27 499

Diário da República, 2.a série — N.o 181 — 19 de Setembro de 2007

EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Período em dias: 365 (a contar da data de adjudicação).

ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

Designação oficial:
EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
Endereço postal:
Praça da Portagem.
Localidade:
Almada.
Código postal:
2809-013.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Gabinete Administrativo — sala 2355 — piso 3.
À atenção de:
Sector de Concursos.
Telefone:
212879646.
Correio electrónico:
ga@estradasdeportugal.pt
Fax:
212950094.
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.estradasdeportugal.pt
Endereço do perfil de adquirente:
https;//www.portaldeempreitadas.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

Não são exigíveis.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

A empreitada é por série de preços. O financiamento terá como fonte a transferência de verbas prevista no Orçamento do Estado Português, bem assim como
auto financiamento obtido pela EP — Estradas de Portugal, E. P. E.
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do
contrato:

Não.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.,(INCI), contendo as seguintes
autorizações:
3.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta;
1.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria, e 2.ª e 7.ª subcategorias da 5.ª categoria, classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem,
De acordo com o programa de concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
De acordo com o programa de concurso.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
De acordo com o programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
De acordo com o programa de concurso.
III.2.4) Contratos reservados:

Não.
I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Organismo de direito público.
Outro (especificação): infra-estruturas rodoviárias.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.

SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:
II.1) DESCRIÇÃO

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.

II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:

EN 2 — pontes do Ciborro, Repoula, Fanica, Falcão, e Divôr e EN 251 —
pontões sobre as ribeiras de Matalote e Mora — reabilitação e alargamento.

Não.

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

a) Obras:
Execução.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
Montemor-o-Novo, Mora.
Código NUTS: PT183.

Concurso público n.º 286/2007/EMP/DEMP4.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

É objecto do contrato a realização de uma empreitada de reabilitação e alargamento das Pontes do Ciborro, Repoula, Fanica, Falcão e Ribeira do Divor e
Pontões sobre as Ribeiras de Matalote e Mora.
As obras de arte a intervir localizam-se no distrito de Évora aos km 499+200,
km 507+124, km 493+900, km 491+628 e 486+000 da EN 2 e km 76+809
e 68+172 da EN 251.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45221100.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Sim.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Ciborro 24,85 m; Pepoula 24,77 m; Fanica 67,87 m; Divor 64,64 m; Falcão
34,50 m; Matalote 19,54 m; Mora 20,00 m.
Valor estimado, sem IVA: 1 900 000.
Divisa: euro.
II.2.2) Opções:

Não.

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:

Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 70.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O preço indicado corresponde à versão em suporte papel, e poderá ser pago em
dinheiro, ou cheque visado passado a favor da EP — Estradas de Portugal,
E. P. E.
O processo patenteado encontra-se também disponível em versão electrónica
em suporte CD/DVD com o custo de 17,50 euros, ou para download através
do site https://www.portaldeempreitadas.pt, com o custo de 10,00 euros, cujos
pagamentos poderão ser efectuados de harmonia com as instruções constantes
desse site da internet.
Aos preços indicados acresce o IVA à taxa de 21%.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 07/11/2007.
Hora: 15.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:

Período em dias: 66 (a contar da data limite para a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 08/11/2007.
Hora: 10.
Lugar: Sede da EP — Estradas de Portugal, E. P. E. — Auditório do Edifício 2 — 4.º piso — Praça da Portagem — 2809-013 Almada.
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Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só
poderão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para
esse efeito.

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO

Não.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 10/09/2007.

II.1.9) Divisão em lotes

10 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, António Laranjo.
2611047488

¢

SIM

£

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

£

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 316 216,53 euros, não incluindo o IVA.

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
¢
Fornecimentos
£
Serviços
£
O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
SIM

NÃO

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO ¢
SIM £

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES

¢

comple-

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
A presente empreitada insere-se nas categorias 45.11.1, 45.21.1, 45.4, 45.42,
45.43.1, 45.44.21, 44.44.22. e 45.44.13 da Classificação Estatística de Produtos
por Actividade, a que se refere o Regulamento da CE n.º 1232/98, da Comissão, de
17 de Junho.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO

45.21.31.50-9 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
mentares \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

Objectos

£

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Indicar o prazo em meses
ção (para obras)

06 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Santa Casa da Misericórdia
de Guimarães

À atenção de
Provedora da Santa Casa
da Misericórdia de Guimarães

Endereço
Rua da Rainha D. Maria II, 48, 2.º

Código postal
4800-431

Localidade/Cidade
Guimarães

País
Portugal

Telefone
253415457

Fax
253514745

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

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
£ Instituição Europeia
Governo central
Autoridade regional/local

£

Organismo de direito público

£
£

Outro

¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
¢
Concepção e execução
£
Execução
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
£
SIM
¢
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Percurso Museológico do Antigo Convento de Santo António dos Capuchos.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consiste na instalação de um núcleo museológico, reabilitação dos
pátios da sacristia, sul e da cafetaria, instalações sanitárias da sacristia e de apoio
aos visitantes e rampas de acessibilidade. Compreende trabalhos de montagem e
desmontagem do estaleiro, demolições, movimento geral de terras necessário, betão
armado, alvenarias de tijolo vazado, isolamentos, execução de coberturas, cantarias,
revestimentos, carpintarias, serralharias, pinturas, rede de abastecimento de água,
drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, instalação de AVAC, segurança contra incêndio, segurança contra intrusão e instalações eléctricas e telefónicas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Rua do Dr. Joaquim Meira (antigo Hospital) — Azurém — Guimarães.
Código NUTS
PT113 CONTINENTE NORTE — AVE.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal
Vocabulário complementar
Objecto
principal

45.21.00.00-2 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para admissão ao concurso não são exigidas quaisquer cauções nem garantias pecuniárias, no entanto a caução para garantir o contrato será de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Observar-se-ão as disposições referidas nos artigos 202.º a 211.º e 216.º a 222.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, complementadas pelas disposições do caderno de encargos que a eles digam respeito, sendo nos termos previstos no artigo 8.º
do antes referido decreto-lei, a empreitada por preço global.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Serão admitidos agrupamentos de empresas associando-se estes obrigatoriamente,
antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo.
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
1 — 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);
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 mencionadas
no n.º 1 do anexo I do programa de concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
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 idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados nos n.º 15.1 e 15.3 do programa de concurso.
2 — O alvará de construção previsto na alínea a) do n.º 1 deve conter:
a) A classificação como empreiteiro geral de reabilitação e conservação de edifícios
da 1.ª categoria, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de
Janeiro, em classe correspondente ao valor da proposta;
b) As 1.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª subcategorias da 1.ª categoria e as 1.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa
de concurso.
3 — A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para a
execução da obra posta a concurso, terá em conta os indicadores de liquidez geral
e autonomia financeira, com a definição e os valores de referência constantes da
portaria em vigor 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,
no mínimo, apresente cumulativamente os valores de referência previstos nessa portaria, relativos ao último exercício, ou, em alternativa, a média aritmética simples
dos três últimos exercícios.
4 — 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, três obras de idênticas em natureza à
obra posta a concurso, de valor não inferior a 60% do preço base do concurso;
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 serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.

