
EBS DE VELAS
Anúncio n.º 73/2017 de 17 de Março de 2017

1 - Identificação e contatos da entidade adjudicante:

Designação da entidade adjudicante (*)

Escola Básica e Secundária das Velas

Serviço/órgão/pessoa de contato

Escola Básica e Secundária das Velas/Presidente do Conselho Executivo/Rui Jorge Teixeira
Moreira

Endereço (*)

Rua Dr. Machado Pires

Código postal (*)

9800 - 548

Localidade (*)

Velas

Telefone (00351)

295430430

Fax (00351)

295432112

Endereço eletrónico (*)

ebs.velas@azores.gov.pt

2 - Objeto do contrato:

Designação do contrato (*)

Aquisição de bens para o refeitório

Descrição sucinta do objeto do contrato

Aquisição de bens para o refeitório da EBS das Velas, destinados à confeção das refeições
servidas no mesmo.

 Tipo de contrato

aquisição de bens móveis (*). Caso seja “Outro”, indique qual: Clique aqui para introduzir
texto.

Classificação CPV (1) (*)

15894700-8

3 - Indicações adicionais:

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro? (*)  não

[Em caso afirmativo]



Modalidade (*) - Escolha um item.

Prazo de vigência (*):

- até: 2017-06-23

ou - por: Clique aqui para introduzir texto. meses ou Clique aqui para introduzir texto. anos

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

O contrato está reservado a entidades que operem no mercado com o objetivo principal de
promover a integração social e profissional de pessoas com deficiência ou
socioeconomicamente desfavorecidas? (*)  não

A execução do contrato está limitada ao âmbito de programas de emprego protegido? (*)  não

4 - Admissibilidade da apresentação de propostas variantes (*)  não

5 - Divisão em lotes (*)  sim:

[Em caso afirmativo]

 Lote n.º (*)

Lote n.º 4

Designação do lote (*)

Iogurtes

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Iogurtes de aroma

 Classificação CPV (2) (*)

15551320-4

Lote n.º (*)

Lote n.º 5

Designação do lote (*)

Manteiga

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Manteiga barra % vegetal (2,5 Kg)

 Classificação CPV (2) (*)

15530000-2

Lote n.º (*)

Lote n.º 6

Designação do lote (*)

Peixe fresco

Descrição sucinta do objeto do lote (*)



Peixe fresco – várias espécies

 Classificação CPV (2) (*)

03311000-2

Lote n.º (*)

Lote n.º 7

Designação do lote (*)

Peixe ultracongelado

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Aquisição de filetes, peixe vermelho e barras de pescada

 Classificação CPV (2) (*)

15551320-4

Lote n.º (*)

Lote n.º 8

Designação do lote (*)

Pão

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Aquisição de bolas de mistura, pão de milho, pão caseiro, pão de cachorro e pão de
hambúrguer

 Classificação CPV (2) (*)

15811100-7

Lote n.º (*)

Lote n.º 9

Designação do lote (*)

Atum

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Aquisição de atum em óleo vegetal (lata 1730 gr.) e atum filete em azeite (lata 1800 gr.)

 Classificação CPV (2) (*)

15241400-3

Lote n.º (*)

Lote n.º 10

Designação do lote (*)

Leguminosas secas (sacos 500 gr.)

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Aquisição de grão de bico, feijão frade, feijão catarino, feijão vermelho e feijão branco



 Classificação CPV (2) (*)

03212220-8

Lote n.º (*)

Lote n.º 12

Designação do lote (*)

Frangos congelados (kg.)

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Aquisição de frango inteiro, peito de frango, perna coxa e perninhas de frango

 Classificação CPV (2) (*)

15112130-6

Lote n.º (*)

Lote n.º 14

Designação do lote (*)

Enlatados 1 kg

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Aquisição de feijão encarnado, feijão preto, grão-de-bico, feijão-frade e feijão manteiga

 Classificação CPV (2) (*)

03212220-8

Lote n.º (*)

Lote n.º 15

Designação do lote (*)

Carne fresca

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Aquisição de carne de vaca jardineira (kg.), hambúrgueres (unidade) e carne de vaca (kg.)

 Classificação CPV (2) (*)

15111100-0

Lote n.º (*)

Lote n.º 18

Designação do lote (*)

Charcutaria (kg.)

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Aquisição de chouriço, linguiça e fiambre

 Classificação CPV (2) (*)

15131110-9



Lote n.º (*)

Lote n.º 19

Designação do lote (*)

Massas/Arroz/Farinha (kg.)

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Aquisição de arroz agulha, farinha de trigo, flocos de batata, esparguete, massa espiral,
macarrão cotovelo, massa cotovelinho, massa letras/estrelinhas, massa de canelones, massa
de lasanha e macarrão grado.

 Classificação CPV (2) (*)

15851100-9

Lote n.º (*)

Lote n.º 20

Designação do lote (*)

Óleos (1L.)

