
EMPRESAS/ASSOCIAÇÕES/FUNDAÇÕES/CASAS DO POVO
Aviso n.º 2/2016 de 14 de Janeiro de 2016

PRAIA AMBIENTE, EM
O anúncio do concurso público a que se refere o n.º 1 do artigo 130.º do Código dos

Contratos Públicos, conjugado com o n.º 1 do artigo 27.º de Decreto Legislativo Regional n.º
27/2015/A de 29 de dezembro, inclui a seguinte informação:

1 — Identificação e contactos da entidade adjudicante:

Designação da entidade adjudicante: Praia Ambiente

Serviço/órgão/pessoa de contacto: Área Administrativa e Financeira

Endereço (*) Rua do Evangelho n.º 3

Código postal (*) 9780 – 456

Localidade (*) Praia da Vitória

Telefone (00351) 295545530

Fax (00351) 295545539

Endereço eletrónico (*) geral@praiaambiente.pt

2 — Objeto do contrato:

Designação do contrato (*) Aquisição de combustíveis por 12 meses.

Descrição sucinta do objeto do contrato: Aquisição de combustíveis por 12 meses.

Valor do preço base do procedimento: 150.000,00 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 eletrónico: Não

É adotada uma fase de negociação: Não

4 — Admissibilidade da apresentação de propostas variantes: Não

6 — Local da execução do contrato

Praia da Vitória

País: Portugal

Distrito: Região Autónoma dos Açores

Concelho: Praia da Vitória

7 — Prazo de execução do contrato:

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:

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 (*) Área Administrativa e Financeira

Endereço desse serviço (*) Rua do Evangelho n.º 3

Código postal (*) 9780-456

Localidade (*) Praia da Vitória

Telefone (00351) 295545530

Fax (00351) 295545539

Endereço eletrónica (*) geral@praiaambiente.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: Gratuito

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:00m do 9.º dia a contar da
data de envio do presente anúncio

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 (*)

Proposta economicamente mais vantajosa

Fator 1 – Preço – 70%;

Fator 2 – Cobertura Geográfica – 30%.

13 — Dispensa de prestação de caução: Sim

14 — Identificação e contactos do órgão de recurso administrativo:

Designação (*) Praia Ambiente

Endereço (*) Rua do Evangelho n.º 3

Código postal (*) 9760-456

Localidade (*) Praia da Vitória

Telefone (00351) 295545530

Fax (00351) 295545539

Endereço eletrónico (*) geral@praiaambiente.pt

15 — Data de envio do anúncio para publicação no Diário da República (*) Preenchimento
automático pela INCM aquando do pagamento.

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 n.º 18/2008, de 29/1 e DLR n.º 29/2015/A, de 29.12

18 — Identificação do autor do anúncio:

Nome (*) Jorge Manuel Ferreira Gonçalves Leonardo

Cargo (*) Administrador Executivo da Praia Ambiente


