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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.

27 501

Diário da República, 2.a série — N.o 181 — 19 de Setembro de 2007
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

¢

NÃO

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

22 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 150.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

£

SIM

Endereço postal:
Rua de Álvares Cabral.
Localidade:
Vila Nova de Gaia.
Código postal:
4400-017.
País:
Portugal.

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou cheque visado.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

30 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Concessão de serviço público de gestão e exploração do Complexo Funerário
Municipal.
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, informa-se que, por deliberação de 27 de Agosto de 2007,
a Câmara ratificou o despacho de anulação do procedimento concursal, acima
identificado, datado de 27 de Julho de 2007, cujo anúncio de abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 18 de Junho de 2007,
com a referência 1181041823681, e Jornal Oficial da União Europeia 2007/
S108-133452 de 8 de Junho de 2007.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 10/09/2007.

10 de Setembro de 2007. — A Directora do Departamento de
Compras e Aprovisionamento, Lurdes Coutinho.
2611047609

ÁGUAS TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, S. A.

Hora 17 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

£ £

£

£

£

£ £ £

¢

£

£

————————

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

66 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
Poderão intervir no acto público do concurso os concorrentes ou o seu representante, devidamente credenciado para o efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora 10 horas. Local Auditório do antigo Convento de Santo António dos
Capuchos, na Rua do Dr. Joaquim Meira.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO

¢

SIM

£

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

£
SIM
¢
NÃO
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional da Cultura.
* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

10 de Setembro de 2007. — A Provedora da Santa Casa Misericórdia de Guimarães, Noémia Maria Ribeiro Almeida Carneiro Pacheco.
2611047517

ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Águas Trás-os-Montes e Alto Douro, S. A.
Endereço postal:
Avenida de Osnabruck, 29.
Localidade:
Vila Real.
Código postal:
5000-427.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
+351 259309370.
Telefone:
+351 259309370.
Correio electrónico:
geral@atmad.adp.pt
Fax:
+351 259309379.
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.aguas-tmad.pt
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Empreitada de execução da ampliação e da remodelação da ETAR de Vila Real.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 27/09/2007.
Hora: 18.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

RECTIFICAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Data: 28/09/2007.
Hora: 10.
Lugar: Indicado em I.1)
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Município de Vila Nova de Gaia.

Esta rectificação refere-se ao anúncio publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de Maio de 2007.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 10/09/2007.

10 de Setembro de 2007. — O Administrador, José A. Boal Paixão.
2611047518

