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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.
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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

NL

PT

FI

SV

Outra - país terceiro

£ £

£

£

£

£ £ £

IT

¢

£

£

————————

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

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

a) Obras:
Execução.
Principal local de execução: freguesias de Selmes, São Matias, Cuba, distrito
de Beja.

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

II.1.3) O anúncio implica:

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

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

O Concurso tem por objecto:
a) A construção da rede secundária de rega do bloco de Cuba Este, dividido
nos sub-blocos de Cuba Este 1 (874 ha) e Cuba Este 2 (1211 ha), totalizando
uma área beneficiada (equipada) de 2085 ha;
b) A Estação Elevatória EE3;
c) Reservatório R3;
d) A prestação de serviços pelo empreiteiro durante a empreitada, com a colocação à disposição do dono de obra, para seu serviço, de duas viaturas ligeiras
de passageiros, sem qualquer encargo para este. No final da empreitada (com a
recepção provisória), as viaturas serão entregues ao empreiteiro.

IV.3.7.2) Data, hora e local

13 12 2006

/
/
Data
Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: sede dos SMAS de Sintra, Avenida do Movimento das Forças Armadas, 16, Sintra.

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

Um contrato público.

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

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45232120.
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Valor estimado, sem IVA: 10 367 179,00.
Divisa: euro.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Período em dias: 360 (a contar da data de adjudicação).
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
IV.3.6) Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas durante o prazo mínimo de 60 dias úteis, contados da data limite para a sua entrega. O prazo de
manutenção das propostas considera-se prorrogado por iguais períodos para os
concorrentes que nada requererem em contrário.

8 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Baptista Alves.
3000219566

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

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

5% do valor da proposta de preço da empreitada, antes da celebração do contrato. As cauções podem ser prestadas por depósito em dinheiro ou em títulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

ENTIDADES PARTICULARES
EDIA — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
E INFRA-ESTRUTURAS DE ALQUEVA, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
EDIA — Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas de Alqueva, S. A.
Endereço postal:
Rua de Zeca Afonso, 2.
Localidade:
Beja.
Código postal:
7800-522.
País:
Portugal.
À atenção de:
DADR.
Telefone:
284315100.
Fax:
284315101.
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».
I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Outro: empresa pública.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Concurso público n.º 11/2006 — Empreitada de construção da rede de rega do
bloco de Cuba Este no aproveitamento hidroagrícola de Alvito-Pisão.

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 de
empreiteiro de obras públicas e comprovem os requisitos exigidos no programa
de concurso. No caso da adjudicação da empreitada, as empresas do agrupamento associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, em regime de responsabilidade solidária.
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:
Alvará de empreiteiro de obras públicas (ou cópia simples do mesmo), emitido
pelo IMOPPI, contendo as autorizações necessárias.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
1) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso
tenha sido aberto ou no mês anterior ou posterior, 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
no qual se situe o seu estabelecimento principal;
2) Cópia autenticada das três últimas declarações periódicas 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; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva declaração;
3) Relatório e contas ou demonstrações financeiras dos três últimos exercícios
sempre que a publicação de contas seja exigida pela legislação do Estado de
que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
4) Justificação das provisões e acréscimos e diferimentos, certificados por TOC/
ROC (anexo II), quanto à sua natureza e prazo (curto ou médio/longo prazos);
5) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de negócios em trabalhos da natureza dos que são objecto do presente
concurso nos três últimos exercícios, assinada pelo representante legal da
empresa.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
1) O alvará de empreiteiro de obras públicas previsto na alínea a) do n.º 6.1 do
programa de concurso deve conter:
I) Da 3.ª categoria (Obras hidráulicas) a 1.ª subcategoria (Obras fluviais e aproveitamentos hidráulicos) e classe correspondente ao valor total da proposta;
II) Da 4.ª categoria (Instalações eléctricas e mecânicas) a 3.ª subcategoria (Redes e instalações eléctricas de tensão de serviço até 60 kV) e classe correspondente ao valor dos trabalhos a executar que lhe cabem na proposta;

