
MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA
Aviso n.º 51/2014 de 21 de Agosto de 2014

Anúncio do Concurso Público - (a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria
n.º 701-A/2008, de 29 de julho)

Aquisição de Combustíveis Rodoviários Líquidos
O anúncio do concurso público a que se refere o n.º 1 do artigo 130.º do Código dos

Contratos Públicos inclui a seguinte informação:

1 — Identificação e contactos da entidade adjudicante:

Designação da entidade adjudicante: Município de Ponta Delgada

Serviço/órgão/pessoa de contacto: Subunidade Orgânica de Compras

Endereço (*) Praça do Município

Código postal (*) 9504-523

Localidade (*) Ponta Delgada

Telefone (00351) 296304400

Fax (00351) 296286622

Endereço eletrónico (*) geral@mpdelgada.pt
2 — Objeto do contrato:

Designação do contrato (*) Aquisição de Combustíveis Rodoviários Líquidos

Descrição sucinta do objeto do contrato: Aquisição de Combustíveis Rodoviários Líquidos

Tipo de contrato (*) Aquisição de Bens Móveis

Preço base do procedimento inexistente

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos): 09134100

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 eletrónico: Não

É adotada uma fase de negociação: Não

4 — Admissibilidade da apresentação de propostas variantes: Não

6 — Local da execução do contrato (*) Ponta Delgada

País: Portugal

Distrito: Região Autónoma dos Açores

Concelho: Ponta Delgada

Código NUTS: PT200

7 — Prazo de execução do contrato (*): 36 meses a contar da celebração do contrato.



8 — Documentos de habilitação, nos termos do n.º 6 do artigo 81.º do CCP: De acordo com o
disposto no artigo 15.º do Programa de Procedimento.

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 (*) Subunidade Orgânica de Compras.

Endereço desse serviço (*) Rua Dr. Aristides Moreira da Mota, n.º 79 - A

Código postal (*) 9500-054

Localidade (*) Ponta Delgada

Telefone (00351) 296306250

Fax (00351) 296286622

Endereço eletrónica (*) dgf.compras@mpdelgada.pt

9.2 — Meio eletrónica de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das
propostas:

Plataforma eletrónico utilizada pela entidade adjudicante (*) Não se aplica

Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 21,60 Euros

10 — Prazo para apresentação das propostas ou das versões iniciais das propostas sempre
que se trate de um sistema de aquisição dinâmico (*): até às 17h:30m do 47.º dia a contar da
data de envio do presente anúncio para o Diário da Republica

11 — Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas
(*):

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 — Critério de adjudicação (*)

Mais baixo preço.

13 — Dispensa de prestação de caução: Não

14 — Identificação e contactos do órgão de recurso administrativo:

Designação (*) Presidente da Câmara

Endereço (*) Praça da República

Código postal (*) 9504 -523

Localidade (*) Ponta Delgada

Telefone (00351) 296304400

Fax (00351) 296286622

Endereço eletrónico (*) geral@mpdelgada.pt

15 — Data de envio do anúncio para publicação no Diário da República: 2014/08/18

16 — O procedimento a que este anúncio diz respeito também é publicitado no Jornal Oficial
da União Europeia? Sim



17 — Outras informações: Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29/1 e DLR n.º
34/2008/A, de 28.07

18 — Identificação do autor do anúncio:

Nome (*) José Manuel Cabral Dias Bolieiro

Cargo (*) Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada


