
ANÚNCIO 
 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº DAGGF/DF - 7/2007 PARA A PUBLICAÇÃO DO LIVRO E DA 

BROCHURA “BRAGANÇA MARCA A HISTÓRIA / A HISTÓRIA MARCA BRAGANÇA”  

 

 
1. Entidade Adjudicante: Município de Bragança, Departamento Administrativo Geral e 

Gestão Financeira, Divisão Financeira, Secção de Património/Notariado e 

Aprovisionamento, Forte São João de Deus, 5301- 902 Bragança, Telefone nº 273304200, 

Fax nº 273304299, E-mail: dfin@cm-braganca.pt 

 

2. É objecto do presente Concurso a elaboração de conteúdos para duas publicações e 

edição de 1500 exemplares de cada: 

1.1. Uma publicação em formato de livro, com cerca de 250 páginas; 

1.2. Uma publicação em formato de brochura, com cerca de 50 páginas. 

 

3. Local da entrega dos bens: Edifício da Câmara Municipal de Bragança. 

 

4. Data limite para a conclusão do fornecimento: a prestação de serviços a realizar no âmbito 

do contrato deverá ser integralmente executado no prazo de 8 meses a contar da data da 

comunicação da adjudicação. 

 

5. O processo de concurso (programa e caderno de encargos) encontra-se patente na Secção 

de Património/Notariado e Aprovisionamento, desta Câmara Municipal, onde pode ser 

examinado, durante as horas de expediente (das 9.00 às 12.30 horas e das 14.00 às 17.30 

horas), até ao dia limite para a entrega das propostas.  

Desde que o solicitem, até ao fim do segundo terço do prazo para apresentação das 

propostas, os interessados poderão obter fotocópias devidamente autenticadas do processo, 

mediante o pagamento de 31,70 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  
 

6. a) Envio das propostas: As propostas e os documentos que as acompanham podem ser 

entregues pelos concorrentes ou seus representantes, na Câmara Municipal de Bragança -  

Secção de Expediente Geral - ou enviados por correio registado, desde que a recepção ocorra 

dentro do prazo fixado no número anterior. 

 

6. b) Data - limite da entrega das propostas: Durante o prazo de 30 dias seguidos a partir da 

data da publicação do anúncio do concurso no Diário da República até às 17.00 horas. 

 



7. A abertura das propostas realizar-se-á pelas 14.30 horas do dia útil imediato à data limite 

para a apresentação das propostas, no Salão Nobre do edifício sede do Município de 

Bragança, sito no Forte S. João de Deus. 

 

8. Data de envio para publicação no «Diário da República»: dia 07 de Dezembro de 2007 

 
 Paços do Município, 7 de Dezembro de 2007. 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

António Jorge Nunes, Engº. 
 


