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AUTARQUIAS

PARTE A

1. Concursos públicos

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Alcoutim Secção de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua do Município, 12 8970-066 Alcoutim

Localidade/Cidade País
Alcoutim Portugal

Telefone Fax
281540500 281546363

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeiraT Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para cedência em regime de locação financeira , com opção de
compra de uma viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concurso público para cedência em regime de locação financeira, com opção de
compra de uma viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Município de Alcoutim, Edifício dos Paços do Concelho, Rua do Município, 12.

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Classificação estatística de produtos por actividades a que se refere o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial
da União Europeia, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regula-
mento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Ofici-
al da União Europeia, de 22 de Junho de 1998:
Categoria � 65.21.1, serviços de locação financeira leasing;
Subcategoria � 65.21.10, serviços de locação financeira leasing.
Contrato a celebrar � cedência de regime de locação financeira, com opção de com-
pra de uma viatura de resíduos sólidos urbanos.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   £         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
(Não se aplica.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

3 6Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
(Não se aplica.)
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
(Não se aplica.)

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
(Não se aplica.)

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Constam do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos necessários à apreciação da situação jurídica dos concorrentes/
prestadores de serviços constam do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
(Não se aplica.)

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
(Não se aplica.)

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes
(Não se aplica.)

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   T
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 02/04.

2 4 0 9 2 0 0 4

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 15 euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor (19%), o
que perfaz o montante de 17,85 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento é efectuado através de cheque passado à ordem do Município de
Alcoutim, numerário ou multibanco.

1 1 1 0 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): Até às 15 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ ��������

0 6 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes/prestadores de ser-
viços e seus representantes, devidamente credenciados.

1 2 1 0 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Município de Alcoutim, sito na Rua do Município, 12, 8970-066
Alcoutim, Portugal, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário
da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
(Não se aplica.)

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
No ponto II.3) onde se lê «a partir da decisão de adjudicação/consignação», dever-
se-á ler, «a partir da data da assinatura do contrato».
No ponto IV.2) onde se lê «preço mais baixo», dever-se-á ler, «renda mensal de
mais baixo preço».

3 0 0 7 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

28 de Julho de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco Augusto
Caimoto Amaral. 1000263627

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Aljezur Secção de Aprovisionamento

e Património
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Endereço Código postal
Rua Capitão Salgueiro Maia 8670-005 Aljezur

Localidade/Cidade País
Aljezur Portugal

Telefone Fax
282998102 282998417

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cm.aljezur@mail.telepac.pt www.cm-aljezur.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeiraT Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para celebração de contrato de locação financeira, leasing para
uma viatura pesada de passageiros, autocarro com 51 lugares + motorista.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concurso público para celebração de contrato de locação financeira, leasing para
uma viatura pesada de passageiros, autocarro com 51 lugares + motorista, já selec-
cionado por concurso público, a seguir identificado:
Marca: MAN; modelo: 18.410 HOCL; Carroçaria: Irmãos Mota & C.ª, L.da;
Equipamento principal � duas portas; número de lugares: 51 + motorista;
Características técnicas � cilindrada 11 967 cm3; potência 301 kW;
Fornecedor � MAN veículos industriais (Portugal) Soe. Unip., L.da

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Município de Aljezur.

Código NUTS 1.05.01.08.03
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA 65.21.10.

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Valor sem IVA do veículo � 143 250 euros.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

4 8Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Através de verba inscrita em orçamento.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem apresentar proposta as entidades que não se encontrem em nenhuma das situ-
ações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado
civil e domicílio ou. no caso de pessoa colectiva, a denominação social, núme-
ro de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, ob-
jecto social, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes para a obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra
matriculada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

b) De declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao Decreto-Lei n.º
197/99, de 8 de Junho (n.º 2 do artigo 33.º).

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
CP n.º 04/2004.

0 1 5
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 5,85 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque dirigido ao tesoureiro da Câmara Municipal de Aljezur.

0 2 0

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 15 horas e 30 minutos.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: Sala de Sessões da Câmara Municipal de Aljezur, 21 dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
No ponto II.3) deverá entender-se que a duração do contrato será de 48 meses a
partir da celebração do contrato.
No ponto IV.3.3) deverá entender-se que as propostas deverão ser entregues até às 15
horas e 30 minutos do 20.º dia após a publicação do anúncio no Diário da República.
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1 7 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

17 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel José
de Jesus Marreiros. 1000264589

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Almada, Câmara
Municipal, Departamento
de Administração Geral e Finanças/
Divisão de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua Trigueiro Martel, 1 2800-213 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
351212724000 351212724244

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 £  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

9 2Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 24/2004.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de serviços para o espectáculo pirotécnico de fim de ano 2004, na cidade
de Almada.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Concelho de Almada.

Código NUTS PT172

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-09 2 3 6 0 0 0 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
(Não aplicável.)

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Aquisição de serviços para o espectáculo pirotécnico de fim de ano 2004, na cidade
de Almada.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
(Não aplicável.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
30 dias após recepção da factura.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
(Não aplicável.)

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração com a identificação do concorrente, declaração conforme artigo 33.º n.º
2 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Balanços e demonstrações de resultados dos últimos três exercícios, declarações do
IRS dos últimos três anos (no caso de pessoas singulares), lista dos principais
serviços efectuados nos últimos três anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Descrição do equipamento técnico, indicação dos técnicos e órgãos técnicos, indi-
cação do pessoal médio anual, descrição dos métodos para garantia de qualidade,
lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    T
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SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não aplicável.)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1.º Preço, 30%;
2.º Criatividade do projecto, 35%:

Diversidade dos quadros e efeitos propostos;
Enquadramento no espaço;
Originalidade na selecção das músicas.

3.º Quantidade, 25%:

Quantidade;
Cadência lançamentos;
Duração do espectáculo.

4.º Medidas de segurança, 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso n.º 18/2004.

2 2 0 9 2 0 0 4

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 5,33 euros (IVA incluído). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque, vale de correio, numerário, multibanco.

2 2 0 9 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 15 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Dois representantes por concorrente devidamente credenciados.

2 3 0 9 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Indicado em I.1, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Di-
ário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
(Não aplicável.)

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
(Não aplicável.)

1 8 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Município de Almada, Departamento de Administração
Câmara Municipal Geral e Finanças/Divisão Administrativa/

Atendimento

Endereço Código postal
Rua Trigueiros Martel, 1 2800-213 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
351212724115 351212724200

Correio electrónico Endereço internet (URL)

18 de Agosto de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, José
Alberto Azevedo Lourenço. 3000151873

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso

Concurso público internacional, para adjudicação da em-
preitada de «execução e construção das infra-estrutu-
ras hidráulicas da pista olímpica de remo e canoagem
do Rio Novo do Príncipe».

No âmbito do concurso público internacional identificado em títu-
lo, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 9, de 11 de Janei-
ro de 2001, cumpre-nos informar que, em reunião da Câmara Muni-
cipal de 19 de Julho de 2004, foi deliberado a não adjudicação e anu-
lação do referido concurso público, com base no estipulado na alínea
d) do n.º 1 do artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
atendendo a que a Declaração de Impacto Ambiental favorável só foi
emitida aos 14 de Outubro de 2003, obrigando a alterações ao ante-
projecto posto a concurso.

16 de Agosto de 2004. � A Directora do Departamento Jurídico,
Isabel Figueiredo. 1000264364
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Castelo Branco Presidente da Comissão de Abertura

de Concursos

Endereço Código postal
Paços do Município 6000-458

Localidade/Cidade País
Castelo Branco Portugal

Telefone Fax
272330330 272330324

Correio electrónico Endereço internet (URL)
http://www.cm-castelobranco.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção, reparação e melhoramentos de estradas e caminhos municipais � repa-
ração da E. N. 112, entre o Salgueiro do Campo e o limite do concelho.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Pretende-se a reparação da Estrada Nacional n.º 112, de acordo com os trabalhos
previstos nas peças patenteadas a concurso.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
A obra realizar-se-á no concelho de Castelo Branco.

Código NUTS PT 129, Beira Interior Sul.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
502,2 e 502,5.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade da obra e o valor base do concurso é de 286 500 euros.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 3Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato é de 5% da valor da adjudicação. O prazo de
garantia da obra é de cinco anos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços. As modalidades essenciais de financiamento
são do orçamento da Câmara Municipal de Castelo Branco, através da linha de cré-
dito especial, regulada pelo Decreto-Lei n.º 211/2003, de 17 de Setembro. As mo-
dalidades essenciais de pagamento, são por autos de medição de trabalho mensal.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas sem que entre elas exista qual-
quer vínculo jurídico, mas  em caso de adjudicação da empreitada, estas associar-
se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consór-
cio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
São admitidos a concurso, os concorrentes possuidores do alvará, referido em
III.2.1.3 contendo as seguintes autorizações � a 1.ª subcategoria (vias de circula-
ção rodoviária e aeródromos), da 2.ª categoria (vias de comunicação, obras de urba-
nização e outras infra-estruturas), a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de enquadra.
Restantes subcategorias necessárias à execução da obra � a 7.ª subcategoria (dre-
nagens e tratamento de taludes) da 5.ª categoria (outros trabalhos).
Ou, o certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros, previsto na segunda
parte do ponto III.2.1.3 e nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º
59/99, de 2 de Março.
Capacidade económica e financeira � a fixação de critérios de avaliação da capaci-
dade financeira e económica dos concorrentes para execução da obra posta a con-
curso será feita com base no quadro de referência, constante da Portaria n.º 1547/
2002, de 24 de Dezembro, conforme n.º 2 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 12/
2004, de 9 de Janeiro, publicada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não podendo ser excluído nenhum concorrente que
apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil inferior previstos na
referida portaria, em qualquer das seguintes situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela
referenciados, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respec-
tivas declarações anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

b) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração
anual de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.

Capacidade técnica:

Comprovação da execução de pelo menos uma obra de idêntica natureza e do
mesmo tipo da obra posta a concurso. O montante da obra referida deverá ser
superior a 40% do preço base do presente concurso e deve ser acompanhada
de certificados de boa execução, passados pelo dono de obra;

Adequação do equipamento e a ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

Caso se verifique que algum ou alguns dos concorrentes não possuem capacidade eco-
nómico-financeira e capacidade técnica para a execução da obra em causa, o mesmo ou
os mesmos serão excluídos, não sendo consideradas as suas propostas na fase seguinte,
nos termos do n.º 3 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declarações anuais de IRS ou IRC e respectivos anexos, referentes aos anos 1999,
2000, 2001 e cópia da última declaração, para efeito de IRS ou IRC e respectivos
anexos, entregue para efeitos fiscais.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Alvará emitido pelo IMOPPI, ou certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, emitido por uma das entidades indicadas no anexo I do programa
de concurso, bem como pelos concorrentes nacionais dos Estados signatários do
acordo sobre contratos públicos, da Organização Mundial do Comércio, referidos
no anexo II do Programa de Concurso. São ainda exigidos os documentos previs-
tos nas alíneas g) e h) do ponto 15.1 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
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Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
141/2004.

0 6 0 9 2 0 0 4
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 300 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Através de cheque ou numerário, remetido à ordem do tesoureiro da Câmara Muni-
cipal de Castelo Branco, ou remetido à cobrança.

2 8 0 9 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 6

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
São autorizados a intervir no acto público do concurso, os concorrentes e as pes-
soas por estes credenciadas, conforme n.º 5.2 do programa de concurso.

2 9 0 9 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sala de reuniões da Câmara Municipal de Castelo Branco, ��� dias a
contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A Câmara Municipal de Castelo Branco, reserva-se o direito de não adjudicar a
presente empreitada a nenhum dos concorrentes, caso ocorra qualquer das situações
previstas no artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os critérios de adjudicação, referidos no ponto IV.2, constam do ponto 21 do pro-
grama de concurso.
O prazo de validade das propostas, referido no ponto IV.3.6., é de 66 dias, a contar
da data do acto público do concurso, de acordo com o n.º 1 do artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
O processo poderá ser consultado, sem obrigatoriedade de ser adquirido, na mora-
da indicada em I.1.

1 1 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

10 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão. 1000264166

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Estarreja

Endereço Código postal
Praça Francisco Barbosa 3864-001 Estarreja

Localidade/Cidade País
Estarreja Portugal

Telefone Fax
234840600 234840600

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-estarreja www.cm-estarreja.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 £  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 £  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 £  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeiraT Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Locação financeira de equipamento para o Cine-Teatro Municipal de Estarreja.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Locação financeira para financiamento do fornecimento do equipamento para o Cine
Teatro Municipal de Estarreja.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Edifício do Cine-Teatro Municipal, sito na Rua Visconde de Valdemouro, freguesia
de Beduído, concelho de Estarreja.

Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-06 6 1 4 0 0 0 0 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
O presente fornecimento encontra-se na classificação estatística de produto por
actividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696, do Conselho, de 29 de
Outubro publicado no Jornal da União Europeia n.º L342, de 31 de Dezembro
de 1993 com a categoria 65211 e subcategoria 652110 CPC 81120.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £
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II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Equipamentos no montante de 273 381,01 euros, acrescido do IVA = 325 323,40
euros, cujas quantidades e características se encontram descritas no respectivo ca-
derno de encargos.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

2 5 5 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 0000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Quando o concorrente, for um grupo de empresas, estas deverão constituir-se juri-
dicamente em uma única entidade ou em consórcio, em regime de responsabilidade
solidária, para efeitos de celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidas ao presente concurso as pessoas/entidades que não se encon-
trem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto Lei n.º
197/99 de 8 de Junho e que tenham por objecto social a locação financeira e desde
que para tal estejam legalmente autorizadas.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado
civil e domicilio ou, no caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação soci-
al, número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do con-
trato, objecto social, nomes dos titulares dos corpos sociais e de outras pesso-
as com poderes para a obrigarem, conservatória do registo comercial onde se
encontra matriculada e o seu número de matricula nessa conservatória;

b) Declaração emitida nos termos do anexo I ao Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 Junho
cuja minuta se encontra anexa ao programa de concurso, devidamente assinada.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos

c) Documentos de prestação de contas dos três últimos exercícios findos ou dos exer-
cícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos;

d) Declaração, sob o compromisso de honra, em que o concorrente indique o vo-
lume global de negócios realizados em cada um dos últimos três exercícios fin-
dos, referente a contratos leasing.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

e) Lista dos principais serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos mon-
tantes, datas, destinatários, a comprovar por declarações destes ou, na sua falta e
tratando-se destinatários particulares por simples declaração do concorrente.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £         SIM   T
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes
Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro.

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   T
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Fornecimento � 45/2004.

2 9 0 9 2 0 0 4

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 330 euros + IVA = 392,70 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário, cheque emitido a favor do tesoureiro da Câmara Municipal de
Estarreja ou enviado à cobrança, acrescido dos respectivos portes.

0 7 1 0 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 9 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Ao acto público só pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele inter-
vir os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

0 8 1 0 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Edifício Paços do Concelho, sito na Praça Francisco Barbosa, 3864-001
Estarreja, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £
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VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo da locação financeira é de 5 a 7 anos (trimestrais/mensais).

1 6 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Divisão Económica e Financeira Sector de Compras e Concursos

de Fornecimentos

Endereço Código postal
Praça Francisco Barbosa 3864-909 Estarreja

Localidade/Cidade País
Estarreja Portugal

Telefone Fax
234840611 234840611

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aprovisionamento@cm-estarreja.pt www.cm-estarreja.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Divisão Económica e Financeira Sector de Compras e Concursos

de Fornecimentos

Endereço Código postal
Praça Francisco Barbosa 3864-909 Estarreja

Localidade/Cidade País
Estarreja Portugal

Telefone Fax
234840611 234840611

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aprovisionamento@cm-estarreja.pt www.cm-estarreja.pt

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Divisão Económica e Financeira Sector de Compras e Concursos

de Fornecimentos

Endereço Código postal
Praça Francisco Barbosa 3864-909 Estarreja

Localidade/Cidade País
Estarreja Portugal

Telefone Fax
234840611 234840611

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aprovisionamento@cm-estarreja.pt www.cm-estarreja.pt

16 de Agosto de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara (em subs-
tituição do Presidente da Câmara por impedimento legal do próprio),
(Assinatura ilegível.) 1000264351

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Mogadouro

Endereço Código postal
Convento de São Francisco 5200-244

Localidade/Cidade País
Mogadouro Portugal

Telefone Fax
279340100 279341874

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para a elaboração do projecto de novas tecnologias no turismo
alternativo.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Projecto de novas tecnologias no turismo alternativo.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Concelho de Mogadouro, distrito de Bragança.

Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   £         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £
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II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Concurso público para a elaboração do projecto de novas tecnologias no turismo
alternativo, envolve toda a componente tecnológica do projecto como um todo.
Deste trabalho resultará uma plataforma digital fixa e móvel de apoio ao turismo
alternativo que permitirá disponibilizar ao visitante, turista ou não, informação
diversa sobre a região e seus recursos naturais e turísticos, recorrendo aos canais
digitais fixos e móveis.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
(Não aplicável.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

3 6Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução é de 5% do montante total do fornecimento com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado na sua totalidade pelo orçamento da Câmara Mu-
nicipal de Mogadouro.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
A equipa técnica responsável pela elaboração do projecto novas tecnologias no tu-
rismo alternativo será de acordo com as necessidades exigidas pelo projecto em causa.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de contri-
buinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e
domicilio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pes-
soa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social,
nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a
obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu
número de matrícula nessa conservatória;
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo l do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de um seguro de risco pro-
fissional; No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos
três últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso
esta tenha ocorrido há menos de três anos;
No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos últimos três anos;
Declaração do concorrente no qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto
do procedimento.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de projectos, da mesma natureza da que é posta a concurso, elaborados nos
últimos três anos, respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por
declaração destes ou, na sua falta e tratando-se de destinatários particulares, por
simples declaração do concorrente;
Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concorrente.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não aplicável.)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
Remeta-se para o artigo 6.º do programa de concurso.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Elaboração do projecto novas tecnologias no turismo alternativo � Processo n.º
3F/CMM/04.

0 1 5

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 5 euros com exclusão do IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Será pago em dinheiro ou em cheque visado passado a favor do tesoureiro da Câ-
mara Municipal de Mogadouro, será ainda acrescido de portes de correio, em caso
de envio por esta via.

0 2 0

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e os seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: �����������
Local: ��������������������������������
���������, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário
da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £
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VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
(Não aplicável.)

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
II.3) Prazo de execulação do fornecimento � 36 meses a contar da data do contra-
to, se este ocorrer por último ao referido em II.3.
IV.3.3) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do 20.º dia consecutivo
a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da República, se
este ocorrer por último do referido em IV.3.3.
IV.3.7.2) A abertura terá lugar pelas 14 horas e 30 minutos, do 1.º dia útil seguinte
ao termo do prazo para a apresentação das propostas, no Salão Nobre do Edifício
Paços do concelho.

0 3 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

3 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, António Gui-
lherme Sá de Moraes Machado. 3000151555

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Pombal Câmara Municipal de Pombal

Endereço Código postal
Largo do Cardal 3100-440 Pombal

Localidade/Cidade País
Pombal Portugal

Telefone Fax
236210508/236210500 236210597

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dop@cm-pombal.pt www.cm-pombal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção de Praias Fluviais/Vermoil.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Parte de construção civil: Movimento de terras, infra-estruturas, equipamentos,
mobiliário urbano, vedações e lancis, pavimentos, muros, muretes e escadas e diver-
sos. Parte de plantações e sementeiras � preparação do terreno, terra vegetal,
estrumação e adubação, plantações, tutores, sementeiras, casca de pinheiro e conser-
vação. Parte de arquitectura: Estrutura de betão armado, cobertura, águas, esgotos,
instalações eléctricas, telefones, segurança, arquitectura e estaleiro.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Vermoil.

Código NUTS PT 123 Pinhal Litoral
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 4 2 0 0 0 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade da obra.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

2 1 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantia do contrato é de 5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços e a modalidade de pagamento é por autos de
medição mensais.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes é feita nos ter-
mos previstos no ponto 19.3 do programa de concurso.
A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes é feita nos termos previstos no
ponto 19.4 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
São admitidos a concurso os concorrentes que possuam:

a) Alvará de construção de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto
de Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as
seguintes autorizações:

A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de constru-
ção tradicional na 1.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta;

A 10.ª subcategoria da 2.ª categoria, a 1.ª subcategoria da 4.ª categoria e a 4.ª
subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeite.

b) São ainda admitidos os concorrentes que se encontrem em qualquer das situa-
ções previstas nos pontos 15.2 e 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos previstos no ponto 15.6 do programa de concurso, consoante os casos.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos previstos no ponto 15.7 do programa de concurso, consoante os casos.
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SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 � Preço total, 65%;
2 � Valia técnica da proposta, 35%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 52/2004.

0 2 4
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 293,51 euros mais IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque passado a favor do tesoureiro da Câmara Municipal de Pombal.

0 3 0

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 6

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Qualquer interessado poderá assistir ao acto público, só podendo intervir os con-
correntes ou seus representantes devidamente credenciados para o efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Edifício da Câmara Municipal de Pombal, 32 dias a contar da publicação
do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Preço base � 340 803,96 euros.
O prazo referido no ponto 11.3 conta-se a partir da consignação, nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 151.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
O prazo referido no ponto IV.3.3 conta-se a partir do dia seguinte ao da publicação
do anúncio no Diário da República, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo
52.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

1 3 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,

de 22 de Junho.

10 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Narciso Ferreira
Mota. 1000264592

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Porto Divisão Municipal
Direcção Municipal de Ambiente dos Parques Metropolitanos
e Serviços Urbanos

Endereço Código postal
Estrada Interior da Circunvalação,
15443 4100-183 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225320080 225320086

Correio electrónico Endereço internet (URL)
parque.cidade@cm-porto.pt www.cm-porto.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para a execução da empreitada «remate poente do parque da ci-
dade com intervenção da Porto 2001 � estadias e caminhos».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de seis estadias na zona do remate poente do parque da cidade interli-
gada por caminhos.
Preço base do concurso � 530 000 euros, com exclusão do IVA.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Parque da cidade, Porto.

Código NUTS 114
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 7 0 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 6 2 5 1 2 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
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II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
(Não aplicável.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 5 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada deverá prestar caução de valor corres-
pondente a 5% do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA, podendo ser pres-
tada por depósito em dinheiro, em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou me-
diante seguro caução ou garantia bancária,  conforme escolha do adjudicatário.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câma-
ra Municipal do Porto.
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas, do
agrupamento possuam condições legais relativas ao exercício da actividade de em-
preiteiro de obras  públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os
requisitos exigidos no n.º 15 o programa de concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da propos-
ta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariemente, perante a Câmara
Municipal, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriemente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Remeta-se para os n.os 6 e 15 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para o ponto 9 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1; 6.2; 6.3 e as alíneas c) e d) do n.º 15.1 e c), d), e) e
f) do n.º 15.3 todos do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas e) a h) do n.º 15; a) e b) do n.º 15.2 e alíneas g) e h) do
n.º 15.3 todos do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
Remeta-se para o ponto 21 do programa de concurso.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 181/02.

2 7 0 9 2 0 0 4
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 52,19 euros (43,86 euros + 8,33 euros, IVA 19%). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque emitido em nome do tesoureiro chefe da Câmara Municipal
do Porto.

0 6 1 0 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 6

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só podem intervir no acto público do concurso as pessoas que estiverem devida-
mente credenciadas pelos concorrentes, conforme o previsto no ponto 5.2 do pro-
grama de concurso.
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0 7 1 0 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Indicado em I.1, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diá-
rio da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional Região Norte, medida 1.3.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
(Não aplicável.)

1 7 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

9 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Rui Rio.
3000151723

CÂMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Sernancelhe Presidente da Câmara, Dr. Mário Cardoso

Endereço Código postal
Edifício Paços do Concelho 3640-240 Sernancelhe

Localidade/Cidade País
Sernancelhe Portugal

Telefone Fax
254598300 254598319

Correio electrónico Endereço internet (URL)
gtl.cms@sapo.pt www.cm-sernancelhe.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Arranjos exteriores da Capela de N.ª Sr.ª da Consolação».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada diz respeito à construção de pódio e parque infantil conforme projecto de
arquitectura, bem como à execução de rede de iluminação pública e arranjos exteriores.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Ferreirim, concelho de Sernancelhe.

Código NUTS PT 10107/1818 07/ Douro/Sernancelhe

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 7 1 1 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos previstos no programa de concur-
so e caderno de encargos, sendo o seu valor para efeito do concurso de 193 103,66
euros, com exclusão do IVA.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
(Não aplicável.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 6Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Será exigida uma caução de 5% do valor de adjudicação na celebração do contrato. O prazo
de garantia da obra é de cinco anos contados a partir da data de recepção provisória.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câma-
ra Municipal de Sernancelhe a empreitada é por série de preços, nos termos da alí-
nea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e os traba-
lhos serão pagos nos termos do artigo 21.º do mesmo decreto-lei.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio externo, em regi-
me de responsabilidade solidária, tendo esta entidade de estar constituída quando
da celebração do contrato.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Nos termos e restantes condições descritas no programa de concurso, podem ser
admitidos a concurso os titulares do alvará de empreiteiro ou construtor, emitido
pelo IMOPPI, que contenha as seguintes categorias:

a) A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de cons-
trução tradicional, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 4
de Janeiro, na 1.ª categoria, na classe correspondente ao valor da proposta;

b) A 8.ª subcategoria da 2.ª categoria, a 3.ª subcategoria da 4.ª categoria e a 1.ª
subcategoria da 5.ª categoria, todas na classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeitem, caso o concorrente recorra à faculdade conferida no 6.3
do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os definidos nos n.os 6, 9 e 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os definidos nas alíneas c) e d) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e e) e f) do n.º
15.3 e no n.º 19 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os definidos no n.º 6, conjugado com o disposto nas alíneas e) a i) do n.º 15.1, a)
e b) do n.º 15.2 e g) e h) do n.º 15.3 e no n.º 19.4 do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
(Não aplicável.)

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não aplicável.)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso público n.º 06/2004.

2 2 0 9 2 0 0 4

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 259,53 euros (IVA não incluído). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento será efectuado pelo interessado na tesouraria do município ou envio
de cheque visado à ordem do tesoureiro do município de Sernancelhe. Caso pre-
tenda o envio por correio, deverá enviar o valor adicional de 7,5 euros para paga-
mento de portes.

2 8 0 9 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 6

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Todas, podendo apenas intervir as devidamente credenciadas, nos termos do ponto
5.2 do programa de concurso.

2 9 0 9 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão Nobre dos Paços da Câmara Municipal de Sernancelhe, ��� dias a
contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
(Não aplicável.)

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Em caso de divergência entre este anúncio e o programa de concurso prevalece o
que deste último constar.

1 2 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

11 de Agosto 2004. � O Presidente da Câmara, José Mário de
Almeida Cardoso. 1000264567

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Setúbal Departamento de Obras Municipais

Endereço Código postal
Rua Acácio Barradas, 27, 2900-197 Setúbal
Edifício Sado, 1.º
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Localidade/Cidade País
Setúbal Portugal

Telefone Fax
265537031 265535296

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dom@mun-setubal.pt www.mun-setubal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
PROQUAL � Mercado no Bairro 2 de Abril.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consiste na construção de um mercado e compreende os seguintes
trabalhos: 1 � movimento de terras; 2 � estrutura em betão armado; 3 � alvena-
rias; 4 � cobertura; 5 � impermeabilizações/isolamentos; 6 � pavimentos/
rodapés; 7 � revestimentos e pinturas de paredes e tectos� 8 � cantarias; 9 �
caixilharia de alumínio; 10 � carpintarias e serralharias; 11 � torneiras e equipa-
mento sanitário; 12 � instalações eléctricas; 13 � instalações telefónicas; 14 �
rede de iluminação pública�15 � sistema anti�intrusão; 16 � sistema de
detecção de incêndio; 17 � abastecimento predial de água; 18 � drenagem de
águas residuais domésticas e pluviais; 19 � arranjos exteriores; 20 � drenagem
do muro da cave; 21 � diversos /elevadores e outros equipamentos).

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Setúbal.

Código NUTS PT 133 Península de Setúbal
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 1 3 1 4 1 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
3170 m2.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

4 5 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução a apresentar é de 5% do valor da proposta do concorrente a quem for
adjudicada a obra.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os pagamentos far-se-ão por medição em observância do disposto nos artigos 202º
e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do
agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercido da actividade
de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas,
os requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) com as seguintes au-
torizações:

A classificação na 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, em classe correspondente
ao valor global da proposta;

A classificação nas autorizações:

2.ª subcategoria da 1.ª categoria;
4.ª subcategoria da 1.ª categoria;
5.ª subcategoria da 1.ª categoria;
6.ª subcategoria da 1.ª categoria;
7.ª subcategoria da 1.ª categoria;
8.ª subcategoria da 1.ª categoria;
8.ª subcategoria da 2.ª categoria;
9.ª subcategoria da 2.ª categoria;
1.ª subcategoria da 4.ª categoria;
3.ª subcategoria da 4.ª categoria;
7.ª subcategoria da 4.ª categoria;
8.ª subcategoria da 4.ª categoria
9.ª subcategoria da 4.ª categoria;
9.ª subcategoria da 5.ª categoria;
10.ª subcategoria da 5.ª categoria;
11.ª subcategoria da 5.ª categoria;
12.ª subcategoria da 5.ª categoria.

Em classes correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados
que lhes respeitam, consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na
proposta. Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos ter-
mos da alínea anterior e, desde que não seja posto em causa o disposto no n.º
3 do artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará, em docu-
mento anexo à proposta, os subempreiteiros possuidores dessas autorizações,
aos quais ficara vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que lhe
respeitem;

b) Os não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes menciona-
das no n.º 1 do anexo I do programa de concurso, o qual indicará os elementos
de referencia relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à ca-
pacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
desde que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneida-
de, capacidade financeira, económica e técnica, para execução da obra posta a
concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no ponto 15 do programa de concurso, consoante a situ-
ação em que se apresentem a concurso (alíneas a), b) ou c) de III.2.1).

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no ponto 15 do programa de concurso, consoante a situ-
ação em que se apresentem a concurso (alíneas a), b) ou c) de III.2.1).

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Para além dos documentos exigidos no ponto 15 do programa de concurso, conso-
ante a situação em que se apresentem a concurso (alíneas a), b) ou c) de III.2.1),
comprovativo de pelo menos uma obra de idêntica natureza, da obra posta a concur-
so, de valor não inferior a 1 173 000 euros.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T
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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
DOM/DIA/756.

0 1 0

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 400 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Ao valor acima descrito acresce o IVA à taxa legal em vigor.

1 1 1 0 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 6

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e inter-
vir as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos con-
correntes, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular da empresa em
nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade. Será facultada a imediata
consulta aos processos com vista à formulação de reclamações a que houver lugar.

1 2 1 0 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.
Local: Edifício Sado, Rua Acácio Barradas, 27, 5.º, ��� dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Enquadra-se no programa integrado de qualificação das áreas suburbanas da área
metropolitana de Lisboa � PROQUAL, financiado através do FEDER e PIDDAC.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O valor para o efeito do concurso é de 1 955 033,17 euros.
Não é admitida a apresentação, pêlos concorrentes, de variantes ao projecto.
Em caso de divergência entre este anúncio e o programa de concurso, prevalece o
que deste último.

1 8 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,

de 22 de Junho.

18 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos de
Sousa. 3000151885

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Tavira Divisão de Obras Municipais

Endereço Código postal
Praça da República 8800-951 Tavira

Localidade/Cidade País
Tavira Portugal

Telefone Fax
281320500 281324752

Correio electrónico Endereço internet (URL)
camara@cm-tavira.pt www.cm-tavira.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
E34/04/CP � empreitada de execução de infra-estruturas da Rua da Liberdade, Tavira.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Execução de terraplenagens, drenagem, pavimentação, equipamento de sinalização e
segurança, arranjos exteriores e infra-estruturas eléctricas.
Preço base do concurso � 363 112,75 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesias de Santa Maria e Santiago, concelho de Tavira.

Código NUTS PT 151 Tavira
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 2 4 5 1 8

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 4 2 3 1 4 1 0 4

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 7 0 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos que compõem a execução de infra-
estruturas da Rua da Liberdade em Tavira.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 9Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação. O prazo de
garantia é de cinco anos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Recursos próprios da Câmara Municipal de Tavira.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo esta entidade ou consórcio de estar constituído
aquando da celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emiti-
do pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), que contenha a(s) seguinte(s) autorização(ões):

a.1)A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra;

a.2)A 9.ª subcategoria da 2.ª categoria e a 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeite(m), caso o concorrente não
recorra à faculdade conferida na alínea a.3);

a3) Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea
a.1), o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado,
por contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes;

a.4)No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas à proposta as decla-
rações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações respec-
tivas, deve ainda ser indicado o nome e o endereço do(s) subempreiteiro(s), a
titularidade dos respectivos certificados, bem como o valor e a natureza dos tra-
balhos a realizar;

b) Serão ainda admitidos os concorrentes não detentores de certificados de classi-
ficação de empreiteiros de obras públicas, desde que cumpram o disposto nos
artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e nas condições
do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no
quadro de referência constante da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído nenhum
concorrente que apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil
inferior previstos na referida portaria, em qualquer das seguintes situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela
referenciados, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respec-
tivas declarações anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

b) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração
anual de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor igual ou superior a 60% do valor estimado do contrato;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra. O director técnico proposto para a obra deve possuir
currículo na direcção de obras semelhantes, em natureza, dimensão e complexi-
dade, à posta a concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
E34/04/CP.

0 0 8

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150 euros, excluindo o IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque cruzado à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Tavira.

2 1 1 0 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 6

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Podem intervir no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito, estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

2 2 1 0 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Tavira, ��
� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

1 1 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

9 de Agosto de 2004. �  O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 1000264255
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CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Torres Vedras

Endereço Código postal
Avenida 5 de Outubro 2560-270 Torres Vedras

Localidade/Cidade País
Torres Vedras Portugal

Telefone Fax
+351261310400 +351261310401

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.cm-tvedras.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de serviços para elaboração e fornecimento dos projectos de execução
para o Choupal e Ermida.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de serviços para elaboração e fornecimento dos projectos de execução para
o Choupal e Ermida que é composto pela elaboração e fornecimento da totalidade
dos projectos de execução de arquitectura e engenharia, para o conjunto de acções
previstas no «projecto de plano de pormenor do Choupal e área envolvente» na
unidade de programa, A1 (Choupal e Ermida), bem como a preparação dos concursos
para a execução das obras e o respectivo acompanhamento técnico.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O bem objecto do contrato será entregue na Secção de Expediente Geral e Arquivo
da Câmara Municipal de Torres Vedras.

Código NUTS NUT II � Região de Lisboa e Vale do Tejo; NUT III � Sub-Região
Oeste; Torres Vedras (0513)
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
74.142.120-3, serviço de concepção de projectos; 74.222.100-2, serviços de arqui-
tectura para edifícios; 74.232.250-1, serviço de concepção técnica de infra-estrutu-
ras de tráfego; 74.252.100-1 serviços de ordenamento paisagístico.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 7 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5 % do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Receitas próprias.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É admitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo quando lhe for adjudicado
o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Capacidade económica e financeira � só podem ser admitidos a concurso os concorren-
tes que reúnam as condições exigidas no n.º 2 do artigo 10.º do programa de concurso.
Capacidade técnica � só podem ser admitidos a concurso os concorrentes que re-
únam as condições exigidas no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documentos referidos no n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos referidos no n.º 2 do artigo 10º. do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos referidos no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £
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IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Valia técnica da proposta:

a) Qualidade arquitectónica;

Integração na envolvente;
Adequação funcional e programática;
Detalhe do estudo e especificações das especialidades previstas.

b) Metodologia do trabalho a desenvolver.

2 � Estimativa de custos da obra;
3 � Composição da equipa técnica e respectivos curricula profissional e académico;
4 � Preço;
5 � Cronograma de trabalhos.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 3/2004.

2 5 1 0 2 0 0 4
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em cheque ou vale de correio. Os cheques ou vales de correio devem ser emitidos
à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Torres Vedras.

0 2 1 1 2 0 0 4 0 7 6

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
De acordo com o estipulado no artigo 13.º do programa de concurso.

0 3 1 1 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.
Local: Auditório da Câmara Municipal de Torres Vedras, ��� dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

a) Anúncio n.º 147/2004;
b) O processo do concurso e documentos complementares encontram-se patentes

na Câmara Municipal de Torres Vedras, Secção de Aprovisionamento, Avenida
5 de Outubro, 2560-270 Torres Vedras, onde podem ser examinados durante as
horas normais de expediente (de 2.ª a 6.º feira das 9 horas às 16 horas), desde a
data do respectivo anúncio, até ao dia e hora do acto público do concurso;

c) Desde que solicitadas à Secção de Aprovisionamento (telefone: 261310424;
fax: 261320716), os interessados poderão obter cópias do processo de concur-
so no prazo de quatro dias úteis, contados a partir da data de recepção do res-
pectivo pedido escrito;

d) O processo será enviado ou entregue aos interessados mediante o pagamento
prévio da quantia referida no ponto IV.3.2).

