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IV.3.7.2) Data, hora e local

\\ \\ \\\\

/
/
, ————— dias a contar da publicação do anúnData
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora 10 horas e 30 minutos. Local sala de reuniões do Grupo de Apoio do
CFMTFA, Ota, 2580-242 Ota.

Correio electrónico
correio.dsoie@dgsp.mj.pt

Endereço Internet (URL)

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO

¢

SIM

£

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

ANEXO A

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

Instituição Europeia
Organismo de direito público

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Organismo

À atenção de

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras

Endereço

Código postal
2580-242

Localidade/Cidade

País

¢
Concepção e execução
£
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?

Telefone

Fax

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

¢
SIM
£
NÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Estabelecimento Prisional de Sintra-Rumos de Futuro. Da Prisão para a Inclusão.
Reabilitação de Edifício para Formação Pessoal e Profissional — 1.ª fase.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Empreitada de obra pública que visa adaptar uma edificação centenária com vista à
sua adequação para ministrar ensino e formação profissional a reclusos. O preço
base do concurso é de 546 589,66 euros, não incluindo o IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Estabelecimento Prisional de Sintra, Quinta do Bom Despacho, 2714-515 Sintra.

Organismo
Ministério da Defesa Nacional
Força Aérea Portuguesa
CFMTFA
Tesouraria

À atenção de

Endereço
CFMTFA

Código postal
2580-242

Indicar se se podem apresentar propostas para:

Localidade/Cidade
Ota, Alenquer

País
Portugal

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

Telefone
263740132

Fax
263740295

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

Indicar o prazo em meses
ção (para obras)

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO

¢

um lote
NÃO

¢

em dias

27 de Outubro de 2006. — O Comandante, Victor Manuel Alves
Francisco.
3000218461

£

£

SIM

vários lotes
SIM

£

todos os lotes

£

£

\\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-

180 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)
\\ / \\ / \\\\ e/ou termo \\ / \\ / \\\\

Ou: Início

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
Direcção de Serviços de Obras e Infra-Estruturas
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
Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
Direcção de Serviços de Obras
e Infra-Estruturas

À atenção de

Endereço
Rua do Marquês de Fronteira, 54

Código postal
1099-011

Localidade/Cidade
Lisboa

País
Portugal

Telefone
213828100

Fax
213874428

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor da adjudicação (com
exclusão do IVA) nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, e em reforço da caução prestada será deduzida a percentagem de 5%
para garantia do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 211.º do mesmo diploma
legal.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por preço global. Os pagamentos serão efectuados por medição,
com observância do disposto nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
A modalidade jurídica de associação que deve adoptar qualquer agrupamento de
empreiteiros a que venha, eventualmente, a ser adjudicada a empreitada é a de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, devendo ser logo indicada
a empresa chefe do consórcio.
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 podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas
e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações:
1) A classificação como empreiteiro geral, ou construtor geral de edifícios de
construção tradicional na 1.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta;
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2) A 2.ª subcategoria da l.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitam; 3) A 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitam;
b) Os não titulares de alvará que apresentem certificado de inscrição em lista oficial
de empreiteiros aprovados adequado à obra posta a concurso, emitido por uma das
autoridades competentes mencionadas no anexo VIII do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e capacidade técnica que permitiram aquela inscrição
e justifique a classificação atribuída nessa lista;
c) Os não titulares de alvará, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição na lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem
os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira,
económica e técnica para a execução da obra posta a concurso indicados no artigo
67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 15 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no ponto 15 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 15 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1) Os critérios a seguir indicados
1. Preço — 80%;
2 — Qualidade técnica da proposta —15%;
3 — Prazo de execução — 5%.
Por ordem decrescente de importância

£

NÃO

SIM

¢

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 4/DSOIE/2006 Proc. 6.17.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

\\ \ \ \\\\ ou \30 dias a contar da

/
/
Data limite de obtenção
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 221 euros com IVA incluído. O pedido de processo de concurso será feito
por escrito à entidade indicada em I.1, acompanhado pelo respectivo cheque.
O processo pode ser levantado nas instalações referidas em I.1 ou enviado por correio conforme escolha efectuada aquando da solicitação por escrito. Moeda: euro.
Condições e forma de pagamento
Através de cheque emitido à ordem da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ / \\ / \\\\ ou \30 dias a contar da sua publicação no Diário

da República
Hora 17 horas.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde
Hospitais Civis de Lisboa
Maternidade do Dr. Alfredo da Costa
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Maternidade do Dr. Alfredo da Costa.
Endereço postal:
Rua de Viriato.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1060-089.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Serviço de Aprovisionamento da Maternidade do Dr. Alfredo da Costa
Telefone:
213184035.
Fax:
213184047.
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

Organismo de direito público.
Saúde.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Aquisição de material consumo clínico para adulto para o ano de 2007.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

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

\\ \\ \\\\ \\

Até
/
/
ou
meses e/ou
fixada para a recepção das propostas

\66 dias a contar da data

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto de concurso é público, podendo a ele assistir todas as pessoas interessadas
e intervir as devidamente credenciadas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

\\ \\ \\\\

Data
/
/
, ————— dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora 10 horas. Local indicado em I.1.

b) Fornecimentos.
Compra.
Principal local de entrega: Armazém da Maternidade do Dr. Alfredo da Costa.
Código NUTS: PT171.
II.1.3) O anúncio implica:

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

Aquisição de material de consumo clínico para adulto para o ano de 2007.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 33141000.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Com início em: 01/01/2007.
Conclusão em: 31/12/2007.
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

5% do valor global do contrato, com exclusão do IVA, a prestar no momento
da adjudicação.

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

NÃO

¢

SIM

£

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

As referidas no artigo 4.º do caderno de encargos.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Projecto Equal/2004/A2/EM/031 «Rumos de Futuro — Da Prisão para a Inclusão», através do Estabelecimento Prisional de Sintra.

III.2.2) Capacidade económica e financeira:

26 de Outubro de 2006. — O Director-Geral, Rui Sá Gomes.
3000218549

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
As exigidas no n.º 1 do artigo 9.º do programa de concurso.
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
As exigidas no n.º 2 do artigo 9.º do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
As exigidas no n.º 3 do artigo 9.º do programa de concurso.

