22 278

Diário da República, 2.a série — N.o 149 — 3 de Agosto de 2007

SIMLIS — SANEAMENTO INTEGRADO
DOS MUNICÍPIOS DO LIS, S. A

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:
a) Todos os concorrentes devem cumprir as condições previstas no artigo 55.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
b) Para os concorrentes estabelecidos em Portugal, serão admitidos empreiteiros com alvará de construção concedido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações:
b.1) 4.ª subcategoria da 1.ª categoria, da classe correspondente ao valor total da
sua proposta;
b.2) 5.ª subcategoria da 1.ª categoria, da classe correspondente ao valor dos
trabalhos especializados que respeitem;
b.3) 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, da classe correspondente ao valor dos
trabalhos especializados que respeitem.
c) São ainda admitidos a concurso os concorrentes referidos no artigo 54.º,
alíneas b), c) e d) do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não detentores de
Alvará de construção emitido pelo IMOPPI, habilitados nos termos e condições estatuídas nos artigos 67.º e 68.º do citado diploma.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Indicado no programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Indicado no programa de concurso.
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:
Critério: valia técnica — ponderação: 50;
Critério: preço — ponderação: 50.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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: 20/08/2007.
Hora: 17:30.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 300,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Custo: 300,00 euros em formato papel, ou 100,00 euros em formato digital
(incluindo o projecto de infra-estruturas eléctricas em formato papel), a que acresce
o IVA à taxa legal em vigor.
Moeda: euro.
Condições e forma de pagamento:
Para obtenção do processo completo é necessário pedido escrito.
No prazo de seis dias seguintes à recepção do respectivo pedido escrito, o processo completo poderá ser enviado à cobrança, ou levantado contra-entrega em
dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao tesoureiro da Santa Casa da Misericórdia de Pavia.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 14/09/2007.
Hora: 17.

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

Designação oficial:
SIMLIS — Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S. A.
Endereço postal:
Rua de Anzebino da Cruz Saraiva, lote 1, 318, 1.º, G.
Localidade:
Leiria.
Código postal:
2400-098.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Rua de Anzebino da Cruz Saraiva, lote 1, 318, 1.º, G.
À atenção de:
Engenheiro Cláudio de Jesus.
Telefone:
(351) 244849100.
Correio electrónico:
geral@simlis.pt
Fax:
(351) 244849101.
Endereços internet
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.simlis.pt
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 multimunicipal.
Ambiente.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Concurso para a elaboração do projecto de execução de infra-estruturas em
«Baixa» dos concelhos de Batalha e Leiria.
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 12.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
Concelhos de Leiria e Batalha, Portugal.
Código NUTS: PT163.
II.1.3) O anúncio implica:

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

Elaboração de projectos de execução e de processos de concurso, os quais devem reunir todos os estudos e todos os elementos necessários ao(s) concurso(s)
público(s) para a(s) respectiva(s) empreitada(s).
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:

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74225000.

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:

Período em dias: 66 (a contar da data limite para a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 17/09/2007.
Hora: 10.
Lugar: Sala de Sessões da Junta de Freguesia de Pavia.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
São autorizadas a intervir no acto público do concurso os concorrentes, ou seus
representantes legais, devidamente identificados e credenciados para o acto.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 26/07/2007.

26 de Julho de 2007. — A Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Pavia, Generosa Maria Pinto Visinho Pereira.
2611035883

Não.
II.1.8) Divisão em lotes:

Sim.
Devem ser enviadas propostas para:

Todos os lotes.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Período em dias: 120 (a contar da data de adjudicação).
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

Não é exigida qualquer caução na fase de concurso.
É exigida na fase de adjudicação uma caução no valor de 5% do montante total
da prestação de serviços com exclusão do IVA.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

O regime da prestação de serviços objecto do presente concurso é o de preço
global fixo e não revisível.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de,
em regime de responsabilidade solidária passiva, se constituírem em consórcio
externo ou ACE — agrupamento complementar de empresas, neste último caso
a constituição do ACE terá de encontrar-se autorizada pelo Registo Nacional de
Pessoas Colectivas.