1 8 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

18 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Soares Miguel. 3000151912

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Torres Vedras

Endereço Código postal
Avenida 5 de Outubro 2560-270 Torres Vedras

Localidade/Cidade País
Torres Vedras Portugal

Telefone Fax
+351261310400 +351261310401

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.cm-tvedras.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £
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SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de serviços para elaboração e fornecimento dos projectos de execução
para as margens do Sizandro.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de serviços para elaboração e fornecimento dos projectos de execução para
as margens do Sizandro que é composto pela elaboração e fornecimento da totalidade
dos projectos de execução de arquitectura e engenharia, para o conjunto de acções
previstas no «projecto de plano de pormenor do Choupal e área envolvente», A2
(Margens do Sizandro), bem como a preparação dos concursos para a execução das
obras e o respectivo acompanhamento técnico.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O bem objecto do contrato será entregue na Secção de Expediente Geral e Arquivo
da Câmara Municipal de Torres Vedras.

Código NUTS NUT II � Região de Lisboa e Vale do Tejo; NUT III � Sub-Região
Oeste; Torres Vedras (0513)
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
74.142.120-3, serviço de concepção de projectos; 74.232.230-2, serviços de con-
cepção de pontes; 74.232.250-1, serviço de concepção técnica de infra-estruturas
de tráfego; 74.252.100-1, serviço de ordenamento paisagístico.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 7 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5 % do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Receitas próprias.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É admitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo quando lhe for adjudicado
o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Capacidade económica e financeira � só podem ser admitidos a concurso os concorren-
tes que reúnam as condições exigidas no n.º 2 do artigo 10.º do programa de concurso.
Capacidade técnica � só podem ser admitidos a concurso os concorrentes que re-
únam as condições exigidas no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documentos referidos no n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos referidos no n.º 2 do artigo 10º. do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos referidos no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Valia técnica da proposta:

a) Qualidade arquitectónica;

Integração na envolvente;
Adequação funcional e programática;
Detalhe do estudo e especificações das especialidades previstas.

b) Metodologia do trabalho a desenvolver.
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2 � Estimativa de custos da obra;
3 � Composição da equipa técnica e respectivos curricula profissional e académico;
4 � Preço;
5 � Cronograma de trabalhos.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 4/2004.

2 5 1 0 2 0 0 4

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em cheque ou vale de correio. Os cheques ou vales de correio devem ser emitidos
à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Torres Vedras.

0 2 1 1 2 0 0 4 0 7 6

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
De acordo com o estipulado no artigo 13.º do programa de concurso.

0 3 1 1 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.
Local: Auditório da Câmara Municipal de Torres Vedras, ��� dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

a) Anúncio n.º 148/2004;
b) O processo do concurso e documentos complementares encontram-se patentes

na Câmara Municipal de Torres Vedras, Secção de Aprovisionamento, Avenida
5 de Outubro, 2560-270 Torres Vedras, onde podem ser examinados durante as
horas normais de expediente (de 2.ª a 6.º feira das 9 horas às 16 horas), desde a
data do respectivo anúncio, até ao dia e hora do acto público do concurso;

c) Desde que solicitadas à Secção de Aprovisionamento (telefone: 261310424;
fax: 261320716), os interessados poderão obter cópias do processo de concur-
so no prazo de quatro dias úteis, contados a partir da data de recepção do res-
pectivo pedido escrito;

d) O processo será enviado ou entregue aos interessados mediante o pagamento
prévio da quantia referida no ponto IV.3.2).

1 8 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

18 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Soares Miguel. 3000151905

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Torres Vedras

Endereço Código postal
Avenida 5 de Outubro 2560-270 Torres Vedras

Localidade/Cidade País
Torres Vedras Portugal

Telefone Fax
+351261310400 +351261310401

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.cm-tvedras.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de serviços para elaboração e fornecimento dos projectos de execução
para o Páteo Alfazema.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de serviços para elaboração e fornecimento dos projectos de execução para
o Páteo Alfazema que é composto pela elaboração e fornecimento da totalidade dos
projectos de execução de arquitectura e engenharia, para o conjunto de acções pre-
vistas no «projecto de plano de pormenor do Choupal e área envolvente», na unida-
de de programa, A3 (Páteo Alfazema), bem como a preparação dos concursos para a
execução das obras e o respectivo acompanhamento técnico.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O bem objecto do contrato será entregue na Secção de Expediente Geral e Arquivo
da Câmara Municipal de Torres Vedras.

Código NUTS NUT II � Região de Lisboa e Vale do Tejo; NUT III � Sub-Região
Oeste; Torres Vedras (0513)
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
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II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
74.142.120-3, serviço de concepção de projectos; 74.222.100-2, serviços de arqui-
tectura para edifícios; 74.232.200-6, serviços de concepção técnica para a constru-
ção de obras de engenharia civil; 74.232.250-1, serviço de concepção técnica de
infra-estruturas de tráfego; 74.252.100-1, serviços de ordenamento paisagístico.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 7 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5 % do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Receitas próprias.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É admitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo quando lhe for adjudicado
o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Capacidade económica e financeira � só podem ser admitidos a concurso os concorren-
tes que reúnam as condições exigidas no n.º 2 do artigo 10.º do programa de concurso.
Capacidade técnica � só podem ser admitidos a concurso os concorrentes que re-
únam as condições exigidas no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documentos referidos no n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos referidos no n.º 2 do artigo 10º. do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos referidos no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Valia técnica da proposta:

a) Qualidade arquitectónica;

Integração na envolvente;
Adequação funcional e programática;
Detalhe do estudo e especificações das especialidades previstas.

b) Metodologia do trabalho a desenvolver.

2 � Estimativa de custos da obra;
3 � Composição da equipa técnica e respectivos curricula profissional e académico;
4 � Preço;
5 � Cronograma de trabalhos.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 5/2004.

2 6 1 0 2 0 0 4

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em cheque ou vale de correio. Os cheques ou vales de correio devem ser emitidos
à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Torres Vedras.

0 3 1 1 2 0 0 4 0 7 7

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
De acordo com o estipulado no artigo 13.º do programa de concurso.
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0 4 1 1 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 15 horas.
Local: Auditório da Câmara Municipal de Torres Vedras, ��� dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

a) Anúncio n.º 149/2004;
b) O processo do concurso e documentos complementares encontram-se patentes

na Câmara Municipal de Torres Vedras, Secção de Aprovisionamento, Avenida
5 de Outubro, 2560-270 Torres Vedras, onde podem ser examinados durante as
horas normais de expediente (de 2.ª a 6.º feira das 9 horas às 16 horas), desde a
data do respectivo anúncio, até ao dia e hora do acto público do concurso;

c) Desde que solicitadas à Secção de Aprovisionamento (telefone: 261310424;
fax: 261320716), os interessados poderão obter cópias do processo de concur-
so no prazo de quatro dias úteis, contados a partir da data de recepção do res-
pectivo pedido escrito;

d) O processo será enviado ou entregue aos interessados mediante o pagamento
prévio da quantia referida no ponto IV.3.2).

1 8 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

18 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Soares Miguel. 3000151907

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Torres Vedras

Endereço Código postal
Avenida 5 de Outubro 2560-270 Torres Vedras

Localidade/Cidade País
Torres Vedras Portugal

Telefone Fax
+351261310400 +351261310401

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.cm-tvedras.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de serviços para elaboração e fornecimento dos projectos de execução
para a Ponte Pedonal.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de serviços para elaboração e fornecimento dos projectos de execução para
a Ponte Pedonal que é composto pela elaboração e fornecimento da totalidade dos
projectos de execução de arquitectura e engenharia, para o conjunto de acções pre-
vistas no «projecto de plano de pormenor do Choupal e área envolvente», na unida-
de de programa, A4 (Ponte Pedonal), bem como a preparação dos concursos para a
execução das obras e o respectivo acompanhamento técnico.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O bem objecto do contrato será entregue na Secção de Expediente Geral e Arquivo
da Câmara Municipal de Torres Vedras.

Código NUTS NUT II � Região de Lisboa e Vale do Tejo; NUT III � Sub-Região
Oeste; Torres Vedras (0513)
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
74.142.120-3, serviço de concepção de projectos; 74.222.100-2, serviços de arqui-
tectura para edifícios; 74.232.200-6, serviços de concepção técnica para a constru-
ção de obras de engenharia civil; 74.232.230-5, serviço de concepção de pontes;
74.232.250-1, serviço de concepção técnica de infra-estruturas de tráfego.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 7 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5 % do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Receitas próprias.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
É admitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo quando lhe for adjudicado
o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Capacidade económica e financeira � só podem ser admitidos a concurso os concorren-
tes que reúnam as condições exigidas no n.º 2 do artigo 10.º do programa de concurso.
Capacidade técnica � só podem ser admitidos a concurso os concorrentes que re-
únam as condições exigidas no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documentos referidos no n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentos referidos no n.º 2 do artigo 10º. do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentos referidos no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Valia técnica da proposta:

a) Qualidade arquitectónica;

Integração na envolvente;
Adequação funcional e programática;
Detalhe do estudo e especificações das especialidades previstas.

b) Metodologia do trabalho a desenvolver.

2 � Estimativa de custos da obra;
3 � Composição da equipa técnica e respectivos curricula profissional e académico;
4 � Preço;
5 � Cronograma de trabalhos.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 6/2004.

2 6 1 0 2 0 0 4

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em cheque ou vale de correio. Os cheques ou vales de correio devem ser emitidos
à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Torres Vedras.

0 3 1 1 2 0 0 4 0 7 7

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
De acordo com o estipulado no artigo 13.º do programa de concurso.

0 4 1 1 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 9 horas e 30 minutos.
Local: Auditório da Câmara Municipal de Torres Vedras, ��� dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

a) Anúncio n.º 149/2004;
b) O processo do concurso e documentos complementares encontram-se patentes

na Câmara Municipal de Torres Vedras, Secção de Aprovisionamento, Avenida
5 de Outubro, 2560-270 Torres Vedras, onde podem ser examinados durante as
horas normais de expediente (de 2.ª a 6.º feira das 9 horas às 16 horas), desde a
data do respectivo anúncio, até ao dia e hora do acto público do concurso;

c) Desde que solicitadas à Secção de Aprovisionamento (telefone: 261310424;
fax: 261320716), os interessados poderão obter cópias do processo de concur-
so no prazo de quatro dias úteis, contados a partir da data de recepção do res-
pectivo pedido escrito;

d) O processo será enviado ou entregue aos interessados mediante o pagamento
prévio da quantia referida no ponto IV.3.2).

1 8 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

18 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Soares Miguel. 3000151909
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JUNTA DE FREGUESIA DO ORVALHO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Junta de Freguesia do Orvalho Presidente da Comissão

de Abertura do Concurso

Endereço Código postal
Orvalho 6160-409 Oleiros

Localidade/Cidade País
Orvalho Portugal

Telefone Fax
272746399

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Ampliação, remodelação e construção da Casa do Povo do Orvalho.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Ampliação, remodelação e construção da Casa do Povo do Orvalho.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Concelho de Oleiros.

Código NUTS 020502 (concelho de Oleiros)
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 1 1 3 5 0 7

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
(NACE): 500,2 (demolição), 501,1 (construção civil em geral), 501,2 (construção
de coberturas), 501,7 [outras actividades especializadas da construção(incluindo

estruturas)], 503,1 (trabalhos gerais de instalações), 503,2 [canalizações (instala-
ções de gás, água e equipamento sanitário)], 503,4 (isolamento térmico, acústico e
antivibrações), 503,5 (instalações eléctricas), 503,6 (instalação de antenas, pára
raios, telefones, etc), 504,1 (acabamentos gerais), 504,4 (pinturas e vidros, colagem
de papéis de parede), 504,5 [revestimento de pavimentos e paredes (colocação de
ladrilhos, de outros revestimentos, e de revestimentos colados)].

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos previstos no projecto e caderno
de encargos, sendo o seu preço base de 249 458,68 euros.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 6Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação. O prazo de
garantia da obra é de cinco anos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços e as modalidades essenciais de financiamento e
de pagamento, são por autos de medição de trabalho mensal.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupo de empresas sem que entre elas exista qualquer
vinculo jurídico, mas em caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se- ao
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio ex-
terno, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
São admitidos a concurso, os concorrentes possuidores do alvará, contendo as se-
guintes autorizações:

a) A 1.ª subcategoria (estruturas e elementos de betão) a qual tem de ser de classe
que cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo
de obra se enquadra;

b) As subcategorias das categorias seguintes, nas classes correspondentes à parte
dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no n.º 6.3 do programa de concurso:

A 4.ª subcategoria (alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias) da 1.ª ca-
tegoria (edifícios e património construído);

A 1.ª subcategoria (Instalações eléctricas de utilização de baixa tensão) da 4.ª
categoria.

Ou, o certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros, previsto na se-
gunda parte do ponto III.2.1.3 e nos termos no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

Capacidade económica e financeira � a fixação de critérios de avaliação da capaci-
dade financeira e económica dos concorrentes para a execução da obra posta a con-
curso deverá ser feita com base no quadro de referência, constante da Portaria n.º
1547/2002, de 24 de Dezembro, conforme n.º 2 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º
12/2004, de 9 de Janeiro, não podendo ser excluído nenhum concorrente que apre-
sente, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil inferior previstos referi-
da portaria, em qualquer das seguintes situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela
referenciados, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respec-
tivas declarações anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

b) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração
anual de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais.

Capacidade técnica:

Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 25 % do valor estimado do contrato;

Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às exigências técnicas;

Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, afectar à obra.
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Caso se verifique que algum ou alguns dos concorrentes não possuem capacidade
económico-financeira e capacidade técnica para a execução da obra em causa, o mesmo
ou mesmos serão excluídos, não sendo consideradas as suas propostas na fase seguin-
te, nos termos do n.º 3 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declarações anuais do IRS ou IRC e respectivos anexos, referentes aos anos de
1999, 2000, 2001 e cópia da última declaração, para efeito de IRC e respectivos
anexos, entregues para efeitos fiscais.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Alvará emitido pelo IMOPPI, ou certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, emitido por uma das entidades indicadas no anexo I do Programa
de Concurso, bem como pêlos concorrentes nacionais dos estados signatários do
acordo sobre contratos públicos, da Organização Mundial do Comércio, referidos
no anexo II do programa de concurso. São ainda exigidos os documentos previstos
nas alíneas g) e h) do ponto 15.1 do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Preço (80%);
2 � Valor técnico da proposta (20%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante

2 1 0 9 2 0 0 4

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 50 euros, acrescido de IVA + 25 euros (quando enviado
pelos CTT, à cobrança). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Devem ser pedidos os documentos no endereço indicado em I.1, até às 17 horas e
30 minutos do dia 29 de Junho de 2004, a pagar em dinheiro ou cheque visado
passado à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Oleiros.

0 1 1 0 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 7

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
São autorizados a intervir no acto público do concurso, os concorrentes e as pes-
soas por estes credenciadas, conforme n.º 5.2 do programa de concurso.

0 4 1 0 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas e 30 minutos.
Local: Sede da Junta de Freguesia do Orvalho, na morada indicada em I.1, ���
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
Não se trata de um anúncio periódico.

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A Junta de Freguesia do Orvalho, reserva-se o direito de não adjudicar a presente
empreitada a nenhum dos concorrentes, caso ocorra qualquer das situações previs-
tas no artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

1 0 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

10 de Agosto de 2004. � O Presidente da Junta de Freguesia, Paulo
Jorge Brás Urbano. 3000151551

JUNTA DE FREGUESIA DE RIO TINTO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Junta de Freguesia de Rio Tinto Divisão de Infra-Estruturas Municipais

Endereço Código postal
Largo da Igreja 4740-612

Localidade/Cidade País
Esposende Portugal

Telefone Fax
253852528 253852528

Correio electrónico Endereço internet (URL)
jfriotinto@sapo.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 £  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 £  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 £  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Beneficiação do caminho agrícola do pântano, Rajó e Talhos, Rio Tinto.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada diz respeito à pavimentação a cubo de granito e calçada à portuguesa,
execução de muros em betão ciclópico, passagens de água pluvial e valetas.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Rio Tinto, concelho de Esposende.

Código NUTS II � Região Norte
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 2 5 0 6 3 2 5 2 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   £         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade da obra, de acordo com mapa de medições, e o
valor para efeito de concurso é de 165 000 euros mais IVA à taxa aplicável.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato é de 10% do valor da adjudicação.
O prazo de garantia é de cinco anos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas
satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade da construção.
No caso de adjudicação da empreitada, as empresas associar-se-ão obrigatoriamente,
antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Para ser admitido a concurso é necessário ser titular de alvará de construção emitido
pelo IMOPPI, contendo as seguintes autorizações, nos termos do Decreto-Lei n.º
12/2004, de 9 de Janeiro e da Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro � 13.ª
subcategoria da 5.ª categoria, da classe correspondente ao valor global da empreitada.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
Segurança Social Portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autorida-
de competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o
seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser
acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das
obrigações respeitantes ao pagamento das quotizações para a Segurança Social
no espaço económico europeu;

b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repar-
tição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo
com artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 Setembro, e, se for o caso, cer-
tificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pa-
gamento de impostos e taxas no espaço económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos

a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto ou no mês anterior, que mencione as responsabilidades da empresa
no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou na qual se situe o
seu estabelecimento principal;

b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC,
na qual se contenha o carimbo «recibo» e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; e se se tratar de início de activida-
de, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva declaração.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 99 000 euros;

b) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra designadamente, do director técnico
da empreitada e do representante permanente do empreiteiro na obra;

c) Lista das obras executadas da natureza da obra posta a concurso, nos últimos
cinco anos, acompanhada de certificados de boa execução; os certificados devem
referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;

d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o
equipamento e a ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio, alugado, ou
sob qualquer outra forma;

e) Declaração, assinada pelo representante da empresa, que mencione os técnicos
e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados na alínea b).

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes
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III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T

a) Preço � 50%.
No que respeita à classificação inerente ao preço será atribuída a classificação
máxima de cinco à proposta de preço mais baixo, obtendo-se as restantes por
proporção inversa;

b) Garantia de boa execução � 40%.
No que respeita à classificação inerente à garantia de boa execução, será atribu-
ída a classificação máxima de cinco e mínima de um a cada subfactor, sendo a
classificação neste factor obtida pela média pesada, de acordo com o grau
percentual abaixo indicado para cada subfactor:

b.1) Memória descritiva e justificativa da execução da obra � 10%;
b.2) O pessoal técnico a afectar à obra, valorizado com os curriculum do di-

rector da obra e do encarregado geral � 30%;
b.3) O pessoal operário a afectar à obra � 30%;
b.4) O equipamento a afectar à obra, valorizado com base no número e tipo de

equipamento proposto para os diferentes trabalhos � 30%.

c) Prazo de execução � 10%.
À proposta de mais baixo prazo (quando razoável) será atribuída a classificação
máxima de cinco, obtendo-se as restantes classificações por proporção inversa.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
CAPRT.

