2011/2012, de forma proporcional ao 
b) Correcção de limites e áreas de terrenos em Orjais rendimento do agregado familiar, isentando do pagamento as famílias cujo 
Aprovar a correcção dos limites e a nova configuração da área abrangida 

rendimento per capita se situe no 1.º escalão. 
pelos lotes nºs 16 e 17, propriedade do Centro de Dia de Orjais, constantes 

do alvará de loteamento nº16/99. h) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã

Conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E Covilhã um subsídio no valor de 3.735,03 Euros, para fazer face às 
DESPORTO despesas de consumo de água e electricidade referente ao 2º trimestre de 

2011.
a) Habitação Social

Aprovar as alterações propostas pelo Serviço de Habitação, atribuindo 
i) Junta de Freguesia de Orjais – FACIO 2011

habitais sociais a António Lopes Cristóvão, Luzia António Cristóvão e Conceder à Freguesia de Orjais um subsídio no valor 1.000,00 Euros, para 
Vera Lúcia Correia Morais, no Pinhal do Gaiteiro, Bloco 3 – 1.º Fte. – apoiar os custos inerentes à organização e realização da FACIO 2011.
Covilhã, R. João Mendes Alçada Paiva, 5 – Rodrigo – Covilhã e Pinhal do 

Gaiteiro, Bloco 4 – r/c Drt.º - Covilhã, respectivamente, rectificando na j) Protocolos de colaboração

parte aplicável, a deliberação de 03/06/2011. Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da 

Covilhã e o Grupo Desportivo da Mata, com vista à comparticipação 
b) Feira das Freguesias financeira para os melhoramentos de requalificação da sede social e 
Rectificar a deliberação de 03/06/2011, anulando o subsídio atribuído à reactivação de actividades desportivas, atribuindo a Câmara Municipal 
Junta de Freguesia de Aldeia de S. Francisco de Assis, que não participou, uma comparticipação no valor de 50.000,00 Euros, sendo liquidada a verba 
atribuindo o subsídio no valor de 500,00 Euros à Junta de Freguesia de de 10.000,00 Euros com a assinatura do presente protocolo, 10.000,00 
Aldeia de Souto que esteve presente no referido evento. Euros em Outubro de 2011 e os restantes 30.000,00 Euros a liquidar em 

prestações trimestrais, durante quatro anos, com início no mês de Janeiro 
c) Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho de Zona da Covilhã

de 2012.Conceder ao Conselho de Zona da Covilhã da Sociedade de S. Vicente de 

Paulo um subsídio no valor de 1.755,00 Euros, para apoio nas despesas 
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual 

inerentes à água, luz, gás, medicamentos, alimentação, entre outras, das 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E eu, Graça 

famílias mais carenciadas, no âmbito da política de acção social 
Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de Administração 

desenvolvida pelo Município.
Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo.

d) Associação Recreativa Musical Covilhanense
Paços do Município da Covilhã, aos 19 de Julho de 2011.

Conceder à Associação Recreativa Musical Covilhanense um subsídio no 

valor de 10.000,00 Euros para fazer face às despesas inerentes do 4º O Presidente,
Festival da Cherovia, a realizar nos dias 23, 23, 24 e 25 de Setembro de Carlos Pinto
2011.

28 de Julho de 2011
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- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Endereço desse serviço: Praça do Município

Código postal: 6200 151

Localidade: Covilhã

Telefone: 00351 275330600
ANÚNCIO DE CONCURSO

Fax: 00351 275330622

Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
Anúncio de procedimento n.º 3694/2011

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de 
apresentação das propostas

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE 
Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: 

ADJUDICANTE
www.vortal.gov.pt

NIF e designação da entidade adjudicante:
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 250,00€ + IVA 

505330768 - Município da Covilhã (23%) = Total de 307,50€.
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos Aquisição das peças do procedimento: Para efectuar a aquisição através de 
Endereço: Praça do Município download das peças de procedimento na plataforma electrónica 
Código postal: 6200 151 vortalGOV, deverá o interessado efectuar o pagamento nos termos dos 
Localidade: Covilhã pontos seguintes:

Telefone: 00351 275330600 1.- O interessado deverá através da plataforma vortalGOV na 
funcionalidade "Adquirir elementos documentais" solicitar a aquisição das Fax: 00351 275330622
peças do concurso.Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
2.- Depois de solicitada a aquisição das peças o interessado deverá efectuar 2 - OBJECTO DO CONTRATO
o pagamento das peças do concurso, mediante numerário, cheque, ou Designação do contrato: Concurso público para a empreitada de eficiência 
efectuando transferência bancária para a conta do Município da Covilhã energética na iluminação pública da cidade da Covilhã - 1ª fase
NIB (BPI) 0010 0000 18965910101 86

Descrição sucinta do objecto do contrato: Iluminação pública. Os 
3.- Depois de efectuado o pagamento o interessado deverá através da trabalhos compreendem fornecimento e montagem de luminárias.
plataforma electrónica vortalGOV, na funcionalidade de "Gestão de 

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
Mensagens" utilizando a opção "criar mensagem", criar uma nova 

Valor do preço base do procedimento 340000.00 EUR
mensagem e anexar o comprovativo do pagamento ou da transferência.

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS Objecto principal
VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE 

Vocabulário principal: 45316100
DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Valor: 340000.00 EUR
Até às 18 : 00 do 30 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO 

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS - 66 
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
Não

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
É utilizado um leilão electrónico: Não

Proposta economicamente mais vantajosa
É adoptada uma fase de negociação: Não

Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS coeficientes de ponderação: Preço da proposta - 0,45
VARIANTES: Não Prazo global do fornecimento - 0,10
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Poupança energética - 0,45
Cidade da Covilhã 13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não
País: PORTUGAL

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE 
Distrito: Castelo Branco

RECURSO ADMINISTRATIVO
Concelho: Covilhã

Designação: Município da Covilhã
Código NUTS: PT16A

Endereço: Praça do Município
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Código postal: 6200 151
Empreitadas de obras públicas Localidade: Covilhã
Prazo contratual de 60 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do Telefone: 00351 275330600
artigo 362º do CCP Fax: 00351 275330622
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
DO ARTIGO 81.º DO CCP Prazo de interposição do recurso: 5 dias
1.- Os exigidos no ponto 16 do programa de concurso.

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO 
2.- Os concorrentes deverão ser titulares de alvará ou título de registo DIÁRIO DA REPÚBLICA
emitido pelo InCI que comprove a titularidade da habilitação da 1ª 

2011/07/22
subcategoria da 4ª categoria, em classe correspondente ao valor global da 

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO proposta.
TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS 
EUROPEIA: Não

PROPOSTAS
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES9.1 - Consulta das peças do concurso
Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram 

disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados: 18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Secção de Compras e Concursos Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros

28 de Julho de 2011
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ANÚNCIO DO CONCURSO 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:Anúncio de procedimento n.º 3693/2011
Secção de Compras e Concursos

Endereço desse serviço: Praça do Município1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE 
ADJUDICANTE Código postal: 6200 151

NIF e designação da entidade adjudicante: Localidade: Covilhã

505330768 - Município da Covilhã Telefone: 00351 275330600

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos Fax: 00351 275330622

Endereço: Praça do Município Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt

Código postal: 6200 151 9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de 
apresentação das propostasLocalidade: Covilhã
Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: Telefone: 00351 275330600
www.vortalgov.ptFax: 00351 275330622
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 250,00€ + IVA Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
(23%) = Total de 307,50€.

