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6.ª (Saneamento básico) subcategoria da 2.ª categoria (Vias de comunicação, obras
de urbanização e outras infra-estruturas) da classe correspondente ao valor destes
trabalhos na sua proposta;
2.ª (Redes eléctricas de baixa tensão e postos de transformação) subcategoria da 4.ª
categoria (Instalações eléctricas e mecânicas) da classe que cubra o valor global da
proposta e 7.ª (Infra-estruturas de telecomunicações) subcategoria da 4.ª categoria
(Instalações eléctricas e mecânicas) da classe correspondente ao valor destes trabalhos na sua proposta;
1.ª (Demolições), 2.ª (Movimentação de terras) e 11.ª (Impermeabilizações e isolamentos) subcategorias da 5.ª Categoria (Outros trabalhos), da classe correspondente, ao
valor destes trabalhos na sua proposta.
b) Concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia que,
não sendo detentores de alvará, apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido
pelo respectivo Estado, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
c) Concorrentes do espaço económico europeu e os referidos na alínea d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não detentores de alvará ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
desde que apresentem o certificado a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
d) Os concorrentes que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no
artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
e) Os concorrentes que apresentem nas condições referidas na Portaria n.º 994/
2004:
i) Um rácio liquidez geral igual ou superior a 105;
ii) Um rácio autonomia financeira igual ou superior a 8 ou 10, respectivamente
para as classes 2 a 5 e para as classes 6 a 9;
f) Os concorrentes que apresentem no seu curriculum:
A execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a 432 000,00 euros, nos últimos cinco anos, devidamente comprovada por declaração do dono de obra.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
No que concerne ao concurso público relativo à «Empreitada de construção das
infra-estruturas de apoio ao Centro de Interpretação do Farol dos Capelinhos —
Faial — Açores», cujo anúncio foi publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 159, de 20 de Agosto de 2007, tendo sido detectadas incongruências no anúncio e programa de concurso, informa-se que relativamente ao ponto 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 na alínea a) do anúncio e ao ponto 6.2 do programa de concurso — admissão de concorrentes, onde se lê:
«6.ª (Saneamento básico) subcategoria da 3.ª categoria da classe correspondente
ao valor destes trabalhos na sua proposta;»
Deverá ler-se:
«6.ª (Saneamento básico) subcategoria da 2.ª categoria (Vias de comunicação,
obras de urbanização e outras infra-estruturas) da classe correspondente ao valor
destes trabalhos na sua proposta.»

3 de Setembro de 2007. — A Secretária Regional do Ambiente e
do Mar, Ana Paula Pereira Marques.
2611045868

Direcção Regional do Ordenamento do Território
e dos Recursos Hídricos
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
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
Só serão admitidos:
a) Concorrentes possuidores de alvará de construção, emitido pelo Instituto de
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo
as seguintes autorizações:
Da 2.ª subcategoria (Movimentos de terras) da 5.ª categoria — Outros trabalhos, da
classe que cubra o valor global da proposta.
b) Concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia que,
não sendo detentores de alvará, apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido
pelo respectivo Estado, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
c) Concorrentes do espaço económico europeu e os referidos na alínea d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não detentores de alvará ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
desde que apresentem o certificado a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
d) Os concorrentes que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no
artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
e) Os concorrentes que apresentem nas condições referidas na Portaria n.º 994/
2004:
i) Um rácio liquidez geral igual ou superior a 105;
ii) Um rácio autonomia financeira igual ou superior a 8 ou 10, respectivamente
para as classes 2 a 5 e para as classes 6 a 9;
f) Os concorrentes que apresentem no seu curriculum:
A execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a 27 000,00 euros, devidamente comprovada por declaração do dono de obra.