2 9 1 0 2 0 0 4

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 250 euros + IVA à taxa aplicável. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento

1 5 1 1 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 6

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pêlos concorrentes, bastando para tanto, no caso de in-
tervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do bilhete de iden-
tidade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome indivi-
dual e de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada por quem obri-
gue a empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento da qual constem o
nome e o número do bilhete de identidade dos representantes.

1 6 1 1 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 17 horas e 30 minutos.
Local: Sede da Junta de Freguesia de Rio Tinto, ��� dias a contar da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
A empreitada será comparticipada pelo Programa Operacional da Região do Norte,
medida Agris.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

1 8 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Esposende DIM � Divisão de Infra-Estruturas

Municipais

Endereço Código postal
Rua Sr.ª da Saúde, 65 4740-289

Localidade/Cidade País
Esposende Portugal

Telefone Fax
253960100 253960177

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cm.esposende@mail.telepac.pt www.cm-esposende.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Esposende DIM � Divisão de Infra-Estruturas

Municipais

Endereço Código postal
Rua Sr.ª da Saúde, 65 4740-289

Localidade/Cidade País
Esposende Portugal

Telefone Fax
253960100 253960177

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cm.esposende@mail.telepac.pt www.cm-esposende.pt
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1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Esposende DIM � Divisão de Infra-Estruturas

Municipais

Endereço Código postal
Rua Sr.ª da Saúde, 65 4740-289

Localidade/Cidade País
Esposende Portugal

Telefone Fax
253960100 253960177

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cm.esposende@mail.telepac.pt www.cm-esposende.pt

17 de Agosto de 2004. � O Presidente da Junta, Joaquim Carva-
lho Rosmaninho. 1000264579

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviços Municipalizados de Viseu

Endereço Código postal
Rua Conselheiro Afonso de Melo 3510-024

Localidade/Cidade País
Viseu Portugal

Telefone Fax
232422152 232424080

Correio electrónico Endereço internet (URL)
smasviseu@mail.telepac.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   £          SIM    T
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Ampliação do reservatório do Viso.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de reservatório de água potável.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Viso Norte, Freguesia de Rio de Loba, concelho de Viseu.

Código NUTS Dão, Lafões
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 4 7 2 7 0 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O preço base do concurso é de 852 400 euros, excluindo o IVA.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 7Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação, e para o
reforço da mesma serão deduzidos 5% por cada pagamento parcial que se efectuar.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços e as modalidades essenciais de financiamento e
pagamento são efectuadas por rubrica orçamental dos Serviços Municipalizados de
Viseu e o pagamento correspondente aos autos de quantidade de trabalho, medidos
mensalmente, depois de deduzidos os descontos previstos no contrato.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Para ser admitido ao concurso é necessário possuir alvará emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, que contenha a(s)
seguinte(s) autorização(ões), nos precisos termos do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9
de Janeiro � 1.ª subcategoria (s) da 1.ª categoria, 2.ª subcategoria(s) da 5.ª catego-
ria, sendo que a classe da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria deve corresponder ao
valor da proposta e a classe da(s) restante(s) subcategoria(s) ao(s) valor(es) dos
respectivos trabalhos a efectuar.
Os concorrentes nacionais de estados membros da União Europeia, nas condições
previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, ou os concorrentes nacionais
dos estados signatários do acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em condi-
ções de igualdade com os concorrentes da União Europeia, nos termos desse acor-
do e respectivos instrumentos de aplicação, ou os concorrentes nacionais dos esta-
dos signatários do acordo sobre contratos públicos da Organização Mundial do
Comércio, nos termos estabelecidos nesse acordo.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obriga-
ções respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço
económico europeu, declaração comprovativa da regularização da situação tributária
perante o Estado Português e declaração, sob compromisso de honra, de cumpri-
mento das obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço
económico europeu.
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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documento emitido pelo Banco de Portugal no mês em que o concurso tenha sido
aberto ou no mês anterior, cópia da última declaração periódica de rendimentos
para efeitos de IRS ou IRC, balanço e demonstração de resultados das respectivas
declarações anuais.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, lista de obras executadas da natureza da obra
posta a concurso, acompanhada de certificados de boa execução, declaração, assina-
da pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamento e a ferramenta
especial a utilizar na obra, seja próprio, alugado, ou sob qualquer outra forma, de-
claração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Preço da proposta (45%);
2 � Valor técnico da proposta (35%);
3 � Prazo de execução (20%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
19/2004.

3 0 0 9 2 0 0 4

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 100 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque cruzado emitido à ordem dos Serviços Municipalizados
de Viseu.

1 1 1 0 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 6

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Uma por concorrente, devidamente credenciada.

1 2 1 0 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Viseu, ��� dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo máximo previsto para execução da empreitada é de seis meses a contar da
data da consignação.

0 9 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

9 de Agosto de 2004. � (Assinatura ilegível.) 1000264572

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviços Municipalizados de Viseu

Endereço Código postal
Rua Conselheiro Afonso de Melo 3510-024

Localidade/Cidade País
Viseu Portugal

Telefone Fax
232422152 232424080

Correio electrónico Endereço internet (URL)
smasviseu@mail.telepac.pt
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I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   £          SIM    T
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Ampliação do reservatório do Bassar.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de reservatório de água potável.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Bassar, freguesia de Campo, concelho de Viseu.

Código NUTS Dão, Lafões
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 4 7 2 7 0 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O preço base do concurso é de 275 800 euros, excluindo o IVA.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação, e para o
reforço da mesma serão deduzidos 5% por cada pagamento parcial que se efectuar.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços e as modalidades essenciais de financiamento e
pagamento são efectuadas por rubrica orçamental dos Serviços Municipalizados de
Viseu e o pagamento correspondente aos autos de quantidade de trabalho, medidos
mensalmente, depois de deduzidos os descontos previstos no contrato.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Para ser admitido ao concurso é necessário possuir alvará emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, que contenha a(s)
seguinte(s) autorização(ões), nos precisos termos do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9
de Janeiro � 1.ª subcategoria (s) da 1.ª categoria, 2.ª subcategoria(s) da 5.ª catego-
ria, sendo que a classe da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria deve corresponder ao
valor da proposta e a classe da(s) restante(s) subcategoria(s) ao(s) valor(es) dos
respectivos trabalhos a efectuar.
Os concorrentes nacionais de estados membros da União Europeia, nas condições
previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, ou os concorrentes nacionais
dos estados signatários do acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em condi-
ções de igualdade com os concorrentes da União Europeia, nos termos desse acor-
do e respectivos instrumentos de aplicação, ou os concorrentes nacionais dos esta-
dos signatários do acordo sobre contratos públicos da Organização Mundial do
Comércio, nos termos estabelecidos nesse acordo.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obriga-
ções respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço
económico europeu, declaração comprovativa da regularização da situação tributária
perante o Estado Português e declaração, sob compromisso de honra, de cumpri-
mento das obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço
económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documento emitido pelo Banco de Portugal no mês em que o concurso tenha sido
aberto ou no mês anterior, cópia da última declaração periódica de rendimentos
para efeitos de IRS ou IRC, balanço e demonstração de resultados das respectivas
declarações anuais.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, lista de obras executadas da natureza da obra
posta a concurso, acompanhada de certificados de boa execução, declaração, assina-
da pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamento e a ferramenta
especial a utilizar na obra, seja próprio, alugado, ou sob qualquer outra forma, de-
claração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
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IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Preço da proposta (45%);
2 � Valor técnico da proposta (35%);
3 � Prazo de execução (20%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
33/2004.

2 7 0 9 2 0 0 4
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 100 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou por cheque cruzado emitido à ordem dos Serviços Municipalizados
de Viseu.

0 6 1 0 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 6

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Uma por concorrente, devidamente credenciada.

0 7 1 0 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Viseu, ��� dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo máximo previsto para execução da empreitada é de quatro meses a contar
da data da consignação.

0 9 0 8 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

9 de Agosto de 2004. � (Assinatura ilegível.) 1000264578
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS E DO TRABALHO

ICP-ANACOM � Autoridade Nacional de Comunicações

Aviso

Nos termos e em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 30.º
do Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto, torna-se público que
estão disponíveis no site desta autoridade a forma e o modo de
publicitação das especificações técnicas dos interfaces a observar pe-
los operadores de redes públicas de telecomunicações, nos termos do
disposto nos n.os 1, 2, 3, 4 e 6, todos do artigo 30.º do Decreto-Lei
n.° 192/2000, de 18 de Agosto.

Mais se informa que os referidos procedimentos se encontram dis-
poníveis, no site desta autoridade, em http://www.anacom.pt/
template12.jsp?categoryld=2478.

18 de Agosto de 2004. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Álvaro Dâmaso. 3000151955

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL,
DA FAMÍLIA E DA CRIANÇA

Direcção-Geral da Solidariedade e Segurança Social

Declaração

Declara-se com conformidade com o disposto no estatuto aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro e no regulamento aprova-
do pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao regis-
to definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade
social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de uti-
lidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 81/04, a fls. 86, do livro
n.º 10 das associações de solidariedade social e considera-se efectuado
em 20 de Julho de 2001, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º, do regu-
lamento acima citado.

Dos estatutos consta nomeadamente o seguinte:

Denominação � ADAV � Associação de Defesa e Apoio da
Vida, Aveiro.

Sede � Travessa do Governo Civil, 4 � Aveiro.
Fins � O apoio à família, assim como a defesa e a promoção da

vida humana e dignidade da mulher.
Admissão de sócios � Podem ser associados, as pessoas singula-

res admitidas pela direcção da associação, mediante proposta
motivada de dois sócios efectivos no pleno gozo dos seus di-
reitos e por escrutínio secreto.

Exclusão de sócios � Perdem a qualidade de associados os sóci-
os que violarem gravemente os deveres enunciados no arti-
go 7.º dos estatutos.

17 de Agosto de 2004. � Pela Directora-Geral, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000151980

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro e no regulamento aprova-
do pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, aplicável por força da
Portaria n.º 466/86, de 25 de Agosto, que se procedeu ao registo de-
finitivo da alteração dos artigos 34.° a 37.° dos estatutos da Associ-
ação abaixo identificada, instituição particular de solidariedade social,
reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 7 à inscrição n.º 12/93,
a fls. 71 e 71 v.º, do livro n.º 1 das Instituições Com Fins de Saúde e

considera-se efectuado em 12 de Janeiro de 2004, nos termos do n.º 2
do artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta nomeadamente o seguinte:

Denominação � ABRAÇO � Associação de Apoio a Pessoas
com VIH/SIDA.

Sede � Rua da Rosa, 243, 1.°, freguesia de Santa Catarina, Lis-
boa.

17 de Agosto de 2004. � Pela Directora-Geral, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000151981

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro e no regulamento aprova-
do pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao regis-
to definitivo da alteração global dos estatutos da instituição particu-
lar de solidariedade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa
colectiva de utilidade pública.

A alteração dos estatutos foi aprovada em 16 de Dezembro de 1994
pela autoridade eclesiástica competente e o respectivo registo foi
lavrado pela inscrição n.º 03/04, a fls. 109 v.º, do livro n.º 2 das Ir-
mandades da Misericórdia e considera-se efectuado em 31 de Maio de
2004, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Santa Casa da Misericórdia de Mondim de Bas-
to.

Sede � Mondim de Basto.
Fins � Satisfazer carências de carácter social, através da prática

das 14 obras de misericórdia e realizar actos de culto católico,
em harmonia com o disposto no seu compromisso e na legis-
lação universal e particular.

Admissão de sócios � Podem ser admitidos como irmãos os
indivíduos de ambos os sexos, que sejam de maior idade; natu-
rais, residentes ou ligados por laços de afectividade ao conce-
lho de Mondim de Basto; gozem de boa reputação moral e
social; aceitem os princípios da doutrina e da moral cristãs
que informam a Instituição; se comprometam ao pagamento
de uma jóia de valor ajustado ao tempo e uma quota a estabe-
lecer oportunamente.

Exclusão de sócios � São excluídos os irmãos que: solicitem a
sua exoneração; deixarem de satisfazer as suas quotas por tempo
superior a 180 dias e que, depois de notificados por qualquer
dos meios normais de comunicação, não cumpram esta sua
obrigação, ou não justifiquem a sua atitude, no prazo de 30
dias, a contar da data em que lhes tiver sido entregue a noti-
ficação, não prestarem contas de valores que lhes tenham sido
confiados; sem motivo justificado, se recusarem a servir os
lugares dos corpos gerentes para que tiverem sido eleitos, per-
derem a boa reputação moral e social e os que, voluntaria-
mente, causarem danos à Instituição; tomem atitudes hostis à
religião católica, designadamente pela sua conduta social ou
actividade pública.

17 de Agosto de 2004. � Pela Directora-Geral, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000151984

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Por despacho de 20 de Julho de 2004, do Subdirector-Geral de
Transportes Terrestres, foi outorgada pelo prazo de dois anos a car-
reira de serviço público a seguir indicada:

Provisória de passageiros entre Leiria e Ourém (pela A1),
requerida pela empresa Rodoviária do Tejo, S. A., com sede
em Torres Novas, Avenida Dr. João Martins Azevedo, 15.

30 de Julho de 2004. � Pelo Director de Serviços de Transportes
Rodoviários de Passageiros, O Chefe de Divisão, José Ribeiro Graça.

3000149923
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TRIBUNAIS

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 800/04.2TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Transinsular Transportes Marítimos Insulares.
Requerido � Nautitrans � Trânsitos e Transporte, L.da

A juíza de direito de turno no Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Nautitrans �
 Trânsitos e Transporte, L.da, identificação de pessoa colectiva
n.º 503220710, domicílio: Quinta de Santo António, Rua A, lote 123,
Camarate, Sacavém, 2685-000 Camarate, Sacavém, para no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.°, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 15 de Julho de 2004.

6 de Agosto de 2004. � A Juíza de Direito, (Assinatura ilegível.) �
A Oficial de Justiça, Gina Estevinha. 3000151697

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 814/04.2TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Cruz & C.A, S. A.
Requerido � José César Nicolau Inácio e Maria Manuela Lima Falé

Monteiro Nicolau Inácio.

Dr.ª Estrela Chaby, juíza de direito de turno ao 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos: César Nicolau
Inácio e Maria Manuela Lima Falé Monteiro Nicolau Inácio, residen-
tes em Rua Arco do Carvalhão, 45, 2.° direito, Lisboa, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.°, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 22 de Julho de 2004.

11 de Agosto de 2004. � A Juíza de Direito, Estrela Chaby. � O
Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000151587

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Administração

Despacho

Por despacho do administrador da Universidade dos Açores de 9 de
Julho de 2004 é autorizada a renovação do contrato de avença com
Andrea Marisa Jacome da Costa, com a remuneração mensal de 450
euros, sem IVA, por conveniência urgente de serviço, por seis meses,
com efeitos a partir de 1 de Julho de 2004, pelo projecto DIV 060402.

Isento de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas.

12 de Julho de 2004. � O Administrador, António Augusto Baptista
Soares Marinho. 3000148992

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TÁBUA

Aviso n.º 38/2004/SPAP
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da senho-

ra directora regional de educação do centro, de 13 de Maio de 2004,
foi autorizada, a requisição, até 31 de Agosto de 2005, da docente do
QZD, Adélia Maria Besteiro Rodrigues.

11 de Agosto de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000151554

CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do meu

despacho de 8 de Julho de 2004, e na sequência da homologação da
acta em que o júri de avaliação de estágio concordou, com base e com
os fundamentos constantes no acórdão n.º 100/98 do T. C., com a
sua dispensa por parte do arquitecto Luís Filipe Pereira Alves
Pretarouca, foi o referido trabalhador nomeado, definitivamente, como
técnico superior de 2.ª classe, arquitecto do quadro privativo do
Município de Tabuaço.

30 de Julho de 2004. � O Presidente da Câmara, José Carlos Pin-
to dos Santos. 1000264576

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Edital n.º 157/2004
Alteração ao alvará de loteamento

Dr. Carlos Manuel Soares Miguel, presidente da Câmara Municipal
de Torres Vedras:

Torna público que, por deliberação desta Câmara Municipal toma-
da na reunião ordinária de 27 de Julho de 2004, e para cumprimento
do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, está
aberto, durante 15 dias, inquérito público sobre a alteração ao alvará
de loteamento n.º 01/80 para o prédio sito em Buligueira, freguesia
de Dois Portos, deste concelho, registado na Conservatória do Regis-
to Predial sob os n.º 76 150 e 76 151 e inscritos na matriz urbana
sob o artigo 16.º da secção V, cujo titular é Joaquim António dos Santos
Esteves, a que se refere o Processo n.º 358/04, cujo prazo se inicia
oito dias após a publicação em Diário da República.

Quaisquer reclamações, observações ou sugestões sobre o referido
projecto poderão ser apresentadas, por escrito, através de requerimento
dirigido ao Presidente da Câmara, na secção de apoio administrativo
à divisão de gestão urbanística da Câmara Municipal de Torres Vedras
e na sede da Junta de Freguesia de Dois Portos, onde o projecto esta-
rá exposto durante o horário normal de expediente.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Acácio Manuel Carvalhal Cunha, director do Departamento
Administrativo e Financeiro, o subscrevi.

5 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Soares Miguel. 3000151914

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de qua-

tro lugares de motorista de pesados, dois lugares de
condutor de máquinas pesadas e veículos especiais,
um lugar de motorista de transportes colectivos e um
lugar de motorista de ligeiros.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de
22 de Julho de 2004, foi autorizado pelo Vice-Presidente desta Câ-
mara Municipal, a abertura de concurso externo de ingresso para pro-
vimento de quatro lugares de motorista de pesados, dois lugares de
condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, um lugar de moto-
rista de transportes colectivos e um motorista de ligeiros, do quadro
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de pessoal auxiliar desta Câmara, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho e do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 � O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

3 � O concurso é válido para os lugares postos a concurso e para
as vagas que se verificarem e houver necessidade de preencher no prazo
de um ano a contar da data da publicação da lista de classificação e
ordenação dos candidatos.

4 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Vereador Engenheiro José Luís Gonçalves Sousa
Pinto;

Vogais efectivos � Director do Departamento de Obras Muni-
cipais e Transportes Engenheiro Valdemar Magalhães de Sousa,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;
assessor do Presidente Engenheiro António José Faria dos
Santos;

Vogais suplentes � Encarregado de Transportes Rui José da Costa
Alves Vieira; Desenhador Especialista Principal José Manuel
Ribeiro Guedes.