2 - OBJECTO DO CONTRATO Aquisição das peças do procedimento: Para efectuar a aquisição através de 
Designação do contrato: Concurso público para a empreitada de download das peças de procedimento na plataforma electrónica 
requalificação da Ribeira do Porsim, em Sobral de São Miguel - 1ª fase vortalGOV, deverá o interessado efectuar o pagamento nos termos dos 

pontos seguintes:Descrição sucinta do objecto do contrato: Requalificação de ribeira. Os 
trabalhos compreendem estaleiro, demolições, terraplenagens, muros, 1.- O interessado deverá através da plataforma vortalGOV na 
(leito, margens e revestimento do leito da praia fluvial), muro de betão funcionalidade "Adquirir elementos documentais" solicitar a aquisição das 
(espelho de água), muro de betão (passadiço), revestimentos, passadiço, peças do concurso.
recuperação de pontão, de levada, margens da ribeira, limpeza da ribeira, 

2.- Depois de solicitada a aquisição das peças o interessado deverá efectuar espelhos de água, desmatação, escadas, infra-estruturas eléctricas e 
o pagamento das peças do concurso, mediante numerário, cheque, ou recuperação de moinho.
efectuando transferência bancária para a conta do Município da Covilhã 

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas NIB (BPI) 0010 0000 18965910101 86
Valor do preço base do procedimento 181920.00 EUR 3.- Depois de efectuado o pagamento o interessado deverá através da 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos) plataforma electrónica vortalGOV, na funcionalidade de "Gestão de 

Mensagens" utilizando a opção "criar mensagem", criar uma nova Objecto principal
mensagem e anexar o comprovativo do pagamento ou da transferência.Vocabulário principal: 45246200

Valor: 181920.00 EUR 10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS 
VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE 

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não Até às 18 : 00 do 20 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: 

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO Não
OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTASÉ utilizado um leilão electrónico: Não
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

É adoptada uma fase de negociação: Não
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
Proposta economicamente mais vantajosaVARIANTES: Não
Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos 

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO coeficientes de ponderação: Preço - 80%
Ribeira do Porsim, freguesia de Sobral de São Miguel, concelho da Valia técnica - 20%
Covilhã

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: NãoPaís: PORTUGAL
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE Distrito: Castelo Branco
RECURSO ADMINISTRATIVOConcelho: Covilhã
Designação: Município da CovilhãCódigo NUTS: PT16A
Endereço: Praça do Município

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Código postal: 6200 151

Empreitadas de obras públicas
Localidade: Covilhã

Prazo contratual de 150 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do 
Telefone: 00351 275330600artigo 362º do CCP
Fax: 00351 275330622

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.ptDO ARTIGO 81.º DO CCP
Prazo de interposição do recurso: 5 dias1.- Os exigidos no ponto 16 do programa de concurso.

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO 2.- Os concorrentes deverão ser titulares de alvará ou título de registo 
2011/07/22emitido pelo InCI que comprove a titularidade da habilitação como DIÁRIO DA REPÚBLICA: 

empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de construção 
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO tradicional, na 1ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta, 
TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO ou, a 1ª subcategoria da 1ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o 
EUROPEIA: Nãovalor global da proposta.

2.1- As 4ª e 9ª subcategorias da 1ª categoria e as 2ª e 7ª subcategorias da 5ª 17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
categoria, em classes correspondentes ao valor dos trabalhos a que Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01
respeitam.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS 

Nome: Luís Manuel Fino Gil BarreirosPROPOSTAS

28 de Julho de 2011
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28 de Julho de 2011

ANÚNCIO DO CONCURSO 9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram 
Anúncio de procedimento n.º 3692/2011 disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Secção de Compras e Concursos

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE Endereço desse serviço: Praça do Município
ADJUDICANTE Código postal: 6200 151
NIF e designação da entidade adjudicante: Localidade: Covilhã
505330768 - Município da Covilhã Telefone: 00351 275330600
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos Fax: 00351 275330622
Endereço: Praça do Município Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
Código postal: 6200 151 9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de 
Localidade: Covilhã apresentação das propostas
Telefone: 00351 275330600 Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: 

