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b) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser
acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação à qual
o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos,
sobre os respectivos originais.
9 — Acto público de concurso:
a) O acto público de concurso terá início pelas 15 horas do 1.º dia
útil seguinte ao termo do prazo de apresentação das propostas, na
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica;
b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
10 — Critério de adjudicação — a adjudicação é feita segundo o
critério do mais elevado montante de renda mensal a pagar à Junta de
Freguesia pela concessão e pela avaliação da quantidade e qualidade
dos aparelhos e máquinas colocadas ao dispor dos utentes no ginásio,
nos termos descritos no caderno de encargos.
11 — Prazo de manutenção das propostas — os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas durante um período de 60
dias úteis contados da data limite para a sua entrega.
12 — Prestação de caução, preço base da concessão e modalidade
de pagamento:
a) A caução definitiva a prestar nas modalidades previstas no programa do concurso é de 5% do montante total da concessão, com
exclusão do IVA, a entregar no prazo de oito dias a contar da data
em que for notificada a adjudicação;
b) A caução pode ser prestada por depósito em dinheiro ou em
títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução;
c) O preço base da renda mensal é de 1000 euros, acrescidos de
IVA à taxa legal em vigor;
d) Os concorrentes deverão apresentar proposta partindo daquele
valor mínimo, sendo as ofertas superiores de múltiplos de 50 euros;
e) Na data da celebração do contrato serão pagas duas mensalidades e as outras serão pagas mensalmente até ao dia 8 do mês na
Tesouraria da Junta de Freguesia;
f) O valor da renda será actualizado anualmente em conformidade
com os índices publicados para as rendas dos estabelecimentos comerciais.
13 — Anúncio indicativo — não foi publicado anúncio indicativo,
a que se refere o artigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Julho.
14 — Acordo sobre contratos públicos — o contrato a celebrar
não é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos, aprovado pela
Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, publicado
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º 2336, de 23 de
Dezembro de 1994.
21 de Novembro de 2006. — O Presidente da Junta, Rodrigo Nuno
Elias Gonçalves da Silva.
3000220325

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.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢
Locação £ Locação financeira
Combinação dos anteriores

£

Locação-venda

£

£

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
¢
SIM
£
NÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 5 PF/2006 — Fornecimento e montagem de carroçarias e
equipamento interior em viaturas de piquete de águas (quatro unidades).
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento e montagem de carroçarias e equipamento interior em viaturas de piquete de águas (quatro unidades).
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
O equipamento será entregue nas instalações industriais dos SMAS de Sintra —
Oficina Auto, na Avenida de Gago Coutinho, Portela, 2710-418 Sintra.
Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes
SIM
£
NÃO ¢
Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote £
vários lotes £
todos os lotes

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
SIM ¢
NÃO £
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Ou: Início

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
Ao adjudicatário será exigida a prestação da caução nos termos dos artigos 69.º e
70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que será de valor correspondente a
5% sobre o total do fornecimento, com exclusão do IVA.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

£
¢
£

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

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) do programa de concurso e caderno de encargos.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa de concurso e caderno de encargos.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o programa de concurso e caderno de encargos.

Organismo
Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Sintra

À atenção de
Secção de Aprovisionamento e Stocks

Endereço
Avenida do Movimento das Forças
Armadas, 16

Código postal
2714-503

Localidade/Cidade
Sintra

País
Portugal

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

Telefone
219119000

Fax
219241256

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

Correio electrónico
aprov.stocks@smas-sintra.pt

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

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

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

SECÇÃO IV: PROCESSOS

¢
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Qualidade técnica da proposta — 50%;
b) Preço e condições de pagamento — 40%;
c) Prazo de entrega — 10%.
Por ordem decrescente de importância

NÃO

£

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

¢

SIM

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 5 PF/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção

27 / 12 / 2006.

Custo: 75 euros mais IVA.

Moeda: euro.

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

27 / 12 / 2006

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Avisam-se todos os interessados ao concurso público n.º 7/2006, Fornecimento de equipamento de telegestão e de televigilância para as ligações Álamos —
Loureiro, Loureiro — Monte Novo e Loureiro — Alvito do Empreendimento
de Fins Múltiplos de Alqueva, a que se refere o anúncio publicado no Diário
da República, 2.ª série, parte especial, n.º 203, de 20 de Outubro de 2006, de
que foram juntos ao referido processo de concurso esclarecimentos, os quais
podem ser consultados por todos os interessados nos mesmos locais referidos
no anúncio de abertura do concurso, dentro da horas de expediente e até à data
limite para apresentação das propostas, mais se informa que a data de entrega
das propostas foi alterada para o dia 8 de Janeiro de 2007 e a data do acto
público para o dia 9 de Janeiro de 2007, no local e hora constantes do anúncio
de abertura.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 20/11/2006.

20 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Troncho.
1000308072

Hora: 17 horas e 30 minutos.
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

£ £

£

£

£

£ £ £

¢

£

PONTA DO OESTE, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO

£

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

060 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
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, podendo apenas intervir os
concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.

Obras
Fornecimentos
Serviços

¢
£
£

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

¢

SIM

IV.3.7.2) Data, hora e local
Data

28 / 12 / 2006

Hora: 11 horas. Local: sede dos SMAS de Sintra, na Avenida do Movimento das
Forças Armadas, 16, Portela de Sintra.

£

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Ponta do Oeste, S. A.

À atenção de
Presidente do Conselho
de Administração

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

Endereço
Palácio do Governo Regional,
Avenida de Zarco, 3.º

Código postal
9004-527 Funchal

15 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Baptista Alves.
1000308067

Localidade/Cidade
Funchal

País
Portugal

Telefone
+351 291200060

Fax
+351 291200069

Correio electrónico
pontadooeste@netmadeira.com

Endereço Internet (URL)

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ENTIDADES PARTICULARES
EDIA — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
E INFRA-ESTRUTURAS DO 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 do Alqueva, S. A.
Endereço postal:
Rua de Zeca Afonso, 2.
Localidade:
Beja.
Código postal:
7800-522.
País:
Portugal.
À atenção de:
D. A. D. R.
Telefone:
284315100.
Fax:
284315101.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data: 08/01/2007.
Hora: 18.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 09/01/2007.
Hora: 10.
Lugar: Rua de Zeca Afonso, 2, Beja.

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
Execução
£
Concepção e 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?
¢
SIM
£
NÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concepção e construção do teleférico do Rabaçal.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concepção e construção de um teleférico com três estações, incluindo as infra-estruturas de apoio.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Freguesia e concelho da Calheta — Região Autónoma da Madeira.
Código NUTS