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

17 / 09 / 2007

Hora 16 horas e 30 minutos.
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local
Data

18 / 09 / 2007

Hora 10 horas e 30 minutos.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Por lapso, no ponto III.2.1) a) do anúncio publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 147, de 1 de Agosto de 2007, bem como no ponto 6.2 do programa de
concurso, é indicado que serão admitidos concorrentes possuidores de alvará de
construção, emitido pelo Instituto de Mercados de Obras Públicas e Particulares,
contendo as seguintes autorizações: da 2.ª subcategoria (movimentos de terras) da
6.ª categoria — outros trabalhos.
Assim, onde se lê «6.ª categoria», deve ler-se «5.ª categoria».
Mais se informa que, devido ao citado lapso, a apresentação das propostas é prorrogada, com data limite de entrega para o dia 17 de Setembro de 2007, ficando o
acto público de abertura de propostas agendado para o dia 18 de Setembro de
2007, pelas 10 horas e 30 minutos.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jornal Oficial da União Europeia

¢
£
£

03 / 09 / 2007

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO
¢
SIM
£

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Direcção Regional do Ordenamento
do Território e dos Recursos Hídricos

À atenção de
Dina Maria Duarte Medeiros

Endereço
Avenida de Antero de Quental, 9-C, 2.º

Código postal
9500-160

Localidade/Cidade
Ponta Delgada

País
Portugal

Telefone

Fax

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

3 de Setembro de 2007. — O Director Regional, José Virgílio de
Matos Figueira Cruz.
2611045832

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

Designação oficial:
Município de Almada — Câmara Municipal, Departamento de Administração
e Finanças/Divisão de Aprovisionamento.
Endereço postal:
Rua de Trigueiros Martel, 1.
Localidade:
Almada.
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Código postal:
2800-213.
País:
Portugal.
Telefone:
351 212724000.
Fax:
351 212724244.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Outro: preencher anexo A.I.
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Outro: preencher anexo A.II.
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Outro: preencher anexo A.III.
I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Autoridades regionais ou locais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

garantia da qualidade; lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos.
III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:

Não.
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissionais do pessoal responsável pela execução do serviço:

Sim.
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:

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

Não.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

Concurso público n.º 20/2007.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

II.1) DESCRIÇÃO

Não.

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

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

Concurso público n.º 20/2007 para a prestação de serviços de vigilância nas
instalações da Câmara Municipal de Almada.

Um contrato público.

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 21/09/2007.
Hora: 15:30.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 10,29.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Cheque, vale correio, numerário, multibanco.

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

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

Prestação de serviços de vigilância nas instalações da Câmara Municipal de
Almada.

Data: 21/09/2007.
Hora: 15:30.

II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

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

c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 27.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
Concelho de Almada.
Código NUTS: PT172.
II.1.3) O anúncio implica:

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74614000.

PT.

II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

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

Não.

Período em dias: 60 (a contar da data limite para a recepção das propostas).

II.1.8) Divisão em lotes:

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Prestação de serviços de vigilância nas instalações da Câmara Municipal de
Almada.
Valor estimado, sem IVA: 600 000,00.
Divisa: euro.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

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

Data: 24/09/2007.
Hora: 14:30.
Lugar: auditório do Departamento de Administração e Finanças.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Dois representantes por concorrente, devidamente credenciados.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

Não.
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

30 dias após recepção da factura.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Declaração bancária ou prova de subscrição de um seguro de riscos profissionais; balanços e demonstrações de resultados dos últimos três anos; declarações
de IRS dos últimos três anos (no caso de pessoas singulares); lista de principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Descrição do equipamento técnico; indicação dos técnicos e órgãos técnicos;
indicação do pessoal médio anual; descrição dos métodos adoptados para a

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho, informam-se os interessados que foram prestados esclarecimentos relativos à boa compreensão e interpretação dos elementos expostos. Dos mesmos foram juntas cópias ás peças patentes em concurso.
O respectivo anúncio foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153,
de 9 de Agosto de 2007, sob o n.º 2611037768, e JOUE com a referência
2007/S 148-184161.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 03/09/2007.