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Aquisição de azeite e óleo

 Classificação CPV (2) (*)

15411110-6

Lote n.º (*)

Lote n.º 21

Designação do lote (*)

Mercearia

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR (KG), AZEITE (SAQ.*CX 120), BOLACHAS TIPO MARIA (4
PAC.*1 EMB.), CACAU EM PÓ (PAC.-125 GR.), CHOCOLATE CULINÁRIO (TABLETE -
200GR.), COCO RALADO (200 GR.), FARINHA MAIZENA (800 GR.), FARINHA DE MILHO
(500 GR.), FERMIPAN (PAC*CX DE 4), FERMENTO ROYAL (EMB.), GELATINA (2 PAC*CX),
KETCHUP (SAQ.*CX 200), KETCHUP (L), LEITE CONDENSADO (LATA - 370GR.),
MAIONESE (SAQ*CX 200), MAIONESE (5KG.), MIOLO DE AMÊNDOA (PAC.-100GR),
MIOLO DE NOZ (PAC-100GR.), MOUSSE DE CHOCOLATE (PAC. - 150GR), OVOS (1/2
DÚZIA) PÃO RALADO (750GR.), POLPA DE TOMATE (L), PUDIM BOCA DOCE
(PAC.-22GR), QUEIJO BARRA (KG.), SAL (KG.), SOPA DE CEBOLA (PAC.-50GR.),
ESPECIARIAS VARIADAS (KG), SULTANAS (100GR.), VINAGRE (FRASCOS - 750GR.),
VINAGRE (SAQ.*CX220) E VINHO DE TEMPERO (L)

Classificação CPV (2) (*)

15894700-8

6 - Local da execução do contrato (*)

 País:



Portugal

Região/Distrito:

Ilha de São Jorge, Açores

Concelho:

Velas 

Código NUTS (3):

PT200

7 - Prazo de execução do contrato (*):

45 dias letivos  ou  Clique aqui para introduzir texto. meses

8 - Documentos de habilitação

Definidos no artigo 23.º do programa de procedimento.

9 - É exigida a demonstração de outros elementos de habilitação relativos à capacidade
económica e financeira e à capacidade técnica e profissional? (*)  não

[Em caso afirmativo]

Indicar os níveis mínimos de capacidade económica e financeira e de capacidade técnica e
profissional e os documentos destinados a comprová-los (*)

Clique aqui para introduzir texto.

10 - Acesso às peças do concurso e apresentação das propostas:

10.1 - Consulta das peças do concurso:

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do
concurso para consulta dos interessados (*)

Serviços de Administração Escolar da Escola Básica e Secundária das Velas

Endereço desse serviço (*)

Rua Dr. Machado Pires

Código postal (*)

9800-548

Localidade (*)

Velas

Telefone (00351)

295430430

Fax (00351)

295432112

Endereço eletrónico (*)

ebs.velas@azores.gov.pt



10.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das
propostas:

Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante [se aplicável] (*)

Não aplicável

10.3 - Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso (se for o caso)

Não aplicável

11 - Prazo para apresentação das propostas ou das versões iniciais das propostas sempre
que se trate de um sistema de aquisição dinâmico (*):

Até às 17:00 horas do dia de 30 de março de 2017.

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

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

13 - Critério de adjudicação (*)

mais baixo preço

Se o critério for o da proposta economicamente mais vantajosa, indicar os fatores e eventuais
subfactores acompanhados dos respetivos coeficientes de ponderação (*)

Clique aqui para introduzir texto.

14 - Dispensa de prestação de caução   sim   

15 - Identificação e contatos do órgão de recurso administrativo:

Designação (*)

Secretaria Regional da Educação e Cultura

Endereço (*)

Paços da Junta Geral, Carreira dos Cavalos

Código postal (*)

9700-167

Localidade (*)

Angra do Heroísmo

Telefone (00351)

295401100

Fax (00351)

295401179

Endereço eletrónico (*)

srec.gabinete@azores.gov.pt

Prazo de interposição do recurso:

Clique aqui para introduzir texto. dias



16 - Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma dos
Açores (*)

15-03-2017

17 - O procedimento a que este anúncio diz respeito também é publicitado:

No Diário da República?  não (*)

No Jornal Oficial da União Europeia?  não (*)

18 - Outras informações 

As peças do concurso podem ser pedidas até às 17:00 horas, do dia 23 de março de 2017

19 - Identificação do autor do anúncio:

Nome (*) Vera Lúcia da Silveira

Cargo ou função (*) Assistente técnica

(*) Preenchimento obrigatório.

(1) Cf. Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (Common Procurement Vocabulary - CPV), instituído pelo
Regulamento (CE) n.º 2195/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de novembro, publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, n.º L 340, de 16 de dezembro de 2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 2151/2003,
da Comissão, de 16 de dezembro, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L 329, de 17 de dezembro de
2003 (retificado pela retificação publicada no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L 330, de 18 de dezembro de
2003), e pelo Regulamento (CE) n.º 213/2008, da Comissão, de 28 de novembro de 2007, publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, n.º L 74, de 15 de março de 2008.

(2) Idem.

(3) Cf. Regulamento (CE) n.º 1059/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio, publicado no
Jornal Oficial da União Europeia, n.º L 154, de 21 de junho de 2003, alterado pelo Regulamento (EU) n.º 868/2014,
da Comissão, de 8 de agosto, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L 241, de 13 de agosto de 2014.


