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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

III.2.2) Capacidade económica e financeira:

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os indicados nas alíneas a), b) ou c) do ponto III.2.1) e os indicados nas
alíneas g) a j) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes detentores dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do
ponto III.2.1) estão dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas g) e j) do n.º 1 do citado artigo 67.º

Preço base do concurso: 260 000,00 euros.
Desde que solicitadas até final do segundo terço do prazo para entrega das propostas, os interessados poderão obter cópias devidamente autenticadas pelo dono
da obra das peças escritas e desenhadas do processo de concurso.

III.2.3) Capacidade técnica:

8 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco
da Silva Álvares.
1000307814

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os documentos para verificação da capacidade técnica são os seguintes:
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa
e dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
b) Lista das obras executadas nos últimos cinco anos da mesma natureza da
que é posta a concurso, acompanhada de certificados de boa execução relativos
às obras mais importantes; os certificados devem referir o montante, data e
local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as
regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o
equipamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de
características especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os
técnicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra, para além dos indicados na alínea a);
e) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista
das obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de
boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir
o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
f) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da empresa e ao número
dos seus quadros nos três últimos anos, assinada pelo representante legal da
empresa.
Os concorrentes detentores dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do
ponto III.2.1) estão dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas e) e f) supra-referidas.
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 a seguir:
Critérios — ponderação:
1 — Condições de preço — 65%;
2 — Garantia boa execução — 25%;
3 — Prazo — 10%.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Processo 141.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 18/12/2006.
Hora: 15.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 200.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou cheque dirigido ao tesoureiro da Câmara Municipal.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 08/11/2006.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA
ANÚNCIO DE CONCURSO
¢
£
£

Obras
Fornecimentos
Serviços

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira

À atenção de
Secção de Apoio Administrativo
do Dep. Ambiente e O. Municipais,
Praça da República, Ap. 135,
4524-909 Santa Maria da Feira
telefone: +351 256370800;
fax: +351 256370807

Endereço
Praça da República, Apartado 135

Código postal
4520-909

Localidade/Cidade
Santa Maria da Feira

País
Portugal

Telefone
+351 256370800

Fax
+351 256370807

Correio electrónico
saa@cm-feira.pt

Endereço Internet (URL)
www.cm-feira.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
Autoridade regional/local

£
¢

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 29/12/2006.
Hora: 10.
Lugar: Salão Nobre da Câmara Municipal.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
O acto de abertura das propostas é público; contudo, só poderão intervir nesse
acto as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes, nos termos do programa de concurso.

£

SECÇÃO IV: PROCESSOS

Concurso público

Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).

Outro

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concepção/construção da ETAR de Argoncilhe — Obra n.º 80/2006.

IV.1) TIPO DE PROCESSO

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

£
£

II.1) DESCRIÇÃO

Data: 28/12/2006.
Hora: 15.
PT.

Organismo de direito público

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

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

Instituição Europeia

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

2005 / S 198-210201\ de 17 / 10 / 2006
ou para processos abaixo do limiar

\\\205 IIª Série
\\\\ / \\\\ de 24 / 10 / 2006
no Diário da República

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

09 / 01 / 2007
Hora: 17 horas.

¢
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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

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento contínuo de peças e acessórios para viaturas e máquinas do Parque
Auto dos SMAS.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Oficina Auto no Complexo Oficinal dos SMAS de Sintra, na Avenida de Gago
Coutinho, Portela, 2710-418 Sintra.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local
Data

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 6PF/2006 — Fornecimento contínuo de peças e acessórios
para viaturas e máquinas do Parque Auto dos SMAS.

10 / 01 / 2007

Hora: 10 horas. Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira —
Praça da República — Feira.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO

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

¢

£

SIM

Indicar se se podem apresentar propostas para:

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Dada a complexidade do processo de concurso e a necessidade de serem efectuados
diversos trabalhos preparatórios para a elaboração do projecto de execução, prorroga-se o prazo para apresentação de propostas e a data de realização do respectivo
acto público.

um lote

£

vários lotes

£

todos os lotes

£

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

¢

£

SIM

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jornal Oficial da União Europeia

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Para o ano 2007.

13 / 11 / 2006

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

13 de Novembro de 2006. — O Vereador do Pelouro de Obras
Municipais, Protecção Civil e Ambiente, Emídio Ferreira dos Santos
Sousa.
1000307800

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

Fornecimentos
Serviços

01 / 01 / 2007 e/ou termo 31 / 12 / 2007

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para o ano 2007.

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras

Ou: Início

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

£
¢
£

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

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) 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, número de pessoa 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;
b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II (modelo da declaração).

Organismo
Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Sintra

À atenção de
Sector de Aprovisionamento e Stocks

Endereço
Avenida do Movimento das Forças
Armadas, 16

Código postal
2714-503

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o programa de concurso e caderno de encargos.

Localidade/Cidade
Sintra

País
Portugal

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso e caderno de encargos.

Telefone
219119016

Fax
219541256

Correio electrónico
aprov.stocks@smas-sintra.pt

Endereço Internet (URL)
www.smas-sintra.pt

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso e caderno de encargos.

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO

¢

Concurso público
I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
¢
SIM £
NÃO

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
£ Instituição Europeia
Governo central
Autoridade regional/local ¢
Organismo de direito público

£
£

Outro

£

A) Preço mais baixo

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 6 PF/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

12 / 12 / 2006.

Custo: 75 euros mais IVA.
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢
Locação £ Locação financeira
Combinação dos anteriores

£

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

£

Locação-venda

£

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento em numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro dos SMAS de
Sintra.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

12 / 12 / 2006
Hora: 17 horas e 30 minutos.