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 08/10/2007.
Hora: 10.
Lugar: SIMLIS — Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S. A.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados e num
máximo de dois representantes por proposta concorrente.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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:
Podem ser admitidos a concurso os concorrentes que: não se encontrem em
nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho; apresentem os indicadores financeiros estabelecidos no ponto
6.3 do programa de concurso; exerçam a actividade de projectista há pelo menos
cinco anos.
Possuam experiência nos últimos cinco anos na elaboração de um projecto
similar, com extensão mínima de 10 Km.
Incluam nos seus quadros de pelo menos um engenheiro civil com pelo menos
10 anos de experiência profissional.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Documento exigidos no programa de concurso, nomeadamente os indicados no
ponto 10.1.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Documento exigidos no programa de concurso, nomeadamente os indicados no
ponto 10.1.
III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO

Não.
VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
Este projecto será co-financiado pelo QREN.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 26/07/2007.

Anexo B
INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.º A
Título: Infra-estruturas em «Baixa» do concelho de Leiria
1) DESCRIÇÃO SUCINTA

Projecto de execução de infra-estruturas em «Baixa» do concelho de Leiria —
lugares de Bajouca de Cima, Loural, Marinha do Engenho, Moital, Vale da
Bajouca, Bajouca, Gaspara, Prazo, Água Formosa, Santo Aleixo e Cavadas da
Bouça (parte). Valor indicativo de extensão da rede: 40 Km.

Não.

2) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS
PÚBLICOS)

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

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74225000.

Sim.
SECÇÃO IV: PROCESSO

4) INDICAÇÃO DE DATAS DIFERENTES DE DURAÇÃO DO CONTRATO
OU PARA INÍCIO/CONCLUSÃO

Período em dias: 120 (a contar da data de adjudicação).

IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Lote n.º B

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:
Critério: valia técnica da proposta (C1) — ponderação: 0.6;
Critério: Preço Global da Prestação de Serviços (C2) — ponderação: 0.4.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

SML-Bx-01-2007-LR-BT.

Título: Infra-estruturas em «Baixa»: concelhos de Batalha e Leiria
1) DESCRIÇÃO SUCINTA

Projecto de execução de infra-estruturas em «Baixa» dos concelhos de Batalha
e Leiria — lugares de Andreus e Palheirinhos, Colipo, Casal do Alho (parte),
Picoto (parte), Rio Seco (parte), Cividade (parte) e Golpilheira (parte). Valor
indicativo de extensão da rede: 10 Km.
2) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS
PÚBLICOS)

Não.

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74225000.

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

4) INDICAÇÃO DE DATAS DIFERENTES DE DURAÇÃO DO CONTRATO
OU PARA INÍCIO/CONCLUSÃO

IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 24/09/2007.
Hora: 18.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 250.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O processo de concurso pode ser examinado na morada indicada em I.1), em
dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 às 18 horas, desde a data de publicação do presente anúncio no Diário
da República até ao dia e hora do acto público do concurso.
Podem ser pedidas cópias, por escrito, na morada indicada em I.1) até à data
limite indicada.
As cópias serão entregues, em mão contra recibo na morada indicada em I.1),
no prazo de quatro dias úteis, a contar da data de recepção do pedido.
O preço indicado é por exemplar, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a
pagar em dinheiro ou cheque, a favor da entidade adjudicante, no momento da
entrega.

Período em dias: 90 (a contar da data de adjudicação).
Lote n.º C
Título: Infra-estruturas em «Baixa» do concelho de Batalha
1) DESCRIÇÃO SUCINTA

Projecto de execução de infra-estruturas em «Baixa» do concelho de Batalha —
lugares de Corga, Santo Antão e Faniqueira. Valor indicativo de extensão da
rede: 4,5 Km.
2) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS
PÚBLICOS)

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74225000.
4) INDICAÇÃO DE DATAS DIFERENTES DE DURAÇÃO DO CONTRATO
OU PARA INÍCIO/CONCLUSÃO

Período em dias: 90 (a contar da data de adjudicação).

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

Data: 04/10/2007.
Hora: 18.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

Lote n.º D
Título: Infra-estruturas em «Baixa» do concelho de Leiria

PT.