Anexo A
ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO
I) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO ONDE PODEM SER OBTIDAS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Designação oficial:
Município de Almada — Câmara Municipal, Departamento de Administração
e Finanças/Divisão Administrativa/Atendimento.
Endereço postal:
Rua de Trigueiros Martel, 1.
Localidade:
Almada.
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EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.

Código postal:
2800-213.
País:
Portugal.
Telefone:
351 212724115.
Fax:
351 212724200.

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

II) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO JUNTO DOS QUAIS SE PODE
OBTER O CADERNO DE ENCARGOS E OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (INCLUINDO DOCUMENTOS RELATIVOS A UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO)

Designação oficial:
Município de Almada — Câmara Municipal, Departamento de Administração
e Finanças/Divisão Administrativa/Atendimento.
Endereço postal:
Rua de Trigueiros Martel, 1.
Localidade:
Almada.
Código postal:
2800-213.
País:
Portugal.
Telefone:
351 212724115.
Fax:
351 212724200.
III) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO PARA ONDE DEVEM SER
ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Designação oficial:
Município de Almada — Câmara Municipal, Departamento de Administração
e Finanças/Divisão Administrativa/Atendimento.
Endereço postal:
Rua de Trigueiros Martel, 1.
Localidade:
Almada.
Código postal:
2800-213.
País:
Portugal.
Telefone:
351 212724115.
Fax:
351 212724200.

3 de Setembro de 2007. — A Presidente da Câmara, Maria Emília
Guerreiro Neto de Sousa.
2611045911

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://wwwportaldeempreitadasdeportugal.pt
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Relativamente ao anúncio publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 146,
de 31 de Julho de 2007, e JOUE S/139-172080 de 21 de Julho de 2007, para
a elaboração do «IC 17 — CRIL Buraca Pontinha — prestação de serviços,
controlo de qualidade, controlo de conformidade e coordenação de segurança e
saúde durante fase de execução da empreitada», informam-se os concorrentes de
que foram juntas às peças patentes do concurso cópias dos esclarecimentos
prestados.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 04/09/2007.

4 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, António Laranjo.
2611045978

PARTE J
AI — DISTRIBUIÇÃO IBÉRICA, ARTIGOS DO LAR, L.DA
Anúncio n.o 6169/2007
Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula
n.o 503090204; inscrição n.o 14; número e data da apresentação: 2/20051230.
Certifico que, em relação à sociedade por quotas AI — Distribuição
Ibérica, Artigos do Lar, L.da, com sede na Rua do Casal Novo, 4,
8, Abrunheira, freguesia de Agualva-Cacém (extinta) 2710 Sintra, foi
efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.o 14, ap. 2/20051230 — fusão.
Alterações efectuadas aos estatutos:
Firma AI — Distribuição Ibérica, Artigos do Lar, L.da;
Objecto — comércio, montagem e transformação, armazenagem e
distribuição de artigos próprios ou alheios de uso e consumo geral
e designadamente de objectos para o lar;
Capital — E 2 600 000;
Sócios e quotas:
Quota — E 2 595 000;
Titular — Arc Distribuicion Arte para El Hogar Ibérica, S. L.;

Residência — Polígono Industrial Malpica, Calle E, 88, Zaragoza,
Espanha;
Quota — E 5000;
Titular — Roche Fortuné, S. A.;
Número de inscrição do projecto — 11.
Os documentos que serviram de base ao presente registo encontram-se depositados na Conservatória do Registo Comercial de Sintra.

CAPÍTULO I
Denominação, duração, sede e objecto
Artigo 1.o
A sociedade adopta a denominação social AI — Distribuição Ibérica, Artigos do Lar, L.da, e tem a sua sede na Rua do Casal Novo,
4, 8, Abrunheira, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho
de Sintra.
§ único. Por simples deliberação da assembleia geral pode a sede
social ser alterada para qualquer outro local do País ou estrangeiro,