5 � Conteúdos funcionais: as funções a desempenhar pelos candi-
datos a admitir constarão do desempenho das funções de motorista
de pesados, condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, moto-
rista de transportes colectivos e motorista de ligeiros, descritas no
Despacho n.º 38/88, da secretaria de estado da administração local e
do ordenamento do território, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do prazo
acima indicado, os seguinte requisitos de admissão:

6.1 � Requisites gerais: são requisitos gerais de admissão os referi-
dos no n.º 2 do artigo 29.° do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir escolaridade obrigatória;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória;

6.2 � Requisitos especiais: de acordo com o disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, constitui ainda requisito de admissão a posse de carta de
condução das categorias seguintes: motorista de pesados � categoria
C; condutor de máquinas pesadas e veículos especiais � categoria CE;
motorista de transportes colectivos � categoria D e motorista de
ligeiros � categoria B.

7 � Formalização de candidatura: as candidaturas devem ser for-
malizadas em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Munici-
pal de Valongo, podendo ser entregues pessoalmente ou remetidas pelo
correio, com aviso de recepção, até ao prazo fixado para apresenta-
ção de candidaturas, para a Câmara Municipal de Valongo, Avenida 5
de Outubro, 160, 4440-503 Valongo.

7.1 � Dos requerimentos deverão constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, número de con-
tribuinte, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento,
número e data do bilhete de identidade e respectivo arquivo
de identificação, residência, código postal e número de tele-
fone);

b) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

7.2 � Juntamente com os requerimentos de admissão, os candida-
tos deverão apresentar fotocópias dos documentos comprovativos dos
requisitos gerais referidos no 6.1, os quais poderão ser dispensados
para admissão ao concurso com excepção do certificado de habilita-
ções se o candidato declarar no próprio documento, em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contra relativamente a cada um dos requisitos gerais de admissão.

7.3 � É obrigatória a junção de fotocópias da carta de condução.
7.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Métodos de selecção a utilizar no presente concurso são os

seguintes:

a) Prova prática de condução;
b) Prova escrita de conhecimentos;

Para efeitos de classificação final dos candidatos o júri adoptará a
seguinte fórmula:

8 PPC + 12PEC
CF = �������

20

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de condução;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
8 e 12 = coeficiente de ponderação.

A prova prática de condução valerá até ao máximo de 20 valores
e a prova escrita de conhecimentos valerá até ao máximo de 20
valores e incidirá sobre o Código da Estrada.

A classificação final será estabelecida na escala de zero a 20 valo-
res.

O sistema de classificação constará das actas da reunião do júri do
concurso, que serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9 � Local de trabalho: área do Município de Valongo, em regime
de 35 horas semanais.

10 � Remuneração: a remuneração será a correspondente ao índi-
ce dá escala salarial de regime geral da função pública, acrescida dos
demais subsídios e abonos atribuídos aos funcionários e agentes da
administração local, designadamente:

Motorista de pesados, índice 151 (468,60 euros); condutor de
máquinas pesadas e veículos especiais, índice 155 (481,01
euros); motorista de transportes colectivos, índice 175 (543,08
euros)e motorista de ligeiros, índice 142 (440,67 euros).

11 � Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, de 31 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 17 de Outubro
e código de procedimento administrativo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a ad-
ministração pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3
de Fevereiro, em conjugação com o n.º 3 do artigo 3.º, o candidato
com deficiência, com um grau de incapacidade ou deficiência igual ou
superior a 60% tem preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

12 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo. 3000151691

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de arquitecto de 1.ª classe

1 � Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de
23 de Junho de 2004, autorizei a abertura de concurso interno de acesso
geral para provimento de um lugar de arquitecto de 1.ª classe, do quadro
de pessoal técnico superior desta Câmara, nos termos do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho e do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 � O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repúbli-
ca.

3 � O concurso é válido exclusivamente para provimento do lu-
gar posto a concurso.

4 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Vice-Presidente Engenheiro Técnico Expedito
Manuel de Carvalho Moreira.

Vogais efectivos � Director do Departamento dos Serviços de
Urbanismo Arquitecto António José de Lemos Lopes
Fernandes, que substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

Chefe da Divisão de Análise Urbanística Arquitecta José Eduar-
do Martins Teixeira Leite.

Vogais suplentes � Arquitecto de 1ª classe Telmo Quadros
Ferreira; Arquitecto Principal João Paulo Adolfo Barbosa.

5 � Apresentação de candidatura: as candidaturas devem ser for-
malizadas em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Munici-
pal de Valongo, podendo ser entregues pessoalmente ou remetidas pelo
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correio, com aviso de recepção, até ao prazo fixado para apresenta-
ção de candidaturas, para a Câmara Municipal de Valongo, Avenida 5
de Outubro, 160, 4440-503 Valongo.

5.1 � Dos requerimentos deverão constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, número fiscal
de contribuinte, naturalidade, nacionalidade, filiação, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e res-
pectivo arquivo de identificação, residência, código postal e
número de telefone);

b) Situação profissional, com indicação da categoria que o can-
didato detém, serviço a que pertence e natureza do vínculo
na função:

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal;

d) Descrição dos documentos anexos ao requerimento.

5.2 � Juntamente com os requerimentos de admissão, os candida-
tos deverão apresentar os seguintes elementos:

a) Documentos comprovativos dos requisitos a que se referem
o artigo 29.° do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os
quais poderão ser dispensados para admissão ao concurso,
com excepção do exigido na alínea c) do citado artigo, se o
candidato declarar no próprio requerimento, em alíneas se-
paradas e sob compromisso de honra a situação precisa em
que se encontra relativamente a cada um dos requisitos ge-
rais e especiais de admissão;

b) Declaração, passada e autenticada pelo serviço onde o fun-
cionário exerce funções, onde conste a categoria que possui,
natureza do vínculo, tempo de serviço na categoria, na car-
reira e na administração pública e autárquica e especificação
pormenorizada das tarefas e responsabilidades que lhe esti-
verem cometidas;

c) Certidão comprovativa da classificação de serviço nos últi-
mos três anos;

d) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado. Os candida-
tos que sejam funcionários desta Câmara ficam dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos que constem dos respectivos processos individuais.

6 � Métodos de selecção a utilizar no presente concurso são os
seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

Para efeitos de classificação final dos candidatos o júri adoptará a
seguinte fórmula:

CF = 0,6 x AC + 0,4 × EPS

em que:

CF = classificação Final;
AC = avaliação Curricular;
EPS = entrevista Profissional de Selecção;
0,6 e 0,4 = coeficientes de ponderação.

Para valoração da avaliação curricular, o júri adoptará a seguinte
fórmula:

AC = 0,35 x (HL + EP) + 0,30 × (FP + CS)
em que:

AC = avaliação Curricular;
HL = habilitações Literárias;
EP = experiência Profissional;
FP = formação Profissional;
CS = classificação de Serviço;
0,35 e 0,30 = coeficientes de ponderação.

Para valoração das habilitações literárias (HL), o júri atribuirá a
valoração obtida na média final de licenciatura.

Para valoração da experiência profissional (HP), o júri atribuirá
um valor por cada mês do mesmo conteúdo funcional na administra-
ção pública, até ao máximo de 20 valores.

Para valoração da formação profissional (FP), o júri atribuirá um
valor por cada dia de formação, considerando para o efeito um dia
como um período de sete horas de formação, até ao máximo de 10
valores.

Para valoração da classificação de serviço (CS), até ao máximo de
10 valores, o júri atribuirá a valoração obtida na média dos últimos
três anos de serviço.

Para valoração da entrevista profissional de selecção (EPS), o júri
adoptará a seguinte fórmula:

EPS = APR + APE

em que:

EPS = Entrevista profissional de selecção;
APR = Aptidão profissional;
APE = Aptidão pessoal.

Para a valoração da entrevista profissional de selecção, o júri atri-
buirá até ao máximo de 20 valores, sendo 10 valores pela aptidão
profissional (APR) e 10 valores pela aptidão pessoal (APE).

A classificação final será estabelecida na escala de zero a 20 valo-
res.

O sistema de classificação constará das actas da reunião do júri do
concurso, serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

7 � Local de trabalho: área do Município de Valongo, em regime
de 35 horas semanais.

8 � A relação dos candidatos ao concurso e a lista de classificação
final serão afixadas nas instalações dos serviços municipais, na Ave-
nida 5 de Outubro, 160, em Valongo.

9 � Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
de 31 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 17 de Outubro e
Código de Procedimento Administrativo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a ad-
ministração pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

12 de Agosto de 2004. � O Presidente de Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo. 3000151696

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares de desenhador especialista

1 � Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de
31 de Maio de 2004, autorizei a abertura de concurso interno de acesso
geral para provimento de dois lugares de desenhador especialista, do
quadro de pessoal de técnico profissional desta Câmara, nos termos
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho e do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho.

2 � O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

3 � O concurso é válido exclusivamente para provimento dos lu-
gares postos a concurso.

4 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Vereador, Engenheiro Técnico Expedito Manuel
de Carvalho Moreira;

Vogais efectivos � Director do Departamento dos Serviços de
Urbanismo Arquitecto António José de Lemos Lopes
Fernandes, que substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

Chefe de Divisão de Análise Urbanística Arquitecto José Eduar-
do Martins Teixeira Leite.

Vogais suplentes � Arquitecto de 1.ª Classe Telmo Quadros
Ferreira.

Arquitecta de 2.ª Classe Helena Sofia de Jesus Marques Esteves.

5 � Condições de candidatura: poderão candidatar-se todos os in-
divíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do prazo aci-
ma indicado, os seguintes requisitos de admissão:

5.1 � Requisitos gerais: são requisitos gerais de admissão os cons-
tantes no n.º 2 do artigo 29.° do Decreto-Lei n.º 204/98.

5.2 � Requisitos especiais: constitui ainda requisito de admissão o
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro.

6 � Formalização de candidatura: as candidaturas devem ser for-
malizadas em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Munici-
pal de Valongo, podendo ser entregues pessoalmente ou remetidas pelo
correio, com aviso de recepção, até ao prazo fixado para apresenta-
ção de candidaturas, para a Câmara Municipal de Valongo, Avenida 5
de Outubro, 160, 4440-503 Valongo.
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6.1 � Dos requerimentos deverá constar:

a) Identificação completa, nome, estado civil, número de con-
tribuinte, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento,
número e data do bilhete de identidade e respectivo arquivo
de identificação, residência, código postal e número de tele-
fone;

b) Situação profissional, com indicação da categoria que o can-
didato detém, serviço a que pertence e natureza do vínculo
na função;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

d) Descrição dos documentos anexos ao requerimento.

6.2 � Juntamente com os requerimentos de admissão, os candida-
tos deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Documentos comprovativos dos requisitos a que se referem
o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, 11 de Julho, os quais
poderão ser dispensados para admissão ao concurso com
excepção do exigido na alínea c) do citado artigo, se o can-
didato declarar no próprio requerimento, em alíneas separa-
das e sob compromisso de honra, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um dos requisites gerais
e especiais de admissão;

b) Declaração, passada e autenticada pelo serviço onde o fun-
cionário exerce funções, onde conste a categoria que possui,
natureza do vínculo, tempo de serviço na categoria, na car-
reira e na administração pública e autárquica e especificação
pormenorizada das tarefas e responsabilidades que lhe esti-
verem cometidas;

c) Certidão comprovativa da classificação de serviço.

Os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) podem ser substitu-
ídos por fotocópias.

Os candidatos que sejam funcionários desta Câmara Municipal fi-
cam dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos que constem dos respectivos processos individuais.

6.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Métodos de selecção a utilizar: avaliação curricular: na avali-

ação curricular será avaliada a formação profissional, a experiência
profissional e a classificação de serviço, de acordo com a aplicação
da seguinte fórmula:

FP + 2EP + 3CS
AC = �������

6

em que:

AC = avaliação curricular;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço;
1, 2 e 3 = coeficientes de ponderação.

A formação profissional (FP) será obtida valorando os dias de for-
mação na área funcional dos últimos três anos, até ao máximo de 10
dias de formação. Cada dia terá uma valoração de dois pontos e cada
dia corresponderá a sete horas de formação.

A experiência profissional (EP) será obtida considerando o tempo
de serviço na carreira e o tempo de serviço na categoria, de acordo
com a seguinte fórmula:

2CAR + 3CAT
EP = ������

5

em que:

EP = experiência profissional;
CAR = tempo de serviço na carreira;
CAT = tempo de serviço na categoria;
2 e 3 = coeficientes de ponderação.

O tempo de serviço será valorado de acordo com os seguintes cri-
térios:

Na carreira, 6 anos, 15; 6 a 9 anos, 18; mais de 9 anos, 20.
Na categoria, 3 anos, 15; 3 a 6 anos, 18; mais de 6 anos, 20.

A classificação de serviço (CS) será obtida considerando a média da
classificação de serviço obtida nos últimos três anos, multiplicada por
dois.

A classificação final será estabelecida na escala de zero a 20 valo-
res.

O sistema de classificação constará das actas do reunião do júri do
concurso, que serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9 � Local de trabalho: área do Município de Valongo, em regime
de 35 horas semanais.

10 � Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, de 31 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 17 de Outubro
e Código de Procedimento Administrativo.

11 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a administração pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

12 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Pereira de Meio. 3000151706

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

Aviso n.º 80/04

Nomeação

Em cumprimento do disposto do n.º 1, do artigo 6.°, do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que
por meu despacho de 24 de Junho de 2004, foram nomeados a título
definitivo, após o período probatório, os seguintes funcionários:

Helena Maria Peixoto Canhoto Cabeças, na carreira de calceteiro,
do grupo de pessoal operário qualificado, na sequência de con-
curso externo de ingresso;

Maria Manuela Ferreira Pernas Frade, na carreira de calceteiro
do grupo de pessoal operário qualificado, na sequência de con-
curso externo de ingresso;

José Luís Jorge da Silva, na carreira de motorista de pesados, do
grupo de pessoal auxiliar, na sequência de concurso externo de
ingresso;

Marcos Fernando Pais Mendes, na carreira de pedreiro, do grupo
de pessoal operário qualificado, na sequência de concurso ex-
terno de ingresso.

Joaquim António Pernas Vila Boa, na carreira de serralheiro ci-
vil, do grupo de pessoal operário qualificado, na sequência de
concurso externo de ingresso.

Os candidatos ora nomeados devem aceitar a respectiva nomeação
no prazo de 20 dias contado a partir da publicação deste aviso no
Diário da República.

[Processo isento de visto do Tribunal de Contas � alínea c), n.º 3,
artigo 114.º, Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto].

11 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel João
Fontainhas Condenado. 1000264585

Aviso n.º 81/04

Nomeação

Em cumprimento do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 34.°,
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se pú-
blico que por meu despacho de 12 de Agosto de 2004, e na sequência
do concurso externo de ingresso para provimento de três lugares de
auxiliar dos serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 24, de 29 de Janeiro de 2003, cuja
lista de classificação final foi homologada por meu despacho de 23 de
Julho de 2004, foram nomeados:

Maria Joaquina Patacão Ventura Teixeira, classificado em 1.º lugar
com 15,346 valores;

Lucrécia Maria da Cruz Serra Carvalho, classificado em 2.° lugar
com 15,226 valores;

Anabela Susana Peixoto Canhoto Simões , classificado em 3.°
lugar com 15,173 valores, para ocuparem os referidos lugares
a que corresponde a remuneração 397,22 euros, escalão 1,
índice 128.

Os candidatos ora nomeados devem tomar posse no prazo de 20
dias contado a partir da publicação deste aviso no Diário da República.
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[Processo isento de visto do Tribunal de Contas � alínea c), n.º 3,
artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto].

12 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel João
Fontainhas Condenado. 1000264587

Aviso n.° 82/04

Nomeação

Em cumprimento do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 34.°,
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se pú-
blico que por meu despacho de 12 de Agosto de 2004, e na sequência
do concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar da
carreira de técnico superior, categoria de técnico superior principal,
área funcional de história, do grupo de pessoal técnico superior, pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 99, de 27 de Abril de
2004, cuja lista de classificação final foi homologada por meu despa-
cho de 11 de Agosto de 2004, foi nomeada:

Margarida Maria Velez Borrega, classificado em 1.º lugar com
16,78 valores, para ocupar o referido lugar a que corresponde
a remuneração 1582,68 euros, escalão 1, índice 510.

O candidato ora nomeado deve tomar posse no prazo de 20 dias
contado a partir da publicação deste aviso no Diário da República.

[Processo isento de visto do Tribunal de Contas � alínea c), n.º 3,
artigo 114.°, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto].

12 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Manuel João
Fontainhas Condenado. 1000264586

JUNTA FREGUESIA DE ACHADA

Edital

Brasão, Bandeira e Selo

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Achada, do município de Nordeste, tendo em conta o
parecer emitido em 4 de Dezembro de 1995, pela Comissão de Herál-
dica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabeleci-
do, nos termos da alínea q), do n.º 2 do artigo 17.° do Decreto-Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia,
em sessão da assembleia de freguesia de 9 de Junho de 2004.

Brasão � escudo de ouro, uma faixa ondeada de azul, carregada de
uma faixeta ondeada de prata, acompanhada em chefe de um açor
sustento nas garras um escudete de azul com cinco besantes de prata;
em contrachefe, um pé de batateira de verde, tuberculada de prata, os
tubérculos contornados de verde, entre uma espiga de trigo do mesmo
e uma espiga de milho de vermelho, folhada de verde. Coroa mural de
prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro, em maiús-
culas: ACHADA � NORDESTE.

Bandeira � esquartelada de branco e verde. Cordão e borlas de prata
e verde. Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da leis com a legenda: Junta de Freguesia de
Achada � Nordeste.

10 de Agosto de 2004. � O Presidente da Junta de Freguesia, Di-
nis Alberto Pereira Miranda. 3000151601

JUNTA DE FREGUESIA DE ASSUNÇÃO

Aviso

Concurso externo de ingresso, auxiliar de serviços gerais

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
da Junta de Freguesia de Assunção, de 27 de Fevereiro de 2004, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso ex-
terno de ingresso para provimento de um lugar de auxiliar de serviços
gerais.

2 � Remuneração: a correspondente ao escalão 1, índice 128,
actualmente fixada em 397,22 euros.

3 � Condições de trabalho: as genericamente vigentes e aplicáveis
aos funcionários e agentes da administração local.

4 � Local de trabalho Junta de Freguesia de Assunção.

5 � Conteúdo funcional: o definido no Despacho n.º 4/88, publi-
cado na 2.ª série do Diário da República, de 6 de Abril de 1989.