www.vortalgov.ptFax: 00351 275330622

Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 250,00€ + IVA Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
(23%) = Total de 307,50€.2 - OBJECTO DO CONTRATO
Aquisição das peças do procedimento: Para efectuar a aquisição através de Designação do contrato: Concurso público para adjudicação dos circuitos 
download das peças de procedimento na plataforma electrónica especiais de transporte escolar do concelho da Covilhã, para o ano lectivo 
vortalGOV, deverá o interessado efectuar o pagamento nos termos dos 2011/2012
pontos seguintes:Descrição sucinta do objecto do contrato: Adjudicação dos seguintes 
1.- O interessado deverá através da plataforma vortalGOV na circuitos especiais de transporte escolar:"F1 Casal Santa Teresinha - EB2/3 
funcionalidade "Adquirir elementos documentais" solicitar a aquisição das Paul"; "F02 Pereiro e Sobral de S. Miguel - EB1 Paul"; "F3 EB1 Ourondo e 
peças do concurso.EB1 Paul - EB2/3 Paul (un.Mult.)", "F4 Casal Dois, Ponte Pedrinha, 

Belozezere, Quinta da Laia - EB2/3 Tortosendo"; " F5 Bairro do Cabeço - 2.- Depois de solicitada a aquisição das peças o interessado deverá efectuar 
EB2/3 Tortosendo e EB1 Largo da Feira"; "F6 Poço Frio - EB1 do Ferro"; o pagamento das peças do concurso, mediante numerário, cheque, ou 
"F7 Sineiro - EB3 Sec. Quinta das Palmeiras"; "F8 Covilhã, Canhoso e Vila efectuando transferência bancária para a conta do Município da Covilhã 
do Carvalho - EBI São Domingos"; "F9 Tortosendo, Ferro e Boidobra - NIB (BPI) 0010 0000 18965910101 86.
EBI São Domingos"; "F10 Quinta da Boneca, Quinta da Brigida, Quinta 

3.- Depois de efectuado o pagamento o interessado deverá através da 
Barroca da Ereira - EB1 Ciclo do Teixoso/ EB2/3 do Teixoso"; " F11 

plataforma electrónica vortalGOV, na funcionalidade de "Gestão de Quinta da França - EB2/3 do Teixoso/ EB1 do Teixoso"; F12 Quinta Nova, 
Mensagens" utilizando a opção "criar mensagem", criar uma nova Quinta do Salgueiral - EB2/3 do Teixoso / EB1 do Teixoso"; "F13 Vale 
mensagem e anexar o comprovativo do pagamento ou da transferência.Formoso - EB2/3 do Teixoso"; " F14 Urbanização das Nogueiras 

(ambulância) - EB2/3 do Teixoso"; " F15 EB 2/3 do Teixoso e EB1 do 10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS 
Teixoso - APPACDM"; "F16 EB2/3 do Tortosendo e EB1 Tortosendo VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE 
Largo da Feira - APPACDM". DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços Até às 18 : 00 do 20 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
Valor do preço base do procedimento 140000.00 EUR

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS
Objecto principal

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
Vocabulário principal: 60130000

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃOValor: 140000.00 EUR
Mais baixo preço

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: NãoO concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: 
Não RECURSO ADMINISTRATIVO

É utilizado um leilão electrónico: Não Designação: Município da Covilhã

É adoptada uma fase de negociação: Não Endereço: Praça do Município

Código postal: 6200 1514 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
Localidade: CovilhãVARIANTES: Não

Telefone: 00351 2753306006 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Fax: 00351 275330622Concelho da Covilhã
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.ptPaís: PORTUGAL
Prazo de interposição do recurso: 5 diasDistrito: Castelo Branco

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Concelho: Covilhã
DIÁRIO DA REPÚBLICACódigo NUTS: PT16A
2011/07/22

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO Restantes contratos
TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO Prazo contratual de 174 dias a contar da celebração do contrato
EUROPEIA: Não

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 
17 - OUTRAS INFORMAÇÕESDO ARTIGO 81.º DO CCP
Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01Os exigidos no programa de concurso.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS 
Nome: Luís Manuel Fino Gil BarreirosPROPOSTAS
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- ÁGUAS DA COVILHÃ, EM
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- DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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