1) DESCRIÇÃO SUCINTA

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

Projecto de execução de infra-estruturas em «Baixa» do concelho de Leiria —
lugares de Estremadouro, Bouça de Cá, Bouça de Lá, Lage, Casais da Bidoeira
e Cavadas da Bouça (parte). Valor indicativo de extensão da rede: 19 Km.

Período em dias: 90 (a contar da data limite para a recepção das propostas).
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

2) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS
PÚBLICOS)

Objecto principal.
Vocabulário principal: 74225000.
4) INDICAÇÃO DE DATAS DIFERENTES DE DURAÇÃO DO CONTRATO
OU PARA INÍCIO/CONCLUSÃO

Período em dias: 120 (a contar da data de adjudicação).

26 de Julho de 2007. — O Administrador-Delegado, Cláudio de
Jesus.
2611035882

RECTIFICAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio do concurso público para realização da empreitada de
«Recuperação do Castelo de Sines — edifícios interiores» publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de Junho de 2007.
Informa-se que, relativamente ao concurso público para realização da empreitada de
«Recuperação do Castelo de Sines — edifícios interiores», foram prestados esclarecimentos e que os mesmos foram anexados ao respectivo processo de concurso,
passando a fazer parte integrante do mesmo.

26 de Julho de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Albino
Manuel André Roque.
2611035884

SPCG — SOCIEDADE PORTUGUESA DE COGERAÇÃO
ELÉCTRICA, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

¢
£
£

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

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
Câmara Municipal de Sines

À atenção de
Departamento de Obras e Ambiente

Endereço
ZIL-II, Parque de Viaturas

Código postal
2520-159

Localidade/Cidade
Sines

País
Portugal

Telefone
269630230

Fax
269630239

Correio electrónico
doa@mun-sines.pt

Endereço Internet (URL)

SECÇÃO IV: PROCESSOS

Designação oficial:
SPCG — Sociedade Portuguesa de Cogeração Eléctrica, S. A.
Endereço postal:
Apartado 55.
Localidade:
Setúbal.
Código postal:
2901-861.
País:
Portugal.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Sim.
Outras publicações prévias:
Número do anúncio no JO: 2007 /S 103 — 0127387 de 01/06/2007.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 17/08/2007.
Hora: 17.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

Contrato «chave-na-mão» da Central de Cogeração da SPCG — Sociedade
Portuguesa de Cogeração Eléctrica, S. A.
Modificação da informação inicial fornecida pela entidade adjudicante (publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, no dia 21 de Junho de 2007,
sob o n.º 2611022161), nomeadamente a data de entrega das propostas.

06 / 08 / 2007
Hora: 16 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 25/07/2007.

IV.3.7.2) Data, hora e local
Data

07 / 08 / 2007

Hora: 14 horas.

Local: Sala de Sessões da Câmara Municipal de Sines.

25 de Julho de 2007. — O Director de Projecto, Ângelo Loureiro.
2611035831

PARTE J
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PAÇO DA BOA NOVA
o

Anúncio (extracto) n. 5203/2007
Certifico que, por escritura de 1 de Março de 2007, iniciada a
fl. 23 do livro de notas para escrituras diversas n.o 89-A do Cartório
Notarial de Matosinhos a cargo da licenciada Dinora Rocha Martins
e Gomes Ferreira, foi constituída a associação com a denominação
em epígrafe, com sede na Praceta de Helena Vieira da Silva, 149,
na freguesia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, tendo
como objecto a realização de actividades de divulgação e dinamização
do Centro Comercial do Paço da Boa Nova, bem como a promoção
da cooperação entre os comerciantes, seus associados, e sua representação em assuntos de interesse comum.

É condição de admissão, pela direcção, que as pessoas singulares
ou colectivas sejam lojistas do Centro Comercial do Paço da Boa
Nova.
A exclusão de associado dá-se com a cessação da qualidade de
lojista.
Que o património da Associação é constituído pela jóia e quotas
dos seus associados.
Está conforme.
16 de Maio de 2007. — A Notária, Dinora Rocha Martins e Gomes
Ferreira.
2611035793