6 � Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho;
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de Junho (na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro); Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho; Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro; Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Ou-
tubro; Decreto-Lei n.º 320-A/2000, de 15 de Dezembro e Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

7 � Prazo de validade: exclusivamente para o lugar posto a con-
curso.

8 � Prazo de apresentação de candidaturas 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

9 � Requisitos:

Gerais: os definidos no n.º 2 do artigo 29.° do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Junho;

Especiais: os previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 12.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção da Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho.

10 � Formalizações das candidaturas - as candidaturas deverão ser
formuladas mediante requerimento, dirigido ao Presidente da Junta de
Freguesia de Assunção, podendo ser remetido pelo correio, até ao
último dia do prazo estabelecido neste aviso, por carta registada com
aviso de recepção, para a Junta de Freguesia de Assunção, Rua de
Olivença, 17, Apartado 14, 7340-019 Arronches, devendo nele cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natura-
lidade, data de nascimento, número, data e serviço de iden-
tificação do bilhete de identidade, número fiscal de contribu-
inte, residência, código postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Formação ou experiência profissional;
d) Identificação do concurso a que se candidata, mediante refe-

rência ao número e data do Diário da República onde se
encontra publicado o presente aviso;

e) Quaisquer circunstâncias que o candidato considere passíveis
de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal, nomeadamente o previsto no
n.º 3 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro e n.os 3 e 10 do artigo 30.° do Decreto-Lei n.º 320-
-A/2000, de 15 de Dezembro;

f) Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com de-
ficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob
compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e
tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imedi-
ata do documento comprovativo.

Os candidatos com deficiência devem ainda mencionar no requeri-
mento de admissão todos os elementos necessários para que se adeqúe
o processo de selecção, nas suas diferentes vertentes, às suas capaci-
dades de comunicação/expressão.

11 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados da
seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso);
c) Documentos comprovativos dos requisitos gerais de admis-

são previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do arti-
go 29.°, a que se refere o n.º 10 do presente aviso, os quais
serão temporariamente dispensados se os candidatos decla-
rarem nos requerimentos, em alíneas separadas e sob com-
promisso de honra, relativamente a cada um dos requisitos,
a situação precisa em que se encontram;

d) Documentos comprovativos dos elementos a que se refere a
alínea e) e primeira parte da alínea f) do número anterior.

12 � A não apresentação dos documentos referidos nas alíneas a)
e b) do número anterior determina a exclusão dos candidatos.

13 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação dos
documentos comprovativos das suas declarações.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

15 � Métodos de selecção: prova prática de conhecimentos e
entrevista profissional de selecção.

A prova prática de conhecimentos será constituída pela limpeza e
arrumação de uma sala do edifício da Junta de Freguesia.

A prova será classificada de 0 a 20 valores.
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A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissi-
onais e pessoais dos candidatos e será classificada de 0 a 20 valores.

Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista profissional
de selecção e da prova prática de conhecimentos, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

16 � Aplicação dos métodos de selecção: o local, data e horário
das provas serão comunicados aos candidatos nos termos do n.º 2 do
artigo 34.° do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho.

17 � Publicação de listas: a relação dos candidatos admitidos e a
exclusão de candidatos serão publicadas, respectivamente, nos termos
dos artigos 33.° e 34.° do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho,
com a adaptação introduzida pelo artigo 6.° do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho.

O projecto e lista de classificação final serão publicitados, respec-
tivamente, nos termos dos artigos 38.° e 40.° do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Junho, com a adaptação introduzida pelo artigo 6.° do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

O local de afixação no serviço é no edifício da Junta de Freguesia.
18 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Jacinto José Realinho Semedo, Presidente da
Assembleia de Freguesia;

Vogais efectivos � José Manuel Velez Pires Lourenço, primeiro
secretário da assembleia de freguesia; José António Venâncio,
membro da assembleia de freguesia;

Vogais suplentes � António Manuel Pombo Mergulhão, Presi-
dente da Junta de Freguesia; João Manuel Procópio Barrote
secretário da Junta de Freguesia; o primeiro vogal efectivo
substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos.

19 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constituição
da República, a administração pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

16 de Agosto de 2004. � O Presidente da Junta, António Manuel
Pombo Mergulhão. 1000264591

JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVILA

Aviso

Para os devidos efeitos se publica, que por o despacho de 2 de
Agosto de 2004, foi nomeada para provimento de uma vaga de assis-
tente administrativo especialista, da carreira de assistente administra-
tivo, existente no quadro de pessoal desta autarquia, a funcionária
Eudóxia Cavaco Garcia, única concorrente ao concurso de acesso
termos do n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, cuja lista de classificação final foi homologada na reu-
nião da junta de freguesia de Benavila, realizada em 29 de Julho de
2004 e publicada através da ordem de serviço n.º 4 de 30 de Julho de
2004, devendo a funcionária aceitar a nomeação dentro do prazo legal.

2 de Agosto de 2004. � O Presidente da Junta de Freguesia, José
da Silva Rodrigues Ribeiro. 3000150154

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar para a categoria de técnico profissional de 2.ª clas-
se, do grupo de pessoal técnico profissional.

Para os devidos efeitos, toma-se público que, de harmonia com a
deliberação desta Junta de Freguesia, tomada pelo seu executivo em
reunião efectuada a 11 de Agosto de 2004, se encontra aberto con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar para a cate-
goria de técnico profissional de 2.ª classe, do grupo de pessoal técni-
co profissional, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho e Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

1 � O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

2 � Validade do concurso - o concurso é válido pelo prazo de um
ano a contar da data da publicação da lista de classificação final, para
o lugar vago existente e para os que vierem a vagar até ao termo do
prazo de validade, e tem como objectivo a constituição de reservas
de recrutamento, nos termos das alíneas b) e d) do artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 � Condições de candidatura: poderão candidatar-se todos os in-
divíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do prazo aci-
ma indicado, os seguintes requisitos de admissão.

3.1 � São requisitos gerais de admissão ao concurso os constantes
do artigo 29.° do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigíveis para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatórios;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e o perfil indispensáveis ao exercício

da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

3.2 � São requisitos específicos para o concurso, a posse de curso
tecnológico, curso das escolas profissionais, curso que confira certifi-
cado de qualificação profissional do nível III, ou o 12.° ano.

4 � Local de Trabalho: sede da Junta de Freguesia de São João,
Rua Morais Soares, 32 e 32-A, 1900-346, Lisboa, e/ou qualquer ins-
talação afecta a esta Junta.

5 � A categoria em apreço corresponde o vencimento do escalão
1, índice 199 (617,56 euros), nos termos do anexo ao Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, bem corno os demais direitos e
regalias em vigor para os funcionários e agentes da administração local.

6 � O horário de trabalho é o estabelecido no Decreto-Lei n.º 259/
98, de 18 de Agosto, 35 horas semanais.

7 � Conteúdo funcional: prestar apoio de contabilidade e na área
administrativa; estabelecer contactos telefónicos com outras entida-
des; assegurar, preparar e distribuir os documentos necessários à exe-
cução de diversos serviços da contabilidade; proceder à recolha de dados
e elaborar as correspondentes estatísticas; assegurar a compilação de
informações de serviço que fundamentem as decisões dos responsá-
veis; organizar os ficheiros e arquivos e mantê-los actualizados; pro-
ceder ao aprovisionamento do material necessário ao funcionamento
dos serviços da área de actividade em que se integra; assegurar a re-
cepção e expediente da correspondência; executar trabalhos de
informática inerentes ás funções; proceder a atendimento público;
prestar apoio ás funções contabilísticas e de recursos humanos.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao Presidente da Junta de Freguesia de São João e
entregue pessoalmente, durante as horas de expediente, até ao último
dia do prazo estabelecido no n.º 1 do presente aviso, na Junta de Fre-
guesia de São João, sito na Rua Morais Soares, 32 e 32 A 1900-346
Lisboa, na secretaria, ou remetido pelo correio, registado, com aviso
de recepção, considerando-se entregue dentro do prazo desde que
expedido até ao termo do prazo fixado no presente aviso.

8.2 � Do requerimento devem constar, obrigatoriamente, os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, estado civil, número, data e
validade do bilhete de identidade e serviço que o emitiu,
número fiscal) situação militar, quando for caso disso, mo-
rada, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações e qualificações profissionais-especializações,

estágios, seminários, outras acções de formação;
d) Pedido para ser admitido ao concurso e identificação do

mesmo, mediante referência ao número, data e página do
Diário da República onde se encontra publicado o presente
aviso;

e) Situação face à função pública, se for caso disso, com indi-
cação da categoria detida, serviço a que pertence e natureza
do vínculo;

f) Identificação dos documentos que instruam o requerimento,
bem como sua sumária caracterização;

g) Quaisquer o outros elementos que os candidatos entendam
dever especificar para melhor apreciação do seu mérito ou
que possam constituir motivo de preferência legal.
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8.3 � O requerimento deverá ser acompanhado, sob pena de ex-
clusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Documento comprovativo do serviço militar ou de serviço

cívico, quando obrigatório;
d) Certificado do registo criminal;
e) Certificado médico comprovativo de possuir robustez física

indispensável ao exercício da função a que se candidata e de
ter cumprido as leis de vacinação obrigatória;

f) Sendo candidato vinculado à função pública, declaração de-
vidamente autenticada emitida pelo serviço de origem, da
qual constem, de forma inequívoca, a existência e natureza
do vínculo à função pública e a contagem do tempo de ser-
viço na categoria, na carreira e na função pública;

g) Um exemplar de Curriculum Vitae, devidamente datado e
assinado.

8.4 � É dispensada a apresentação dos documentos mencionados
nas alíneas c), d) e e) do n.º 8.3 do presente aviso, desde que os can-
didatos declarem no requerimento em alíneas separadas e sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontra relativa-
mente a cada um dos requisitos.

8.5 � A falta de declaração a que se refere o número anterior
determina a exclusão do concurso se não tiver sido apresentada a
documentação exigida.

9 � Métodos de selecção: os métodos de selecção a utilizar serão
os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Prova de conhecimentos;
c) Entrevista profissional de selecção;

9.1 � A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões profis-
sionais do candidato na área para que o concurso é aberto, através da
ponderação dos seguintes factores:

a) Habilitação académica de base (H) � sendo ponderada a
titularidade de grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;

b) Formação profissional (FP) � sendo ponderadas as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com a área funcional do lugar em concurso;

c) Experiência profissional (EP) � sendo ponderado o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para que o
concurso se encontra aberto, bem como as outras capa-
citações adequadas, avaliado, designadamente, pela sua natu-
reza e duração.

Resultando a sua classificação da aplicação da seguinte expressão:

AC = (30H + 25FP + 45EP)/100

9.2 � A prova de conhecimentos (PC) terá de por si carácter
eliminatório, sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação
inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredondamento,
as classificações inferiores a nove valores e meio, conforme o determi-
nado no n.º 1 do artigo 36.° do Decreto Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.3 � A prova de conhecimentos será escrita, terá uma duração
máxima de uma hora e meia e visa avaliar o nível dos conhecimentos
académicos e profissionais exigíveis para o exercício das funções.

9.4 � O programa da prova de conhecimentos é composto pelas
seguintes matérias:

a) Conhecimentos gerais e específicos:

Conhecimentos ao nível das habilitações exigidas para o
ingresso na respectiva carreira, fazendo apelo aos conhe-
cimentos adquiridos no âmbito escolar, nomeadamente na
área do português;

Questões sobre a seguinte legislação: direitos e deveres da
função pública e deontologia profissional; regime de féri-
as, faltas e licenças, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, com as alterações constantes na Lei n.º 117/99
de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio; esta-
tuto remuneratório dos funcionários e agentes da admi-
nistração pública, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro e Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho; estatu-
to disciplinar dos funcionários e agentes da administra-
ção pública, Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
deontologia do serviço público, resolução do conselho de
ministros, Decreto-Lei n.º 18/93; quadro de competên-
cias e regime jurídico de funcionamento das autarquias lo-

cais para o qual é aberto o concurso, Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro; código do procedimento
administrativo, Decreto-Lei n.º 442/9 1, de 15 de No-
vembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro; regime jurídico de realização de despesas públi-
cas e contratação pública, Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho; Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias
Locais (POCAL), Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fe-
vereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 26/02 de 14 de Fevereiro.

9.5 � A entrevista profissional de selecção (EPS) terá em vista
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício
do cargo, através da comparação com um perfil delineado de acordo
com as seguintes características:

A = relacionamento interpessoal;
B = motivação;
C = sentido crítico e de responsabilidade;
D = conhecimentos para a função. resultando a sua classificação

da aplicação da seguinte expressão:

EPS = A + B + C + D

sendo cada factor valorado de um até cinco valores, em que um
insatisfatório, dois pouco satisfatório, três = satisfatório, quatro = bom
e cinco = muito bom, num total de 20 valores.

9.6 � As provas serão classificadas numa escala de 0 a 20 valores
e a ordenação final resultará da classificação final apurada através da
média aritmética simples das classificações obtidas nos métodos de
selecção referidos através da seguinte formula:

CF = (AC + PC + EPS)/3

sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação final in-
ferior a nove valores e meio.

10 � Composição do júri do concurso: o júri será composto pelos
seguintes elementos:

Presidente � Abílio Martins Ferreira, Presidente da Junta de
Freguesia;

Vogais efectivos: 1.° vogal � Rui Rodrigues Branco; secretário
da Junta de Freguesia; 2.° vogal � Aurora da Liberdade Baptista
Correia; vogal da Junta de Freguesia.

10.1 � Vogais suplentes:

1.° suplente � Maria Teresa Henriques Feira Ricardo de Almeida,
Tesoureira da Junta de Freguesia;

2.° suplente � Ana Sofia de Oliveira Dias, vogal da Junta de
Freguesia;

3.° suplente � Maria Isabel Lourenço Magalhães Silva, assisten-
te administrativa principal.

O 1.º vogal substitui o Presidente na sua ausência.
11 � As listas referentes à admissão ou exclusão e classificativa

final do candidato serão afixadas, para consulta, nas instalações da
secretaria da Junta de Freguesia São João, ou publicadas no Diário da
República, 3.ª série, na forma e para os efeitos previstos nos arti-
gos 34.°, 35.° e 40.° do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � O critério de apreciação e ponderação da entrevista profis-
sional de selecção, bem como o sistema de classificação, constará das
actas das reuniões do júri de concurso, que serão facultadas aos candi-
datos sempre que solicitadas.

13 � Ao júri assiste a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida relativamente à situação que descreve, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

14 � As falsas declarações prestadas serão punidas nos termos da lei.

17 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Abílio Martins
Ferreira. 3000151760

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso
Nomeação

Torna-se público que por despacho do presidente do conselho de
administração, de 26 de Julho de 2004, foram nomeados para provi-
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mento de cinco lugares na categoria de operário, da carreira de cana-
lizador varejador, ao abrigo do artigo 6.°, n.os 1 e 2 do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, os candidatos graduados
em 1.°, 2.°, 3.º, 4.º e 5.° lugares no concurso oportunamente efectu-
ado, João Victor Magalhães, António Sérgio Mendes Matos, Carlos
Albertino Pinto Fonseca, António Manuel Pires Ferreira, Pedro José
Cerqueira Fonseca.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repúbli-
ca. (Isento de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas).

16 de Agosto de 2004. � Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, O Director-Delegado, Carlos António S. Santos Ferreira.

3000151676

Aviso

Nomeação

Torna-se público que por despacho do presidente do conselho de
administração, de 30 de Julho de 2004, foi nomeado para provimen-
to de um lugar na categoria de principal, da carreira de cozinheiro, ao
abrigo do artigo 6.°, n.os 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, o candidato graduado em 1.º lugar no concurso
oportunamente efectuado, António Costa Justo dos Santos.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas).

16 de Agosto de 2004. � Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, O Director-Delegado, Carlos António S. Santos Ferreira.

3000151678

Aviso

Nomeação

Torna-se público que por despacho do presidente do conselho de
administração, de 5 de Agosto de 2004, foi nomeado para provimen-
to de um lugar na categoria de chefe de secção, ao abrigo do arti-
go 6.°, n.os 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, o candidato graduado em 1.º lugar no concurso oportuna-
mente efectuado, José Alfredo Gonçalves Costa.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas).

16 de Agosto de 2004. � Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, O Director-Delegado, Carlos António S. Santos Ferreira.

3000151680

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de três lugares de assistente administrativo especia-
lista.

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.° do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro que,
por despacho de 4 de Agosto de 2004, nomeei para lugares do quadro
desta Câmara de assistente administrativo especialista, as candidatas
classificadas no concurso em epígrafe, a que se refere o aviso de aber-
tura afixado nas instalações dos serviços municipais em 19 de Abril
de 2004:

Carla Sílvia Paiva Carvalho;
Cândida Maria Moreira Oliveira Rocha;
Alexandra Maria de Oliveira Barros.

9 de Agosto de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Expedito Manuel de Carvalho Moreira. 3000151701

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico superior de recursos humanos de
classe.

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro que,
por despacho de 3 de Agosto de 2004, nomeei para um lugar do qua-
dro desta Câmara de técnico superior de recursos humanos de 1.ª clas-
se, a candidata classificada no concurso em epígrafe, a que se refere o
aviso de abertura afixado nas instalações dos serviços municipais em
17 de Maio de 2004:

Paula Maria Alves Vitória.

9 de Agosto de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Expedito Manuel de Carvalho Moreira. 3000151705

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

Aviso n.º 19/2004

Rectificação

Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 15/2004, desta Câmara
Municipal, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 171, de
22 de Julho de 2004, referente a concursos internos de acesso geral,
onde se lê: «7.2 � Requisitos especiais: concurso I e II � os requisi-
tos mencionados na alínea a) n.º 1 do artigo 4.° do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro; concurso II � possuir escolarida-
de obrigatória.», deve ler-se: «7.2 � Requisitos especiais: concurso I
e II � os requisitos mencionados na alínea a) n.º 1 do artigo 4.° do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.»

4 de Agosto de 2004. � O Presidente da Câmara, Beraldino José
Vilarinho Pinto. 1000264594

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Para os devidos efeitos rectifica-se o aviso publicado no Diário da
República n.º 128, 3.ª série de 1 de Junho de 2004, página n.º 12
160, onde se lê: «Maria de Fátima Basto Monteiro (n.º 6411), enge-
nheiro técnico civil de 1.ª classe» deverá ler-se: «Maria de Fátima
Basto Monteiro (n.º 6411), engenheiro civil de 1.ª classe».

Onde se lê: «Helena Maria da Fonseca e Sousa (n.º 4119), técnico
superior de restauro principal.» deverá ler-se: «Amélia Vieira de Oli-
veira (n.º 4119), técnico superior de restauro principal.»

Por Despacho do senhor vereador do pelouro de recursos humanos
de 15 de Julho de 2004, foram nomeados definitivamente: Fernando
da Rocha Pereira dos Santos (n.º 1501), engenheiro civil assessor
Joaquim Maria Ladeiras Bastardo (n.º 4137), engenheiro civil asses-
sor João Manuel Filipe Pinto Leite (n.º 5195), técnico profissional
de construção civil especialista Ilda Vilela Rego (n.º 6771), especia-
lista de informática do grau I, nível 3.

Por Despacho do senhor vereador do pelouro de recursos humanos
de 15 de Julho de 2004 foi concedida licença sem vencimento por
um ano a Álvaro André Borges Teles da Silva Carvalho (n.º 4832),
técnico profissional de construção civil especialista.

Por Despacho do senhor vereador do pelouro de recursos humanos
de 15 de Julho de 2004 foi concedida licença sem vencimento por 30
dias a Ana Maria Melo de Sousa Pereira Barata da Rocha (n.º 243),
técnico superior do serviço educativo principal, a partir de 1 de Agosto
de 2004. (Não são devidos emolumentos - isento de visto de Tribunal
de Contas).

26 de Julho de 2004. � A Chefe de Divisão Municipal de Remu-
nerações e Cadastro, Fátima Cabral. 3000149380
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3. Diversos

BALANCETES

FUNDO DE INVESTIMENTO FECHADO GEF 2
(gerido por GEF � Gestão de Fundos Imobiliários, S. A.)

Sede: Amoreiras, torre 2, 17.º, 1070-102 Lisboa

Capital social: € 1 160 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1291.
Número de contribuinte 502318988.

Balanço
(Unidade: euros)

30 de Junho de 2004

Código
das contas Activo Activo

MV/mv/P
Activo

bruto líquido

Imóveis

32 Construções .......................................... 16 439 525 223 614 16 663 138
33 Adiantamento p/conta de imóveis ....... � 7 582 660 0 � 7 582 660

Total de imóveis ..... 8 856 865 223 614 9 080 478

Carteira de títulos

24 Unidades de comparticipação .............. 0 0 0

Total da carteira de
títulos ............... 0 0 0

Contas de terceiros

41.8 Outras contas de devedores ................. 83 639 0 83 639
42.7 Sector público estatal ........................... 0 0 0

Total dos valores a
receber .............. 83 639 0 83 639

Disponibilidades

12 Depósitos à ordem ............................... 1 687 609 0 1 687 609
13 Depósitos a prazo ................................ 700 000 0 700 000

Total das disponibi-
lidades ................ 2 387 609 0 2 387 609

Contas de regularização

51 Proveitos a receber .............................. 2 809 0 2 809
52 Despesas com custo diferido ................ 46 881 0 46 881
58 Outras contas de regularização ............ 0 0 0

Total das regulariza-
ções activas ....... 49 691 0 49 691

Total do activo ..... 11 377 804 223 614 11 601 418

Total do número de unidades de participação � 1 164 499.
(Unidade: euros)

Código Passivo 30 de Junho de 2004
das contas

Capital do Fundo

61 Unidades de participação ........................................................... 5 808 497
63 Variações patrimoniais .............................................................. 264 553
64 Resultados transitados ................................................................ 23 333 339
65 Resultados distribuídos ............................................................... � 21 152 967
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66 Ajustamento em imóveis ........................................................... 223 614
DR Resultados líquidos do período ................................................... 161 756

Total do capital do Fundo ..... 6 638 791

Contas de terceiros

42.32 Banco depositário ...................................................................... 33 973
42.36 Autoridades de supervisão .......................................................... 137
42.7 Sector público administrativo .................................................... 101 173
42.8 Outras contas credoras .............................................................. 57 408
44 Empréstimo bancário ................................................................ 1 042 496

Total dos valores a pagar ....... 1 235 186

Contas de regularização

55 Custos a pagar ........................................................................... 3 655 157
56 Receitas com prov. diferido ...................................................... 44 735
58 Outras contas de regularização .................................................. 27 549

Total das regularizações passivas 3 727 441

Total do passivo ...................... 11 601 418

Valor unitário da unidade de participação � 5,70.

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � A Responsável pela Informação, Carla Ribeiro. 3000149489

(Unidade: euros)

Código Passivo 30 de Junho de 2004
das contas
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4. Empresas � Registo comercial

PORTO

AMARANTE

PARIS GOLD � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: edifício Oliveira, Estrada Nacional n.º 15,
lugar das Árvores, Oliveira, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2304/
040602; identificação de pessoa colectiva n.º P 507002660; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/040602.

Certifico que entre os sócios Maria Emília Pereira Teixeira, ca-
sada com Alberto Pinheiro de Magalhães na comunhão de adquiri-
dos; Maria Filippa de Magalhães, casada com Philippe Olivier Riand
na comunhão de adquiridos, e António Joaquim de Magalhães, ca-
sado com Christelle Nathalie Mathieu na separação de bens, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PARIS GOLD � Comércio de Vestuá-
rio e Produtos Alimentares, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é no edifício Oliveira, Estrada Nacional n.º 15,
lugar das Árvores, freguesia de Oliveira, concelho de Amarante.

2 � A gerência poderá deslocar, livremente, a sede social dentro
do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio, representação, impor-
tação e exportação de vestuário, calçado e acessórios de moda, no-
meadamente artigos de noiva, comércio de flores e artigos de deco-
ração e, ainda, prestação de serviços de catering, restauração e
hotelaria, comercialização de produtos alimentares, bebidas e de
quaisquer outros produtos a retalho.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, dividido em três quotas: uma no valor de 2500 euros da sócia
Maria Emília Pereira Teixeira, e duas cada qual no valor de 23 750
euros, sendo uma da sócia Maria Filippa de Magalhães e uma do sócio
António Joaquim de Magalhães.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência será nomeada em assembleia geral convocada para
o efeito.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � Para além dos normais poderes de gerência, poderá ainda o
gerente comprar, alienar, onerar, tomar e dar de arrendamento ou
trespasse quaisquer móveis e imóveis de e para a sociedade, bem
como subscrever títulos de crédito, empréstimos, financiamentos e
outras obrigações.

4 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, atribuindo tais poderes através de procuração.

5 � A gerência poderá não ser remunerada.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos casos de acordo
entre os sócios, de morte, interdição, inabilitação ou falência do
sócio, de arresto, arrolamento ou penhora da quota ou qualquer ou-
tro procedimento de que possa resultar a sua alienação judicial e de
cessão de quotas sem prévio consentimento da sociedade.

2 � A amortização será feita pelo valor nominal da quota.
3 � O valor da quota amortizada figurará como tal no balanço,

podendo, porém, os sócios deliberar, nos termos legais a correspon-

dente redução do capital ou o aumento do valor das restantes quotas
ou, ainda, a criação de uma ou mais quotas para alienação a tercei-
ros.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a não
sócios dependerá sempre do consentimento da sociedade, gozando
do direito de preferência a própria sociedade, em primeiro lugar, e
os sócios não cedentes, em segundo lugar.

2 � A sociedade e os sócios não cedentes, pela ordem indicada
no número anterior, têm igualmente direito de preferência na venda
ou adjudicação judicial de quota penhorada.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá exigir de todos os sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de 250 000 euros, podendo a obri-
gação de cada sócio não ser proporcional à sua quota de capital,
conforme seja deliberado por unanimidade em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995874

TALHO DA CRUZ � ANTÓNIO CARVALHO
& HÉLDER CARVALHO, L.DA

Sede: edifício Santa Rita, 14, loja 1, Cruz, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2305/
040602; identificação de pessoa colectiva n.º P 506997804; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/040602.

Certifico que entre António Manuel Teixeira de Carvalho, sol-
teiro, e Hélder Luís Teixeira de Carvalho, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Talho da Cruz � António Carvalho
& Hélder Carvalho, L.da, e vai ter a sua sede no edifício Santa
Rita, 14, loja 1, no lugar da Cruz, freguesia de Real, concelho de
Amarante.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer outra
forma de representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de carne e de
produtos à base de carne.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos dois
sócios António Manuel Teixeira de Carvalho e Hélder Luís Teixeira
de Carvalho, que desde já são nomeados gerentes, vinculando-se a
sociedade pela assinatura de qualquer um deles.

6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os
sócios, quando a favor de estranhos fica dependente do consenti-
mento do sócio não cedente.
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7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995882

INTERTÂMEGA, TRANSPORTES, L.DA

Sede: Francos, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2303/
040526; identificação de pessoa colectiva n.º P 506826791; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040526.

Certifico que entre João Rodrigo Pinto Cerqueira, solteiro, maior,
e Nuno Miguel Pinto Cerqueira, solteiro, menor, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Intertâmega, Transportes, L.da, e vai
ter a sua sede no lugar de Francos, freguesia de Vila Caiz, concelho
de Amarante.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer outra
forma de representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodoviá-
rios de mercadorias por conta de outrem.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal
de 40 000 euros, pertencente ao sócio João Rodrigo Pinto Cerqueira,
e outra do valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio Nuno
Miguel Pinto Cerqueira.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem ao sócio
João Rodrigo Pinto Cerqueira e ao identificado Rodrigo Maria Pe-
reira Cerqueira, que desde já são nomeados gerentes, vinculando-se a
sociedade pela assinatura de qualquer um deles.

6.º

A gerência social será remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, poderá ser exercida por gerentes que vierem a
ser eleitos em assembleia geral, que podem ser escolhidos de entre
estranhos à sociedade.

7.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os
sócios, quando a favor de estranhos fica dependente do consenti-
mento do sócio não cedente.

8.º

O sócio João Rodrigo Pinto Cerqueira poderá fazer à sociedade os
suprimentos de que ela carecer, nos termos que forem acordados em
assembleia geral e votados por unanimidade.

9.º

A sociedade poderá exigir ao sócio João Rodrigo Pinto Cerqueira,
prestações suplementares de capital até ao décuplo do capital social.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

10 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995769

ELECTRÔMEGA � ELÉCTRICA E ELECTRÓNICA
AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Pedreiro, Gatão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2307/
040607; identificação de pessoa colectiva n.º P 506977986; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040607.

Certifico que entre os sócios Vítor Manuel da Costa Pereira,
solteiro, maior, e Jorge Manuel Pinto Marinho, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma ELECTRÔMEGA � Eléctrica e Elec-
trónica Automóvel, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Pedreiro,
freguesia de Gatão, do concelho de Amarante.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá, a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer
outra forma de representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de acessó-
rios para automóveis; electricidade e mecânica automóvel.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500
euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais iguais
de 3750 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
dois sócios, desde já nomeados gerentes, vinculando-se a socie-
dade pela assinatura de qualquer um deles.

6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os
sócios, quando a favor de estranhos fica dependente do consenti-
mento do sócio não cedente.

7.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004966424

PEDRAMÁRMORE � GRANITOS E MÁRMORES, L.DA

Sede: Outeiro, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 844/
950125; identificação de pessoa colectiva n.º 503338362; data da
apresentação: 040525.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

5 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995246
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FILIPE BENITES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lameira, Figueiró (Santiago), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2302/
040525; identificação de pessoa colectiva n.º P 506974839; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040525.

Certifico que Filipe Rodrigo Fernandes Benites, casado com Eli-
sabete Carla Guimarães da Cunha na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Filipe Benites, Sociedade Unipessoal,
L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede em Lameira, 4615-188 Figueiró (San-
tiago), freguesia de Figueiró (Santiago), concelho de Amarante.

3.º

A sociedade tem por objecto a lavandaria com predominância na
lavagem de roupa para empresas, podendo, no entanto, prestar ser-
viços a particulares e revenda de têxteis.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio Filipe Rodrigo Fernandes
Benites.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio Fi-
lipe Rodrigo Fernandes Benites, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995254

CONSTRUÇÕES RICARDO & RICARDO, L.DA

Sede: Coura, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2068/
020819; identificação de pessoa colectiva n.º 506050645; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/040604.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a dissolução e o encerramento da liquidação.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004966327

IMOBILIÁRIA JOSÉ PINHEIRO RIBEIRO & JORGE, L.DA

Sede: Rua do 31 de Janeiro, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 716/
930618; identificação de pessoa colectiva n.º 503020087; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 25/20040609.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi feito o registo de dissolu-
ção e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995963

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA SÃO FRANCISCO, L.DA

Sede: Rua de Luís Mendes Araújo, sem número, Ataíde,
Vila Meã, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 725/
930726; identificação de pessoa colectiva n.º 503030333; data da
apresentação: 040609.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995947

CONSTRUTORA PADRONELENSE � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Bandoleiro, Padronelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 637/
920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502828340; data da
apresentação: 040609.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995971

ORLANDO ANTÓNIO TEIXEIRA CARVALHO, L.DA

Sede: Pidre, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1705/
010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505546442; data da
apresentação: 040609.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995920

EDIMARÃO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Pinhel, Crucial, Padronelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1079/
970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503825980; data da
apresentação: 040609.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995939

SALÃO DE CABELEIREIRA E ESTÉTICA UTOPIA, L.DA

Sede: Rua de Mário Cal Brandão, loja 15, fracção CP,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2110/
021115; identificação de pessoa colectiva n.º 506327558; data da
apresentação: 040611.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004964405

TÁXIS JOSÉ SILVA, L.DA

Sede: Castelo, lote 33, Avenida de Langeias, Gondar,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1680/
010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505360373; data da
apresentação: 040607.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004966394

DAVID LOPES MONTEIRO, L.DA

Sede: Rua de António Carneiro, 57, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 501/
900305; identificação de pessoa colectiva n.º 502312483; data da
apresentação: 040607.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004966360

LETICITY � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua das Bucas, loja 2, fracção D, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2255/
031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506780520; data da
apresentação: 040615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967277

HABIMARANTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Pinhel, Padronelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 356/
861204; identificação de pessoa colectiva n.º 501750738; data da
apresentação: 040615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967269

SOCOBOIM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Aboim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1286/
981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504288326;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 11 e 12/20040528.

Certifico que, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi feito
o registo de cessação de funções do gerente António Cândido Mari-
nho Coelho, por renúncia, em 28 de Março de 2004, e pela inscri-
ção n.º 13, foi feito o registo de nomeação de gerente de Rogério
Augusto Marinho Coelho, em 28 de Março de 2004.

Conferida, está conforme.

11 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995823

RISSÁLIA � INDÚSTRIA DE MASSAS
PRÉ-CONGELADAS, L.DA

Sede: Trovoada, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1409/
991220; identificação de pessoa colectiva n.º 504639773; data da
apresentação: 040527.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995777

CAVES DA CERCA, S. A.

Sede: Avenida de Alexandre Herculano, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 42/
571102; identificação de pessoa colectiva n.º 500593744; data da
apresentação: 040525.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

6 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira Teixeira
Martins. 2004995211

RIBERSUR � SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, L.DA

Sede: Quinta de Campos, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1304/
990125; identificação de pessoa colectiva n.º 504355856; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/20040603.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a dissolução e o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995890

MOURA & COELHO, L.DA

Sede: São Gens, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2043/
020627; identificação de pessoa colectiva n.º 506058050; data da
apresentação: 040531.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995840

BEBÉ AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Soutelo, Freixo de Baixo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2179/
030508; identificação de pessoa colectiva n.º 506493768; data da
apresentação: 040531.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995858

MOLABOIM � SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Sede: Trás das Tapadas, São Pedro de Aboim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1942/
020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505781646; data da
apresentação: 040531.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995866

SERFAT � GINÁSIO CLUBE, L.DA

Sede: Clube Residencial da Madalena, lote 17, Madalena,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1843/
011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505831961; data da
apresentação: 040604.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004966335

BRÁS PINHEIRO & C.A, L.DA

Sede: Rua de Salgueirinhos, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 108/
681024; identificação de pessoa colectiva n.º 500564817; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20040604.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi feito o registo de alteração
parcial de pacto:

Disposição alterada: artigo 6.º, o qual ficou com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 6.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, fica afecta ao sócio Miguel Pereira Coelho e a Alberto

Manuel Mendes Leite, já oportunamente nomeados gerentes,
vinculando-se a sociedade pela assinatura de qualquer um deles.

Ficou arquivado na pasta respectiva o texto do contrato alterado,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004966343

MANUEL NAVEGA � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: edifício Manuel Moreira, Rua de Mota Alves, Madalena,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2087/
020930; identificação de pessoa colectiva n.º 506319318; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/040525.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi feito o registo de aumento
de capital de 15 000 euros, realizado em dinheiro, pelos sócios na
proporção das suas quotas, e, em consequência, foi alterado o ar-
tigo 4.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 20 000
euros, pertencendo a cada sócio uma quota do valor nominal de
20 000 euros.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

5 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995262

AGÊNCIA FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DA GRAÇA, L.DA

Sede: Cruzeiro, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1952/
020222; identificação de pessoa colectiva n.º 506015289; data da
apresentação: 040611.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967242

SERRAÇÃO CENTRAL DE SANTA MARTA, L.DA

Sede: Chocas, Travanda, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 995/
960812; identificação de pessoa colectiva n.º 502136006; data da
apresentação: 040608.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004966440

ABREU & CARDOSO, L.DA

Sede: Rodas, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1333/
990414; identificação de pessoa colectiva n.º 504567861;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 2 e 3/20040603.
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Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito
o registo de cessação de funções do gerente João Pedro Teixeira
Cardoso, por renúncia, em 18 de Maio de 2004, e pela inscrição
n.º 5, foi feito o registo de alteração parcial de pacto:

Disposições alteradas artigos 1.º e 4.º, os quais ficaram com a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade a girar sob a firma Abreu & Cardoso, L.da, tem a sua
sede no edifício Relas, rés-do-chão, fracção B, freguesia de São Gon-
çalo, concelho de Amarante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos dois sócios Tiago José
Magalhães Vieira Abreu, desde já nomeado gerente, e Fernando
Vieira da Silva Abreu, já oportunamente nomeado gerente,
vinculando-se a sociedade pela assinatura de qualquer um deles.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

26 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995912

MEIRELES & VASCONCELOS, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, sem número, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 570/
910409; identificação de pessoa colectiva n.º 502539658;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 11 e 13/20040611.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9, foi feito
o registo de cessação de funções da gerente Florinda Gomes Ribeiro
Coelho, por renúncia, em 24 de Maio de 2004, e pela inscrição n.º 13,
foi feito o registo de alteração parcial de pacto.

Disposição alterada: artigo 4.º, o qual passou a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade incumbem aos sócios
Maria da Luz de Sousa Peixoto e Fernando Silva Sousa, desde já
nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade pela assinatura de qual-
quer um dos gerentes.

Ficou arquivado na pasta respectiva o texto do contrato alterado,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995980

SODI AMARANTE � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Chentuada, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1355/
990705; identificação de pessoa colectiva n.º 504496166; data da
apresentação: 040614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967250

EUROTÂMEGA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

E SERVIÇOS DO TÂMEGA, L.DA

Sede: Rua de António Carneiro, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 636/
920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502828331; data da
apresentação: 040615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967307

MARCO MENDES � FERRAMENTAS DIAMANTADAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro da Chentuada, bloco 6, 2.º, direito, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2033/
020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506056864; data da
apresentação: 040615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967293

J. L. TEIXEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Alto de Salgueiros, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1966/
020307; identificação de pessoa colectiva n.º 505996901; data da
apresentação: 040615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967285

TÁXI SANTOS MENDES, L.DA

Sede: Cerdeirinhas, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2076/
020909; identificação de pessoa colectiva n.º 505424266; data da
apresentação: 040614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967633

SANTOS ALVES & FILHO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Chãos, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1901/
020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505607468; data da
apresentação: 040614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967641
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MARIA ADÉLIA A. C. MACHADO & FILHOS, L.DA

Sede: Trovoada, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 495/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502325836; data da
apresentação: 040614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967650

CUNHA & RIBEIRO, L.DA

Sede: Pinheiro, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 309/
830704; identificação de pessoa colectiva n.º 501385517; data da
apresentação: 040614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967668

LURDES GONÇALVES � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Navarras, loja 16, 1.º, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1995/
020429; identificação de pessoa colectiva n.º 506139530; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/040614.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi feito o registo de alteração
parcial de pacto:

Disposição alterada: artigo 2.º, o qual passou a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de
vestuário para adultos. Cafés e restaurante.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967676

CHURRASQUEIRA CENTRAL DE VILA CAIZ,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2310/
040616; identificação de pessoa colectiva n.º P 506951537; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/040616.

Certifico que José António Soares Ferraz, casado com Maria
Cristina Teixeira de Moura Ferraz na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Churrasqueira Central de Vila Caiz,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Aldeia Nova, freguesia
de Vila Caiz, concelho de Amarante.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de restaurante, café, cerve-
jaria, bar e snack-bar; venda ao domicílio de refeições alimentares
e todo o tipo de produtos alimentares; venda de produtos através de
máquinas automáticas; exploração de jogos electrónicos e manuais.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio único,
desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme ele
decidir.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares, até ao
décuplo do seu capital, sempre deliberadas por unanimidade.

ARTIGO 6.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está a exercer.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira Teixeira
Martins. 2002909911

LUZIA DOS SANTOS, L.DA

Sede: Venda Nova, Lufrei, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2112/
021118; identificação de pessoa colectiva n.º 506363538; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/040616.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi feito o registo de alteração
parcial de pacto:

Disposição alterada: artigo 1.º, o qual passou a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luzia dos Santos, L.da, e tem a
sua sede no lugar da Venda Nova, freguesia de Lufrei, do concelho
de Amarante.

Ficou arquivado na pasta respectiva o texto do contrato alterado,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira Teixeira
Martins. 2004967790

PIROTECNIA IBÉRICA DE PONTES & RIBEIROS, L.DA

Sede: Juncais, Fornos de Algodres

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2309/
040611; identificação de pessoa colectiva n.º 502868716; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 24/040611.

Certifico que, pela inscrição n.º 9, foi feito o registo de alteração
parcial de pacto:

Disposição alterada: artigo 1.º, o qual passou a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pirotecnia Ibérica de Pontes & Ribei-
ros, L.da, e tem a sua sede no lugar de Ramos, da freguesia de Telões,
concelho de Amarante.
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Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004996005

MANUEL CARNEIRO & IRMÃOS, L.DA

Sede: Trepeços, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 194/
780615; identificação de pessoa colectiva n.º 500767920; data da
apresentação: 040604.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2002907730

ELITEX � SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Corujeiras, Gondar, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1797/
010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505689391;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/040531.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito
o registo de cessação de funções da gerente Maria Manuela Ribeiro
Monteiro, por renúncia, em 25 de Março de 2004.

Conferida, está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004995831

PETRO ESPINHEIRO � COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Espinheiro, Várzea, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1126/
970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503936200; data da
apresentação: 040615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas, relativo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004967323

PAREDES

TRANDI � TRANSPORTES DE DUAS IGREJAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3209/
040624; identificação de pessoa colectiva n.º 506914895; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/020624.

Certifico que entre João Manuel Pereira de Sousa e mulher, Alcina
Margarida de Andrade Lopes, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANDI � Transportes de Duas Igre-
jas, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua do Espírito Santo, freguesia de Duas
Igrejas, concelho de Paredes.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

O seu objecto consiste em transportes rodoviários de mercado-
rias, nacionais e internacionais.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, fica afecta a um ou mais gerentes a designar em assembleia
geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer locais, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais de

e para a sociedade;
d) Celebrar contratos de locação;
e) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

7.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao valor global de 100 000 euros.

8.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo, nos demais casos, do consen-
timento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de
estranhos, os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo
lugar, têm direito de preferência.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003001468

RESTAURANTE A RAMPINHA DAS BIFANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3206/
040623; identificação de pessoa colectiva n.º 507010515; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/040623.

Certifico que entre Carlos Alberto da Silva Pereira, casado com
Luísa Susana de Sousa Pacheco Pereira na comunhão de adquiridos,
e David Moreira de Brito, casado com Maria José de Sousa Pacheco
Brito na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Restaurante A Rampinha das
Bifanas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Escola Secundária, 209,
freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social.
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2.º

O objecto social consiste na actividade de restaurante e café.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencente uma a cada um dos sócios.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante de 50 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração da assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos é necessário a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis da e para a sociedade e

proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, ficando, porém, reservado aos sócios não cedentes o
direito de preferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
c) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003000585

MACIEIRA & BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2535/
010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505437856; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/20040622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e liquidação, tendo sido feito o encerramento das contas
em 17 de Junho de 2004.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003000623

TUBOFILTROS � COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE FILTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3208/
040623; identificação de pessoa colectiva n.º 506956423; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/020623.

Certifico que entre Joaquim Gomes Moreira, divorciado; Emília
Andreia Martins Ramos, solteira, maior, e Vítor Manuel Teixeira
Soares, casado com Maria da Conceição dos Santos Neves na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TUBOFILTROS � Comércio e Ma-
nutenção de Filtros, L.da, com sede na Rua de João Paulo II, 95,
freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de filtros e derivados para
máquinas industriais; manutenção e reparação de máquinas industriais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas: uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Gomes Moreira, e duas
iguais do valor nominal de 750 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão, ou não,
qualquer remuneração, ficando, no entanto, desde já nomeados ge-
rentes todos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas, em conjunto,
dos gerentes Joaquim Gomes Moreira e Emília Andreia Martins Ra-
mos.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003015230

PORTO � 1.A SECÇÃO

DELORDES � INDÚSTRIA DE SOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 986/930209; identificação de pessoa colectiva n.º 502932295;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 25/20021015;
pasta n.º 986.

Certifico que, por escritura de 19 de Setembro de 2002 do 1.º Car-
tório Notarial de Competência Especializada do Porto, foi efectuado
o reforço de 30 168,30 euros, em dinheiro, na proporção a acrescer
às suas quotas.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 10.º, ficando
com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros e está dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
50 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria de
Lourdes Ferreira da Cunha Fonseca e Joaquim Mário Ferraz da Fon-
seca.
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ARTIGO 10.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao montante de
300 000 euros.

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo aos outorgantes,
com a advertência da obrigatoriedade de requererem o registo deste
acto, na competente conservatória, no prazo de três meses a contar
de hoje.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

21 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 1000189599

JOSÉ CANÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 169 ; identificação de pessoa colectiva n.º 502868333;
número e data da apresentação da PC: 3530/20010705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2000.

20 de Outubro de 2001. � A Secretária, (Assinatura ilegível.)
3000151519

PORTO � 2.A SECÇÃO

SEAGRAM, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 586/020809; identificação de pessoa colectiva
n.º 503110787; inscrições n.os 32 e 33; números e data das apre-
sentações: 339 e 340/281201; pasta n.º 26 489.

Certifico que foi depositada a acta, de onde consta a nomeação
dos órgãos sociais para o quadriénio de 2001-2004:

Conselho de administração: presidente � George Thomas David
Sandeman, casado, residente no Largo de Miguel Bombarda, 3, Vila
Nova de Gaia; vogais � William Chester Podurgiel, casado, residente
em Wilhelminaplain 8, 2243 HE Wassenaar, Holanda, e Luís Alberto
Antunes Borlido, casado, residente na Rua de Francisco Alexandre
Ferreira, 233, 2.º, direito, frente, Vila Nova de Gaia.

Conselho fiscal: presidente � Luís Alberto Lopes Sáragga Leal,
divorciado, residente na Avenida da Liberdade, edifício Euroles, 224,
Lisboa; vogais � Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira, casado, residente na Rua de
Alves Redol, 314, 5.º, A, habitação 13, Porto, e António José Canedo
de Sousa, casado, residente na Rua da Alegria, 1892, bloco C, entra-
da 10, habitação 5.3, Porto; suplente � Belarmino Gonçalves Mar-
tins, revisor oficial de contas, viúvo, residente na Praceta dos Ce-
dros, 24, Casal da Carregueira, Belas.

Mais certifico que, por acta, o capital da sociedade em epígrafe,
foi aumentado, tendo alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 3.º

Capital, acções e obrigações

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e nos demais bens e valores constantes da escrituração, é de
880 345 euros e encontra-se representado por 130 000 acções, or-
dinárias, nominativas ou ao portador, numeradas de 1 a 130 000, as
restantes 46 069 acções preferenciais remíveis sem voto, também
nominativas ou ao portador, numeradas de 130 001 a 176 069, fo-
ram anuladas por remição, com o valor nominal de 5 euros cada.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2000708293

INTERBOLSA � SOCIEDADE GESTORA DE SISTEMAS
DE LIQUIDAÇÃO E DE SISTEMAS CENTRALIZADOS
DE VALORES MOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 425/000222; identificação de pessoa colectiva
n.º 502962275; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 5 e 6/020708; pasta
n.º 22 736.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
aumento de capital e alteração do contrato.

Artigos alterados: 5.º, n.os 1 e 2; 29.º, n.os 1 e 2; aditamento ao
capítulo IV do 34.º e aditamento do capítulo V, artigo 35.º, anterior
redacção do artigo 34.º

Reforço: 500 000 euros, por incorporação de reservas livres.
Capital: 5 500 000 euros, dividido em 5 500 000 acções, com o

valor nominal de 1 euro cada.
Sede: Avenida da Boavista, 3433, Aldoar, Porto.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 5 500 000 euros e encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro.

2 � O capital social está representado por 5 500 000 acções, com
o valor nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 29.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a
percentagem para constituição do fundo de reserva legal, têm o
destino que a assembleia geral deliberar dar-lhes, podendo ser desti-
nados, no todo ou em parte, para a constituição ou reforço de quais-
quer fundos ou reservas ou para a prossecução de outros fins consi-
derados convenientes pelos accionistas.

2 � Podem ser efectuados adiantamentos sobre os lucros no de-
curso de um exercício, nos termos e com os limites previstos na lei.

ARTIGO 34.º

1 � A sociedade poderá ter um secretário, bem como um suplente
deste, ambos a designar pelo conselho de administração, com as
competências conferidas pela lei.

2 � As funções do secretário cessam com o termo das funções
do conselho de administração que o designar.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 35.º

(A anterior redacção do artigo 34.º).

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

21 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro Ed-
gar Campos Martins. 1000191672

PORTO � 3.A SECÇÃO

URBIMAIA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 499/20040505; identificação de pessoa colectiva
n.º 506958841; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
8/20040716.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato.

Aumento de 37 600 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios Ilário
Gallina e Paolo Menicucci, com 18 800 euros cada um.
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Artigo alterado: 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 42 600
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 21 300 euros,
uma de cada um dos sócios Ilário Gallina e Paolo Menicucci.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2004424052

RESTAURANTE GALERIA PEDRA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 866/20020114; identificação de pessoa colectiva
n.º 505912902; inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresen-
tações: 10 e 11/20030509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram nomea-
dos o secretário e suplente, respectivamente, Elsa da Costa Brás e
Andreia da Silva Barreto, por deliberação de 31 de Março de 2003,
e foi efectuada a dissolução e encerramento da liquidação, sendo o
extracto da inscrição do seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

Está conforme.

16 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002349878

SANTARÉM

ALPIARÇA

MOEDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 124/
910715; identificação de pessoa colectiva n.º 500819041.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005273988

SOCIBRANHA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 345/
20010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505232219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005273635

TRIPLANTA � VIVEIROS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 358/
20010809; identificação de pessoa colectiva n.º 502660708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-

tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

1 de Julho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005273937

FRUVISA � SOCIEDADE ECONÓMICA
DE INVESTIMENTO E VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 105/
880518; identificação de pessoa colectiva n.º 501982256.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2002081298

COSMO BEAUTY � COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS CAPILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 288/
990208; identificação de pessoa colectiva n.º 504406701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2002082227

GABRIEL FEIJÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 181;
identificação de pessoa colectiva n.º 503316814.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005273791

HORTIVA � COMÉRCIO PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 311/
20000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504904469.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005273783

JOSÉ DE OLIVEIRA BRANHA � ALUGUER
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 190/
950314; identificação de pessoa colectiva n.º 503380865.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.
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Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005273570

JOAQUIM AZINHEIRA � ESTUQUES E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 13/
890614; identificação de pessoa colectiva n.º 502172355.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

24 de Junho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005286010

RAFAEL & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 19/
770106; identificação de pessoa colectiva n.º 500619379.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

1 de Julho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005273953

AGRIBASE, SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 351/
20010518; identificação de pessoa colectiva n.º 505414422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

1 de Julho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005273724

CASAL DAS MOÇAS, SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 280/
980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504573012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

1 de Julho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005273716

AG � ADEGA DA GOUXA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 329/
001127; identificação de pessoa colectiva n.º 505138182.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005273740

J. M. CÉU � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 87/
910715; identificação de pessoa colectiva n.º 502588764.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005273970

CARPINTARIA ALCARAVELA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 426/
20031010; identificação de pessoa colectiva n.º 506610497.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados na pasta respectiva, os seguintes documentos:
balanço, demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demons-
tração de resultados, relatório de gestão e fotocópia da acta de apro-
vação de contas.

5 de Julho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005274003

FERREIRA DO ZÊZERE

ESTUCAREIAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E ESTUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 243/020321; identificação de pessoa colectiva
n.º 505885131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior; Maria da Concei-
ção Alcobia Farinha. 2003559108

SETÚBAL

SEIXAL

DUALPOC � GABINETE TÉCNICO DE GESTÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4623/
980304; identificação de pessoa colectiva n.º 504091328;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 7, 8 e 9/040615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente Pedro Manuel de Vasconcelos Cruz, por renúncia
em 8 de Junho de 2004.

Certifico ainda que foi alterado o artigo 3.º, tendo, em con-
sequência, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
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de 2750 euros, pertencente à sócia Elsa Marina Graça Palmeira, e
uma do valor nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio João
Carlos Gomes Ferreira da Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004711647

SETÚBAL

LOURENÇO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2522/
900420; identificação de pessoa colectiva n.º 502404221; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/990310

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do ano de 1997.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia Alexandra
de Sousa Correia. 3000151626

LOURENÇO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2522/
900420; identificação de pessoa colectiva n.º 502404221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
1998.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia Alexandra
de Sousa Correia. 3000151624

LOURENÇO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2522/
900420; identificação de pessoa colectiva n.º 502404221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

21 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia Alexandra
de Sousa Correia. 3000151628

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA A. ROSEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1738/
860122; identificação de pessoa colectiva n.º 501642714; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/971209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o acto de registo de umento de capital e alteração do contrato.

Montante do reforço e como foi subscrito: 4 500 000$, em di-
nheiro, quanto a 900 000$, por António Henrique Rodrigues Roseiro;
900 000$, por Domingas da Piedade Saraiva Gonçalves Roseiro;
1 350 000$, por Tânia Sofia Gonçalves Roseiro, solteira, maior, e
1 350 000$, por Cristina Maria Gonçalves Roseiro, tendo, em
consequência, o artigo 4.º do respectivo contrato, ficado com a re-
dacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado
na caixa social, é de 6 500 000$ e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma de 1 300 000$ do sócio António Henrique Rodrigues
Roseiro; outra de 1 300 000$ da sócia Domingas da Piedade Saraiva
Gonçalves Roseiro; uma de 1 950 000$ da sócia Cristina Maria Gon-
çalves Roseiro, e outra de 1 950 000$ da sócia Tânia Sofia Gonçal-
ves Roseiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000151622

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA A. ROSEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1738/
860122; identificação de pessoa colectiva n.º 501642714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
1998.

18 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 3000151621

SAUDÁVEL, CLÍNICA MÉDICA-DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4927/
980825; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
980825.

Certifico que entre Carla Cristina Correia Ramalho, solteira, mai-
or, residente na Avenida do 22 de Dezembro, 25-L, 1.º, direito,
Setúbal e Elza Rodrigues Correia, divorciada, residente na Avenida
do 22 de Dezembro, 25-L, 1.º, direito, Setúbal, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Saudável, Clínica Médica-Dentária, L.da,
e tem a sua sede em Setúbal, na Avenida do 22 de Dezembro, 25-L,
1.º, direito, freguesia de São Julião.

2.º

O seu objecto consiste na actividade de prestação de serviços
médicos.

3.º

O capital social é de 400 000$, inteiramente realizado em dinheiro
e representado por duas quotas, sendo: uma de 380 000$, perten-
cente à sócia Carla Cristina Correia Ramalho, e outra de 20 000$,
pertencente à sócia Elza Rodrigues Correia.

4.º

A administração e gerência da sociedade pertence às duas sócias,
que desde já ficam nomeadas gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, activa e passivamente, é suficiente a assinatura de uma só ge-
rente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos só poderá efectuar-se com con-
sentimento da sociedade.

6.º

Fica expressamente vedado às gerentes obrigar a sociedade em letra
de favor, abonações e outros actos semelhantes estranhos aos negó-
cios sociais.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 3000151618

SAUDÁVEL, CLÍNICA MÉDICA-DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4927/
980825.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
1998.

23 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 3000151617



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 204 � 30 de Agosto de 200419 478

SAUDÁVEL, CLÍNICA MÉDICA-DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4927/
980825.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
1999.

23 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 3000151616

SAUDÁVEL, CLÍNICA MÉDICA-DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4927/
980825.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2000.

23 de Junho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 3000151614
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