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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira  documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, 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;
b) Cópia das declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC,
dos últimos três anos, nas quais se contenha o carimbo de «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 da respectiva declaração  balanço e demonstração de resultados dos últimos três anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica  documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da obra;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
b) Lista das obras executadas ou em curso, da mesma natureza da que é posta a
concurso, de valor igual ou superior a 50% ao valor da proposta do concorrente,
acompanhadas 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 de 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 às obras, para além dos indicados na alínea a).

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
Organismo
Unidade Local de Saúde
de Matosinhos, E. P. E.

À atenção de
Serviço de Aprovisionamento

Endereço
Rua do Dr. Eduardo Torres

Código postal
4450-509

Localidade/Cidade
Matosinhos

País
Portugal

Telefone
229391598

Fax
229391596

Correio electrónico

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
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

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

¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

¢

¢

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
£ Instituição Europeia
Autoridade regional/local £
Organismo de direito público

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Custo: 300 euros, não inclui IVA. Moeda: euro.
Condições e forma de pagamento:
No acto da entrega dos documentos, em dinheiro ou cheque visado.
* Toda a documentação será fornecida em suporte digital.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 10 horas.

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
IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso
de intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em
nome individual e de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento da qual constem o nome e o número do bilhete de identidade do(s)
representante(s).
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora: 10 horas. Local: Centro Cultural de Vila Flor  Serviços de Apoio da Assembleia Municipal  Guimarães.

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

27 de Junho de 2006.  O Presidente da Direcção, Manuel José
Magalhães Gomes Mota.  O Vogal, Carlos Manuel Remísio.
1000303108

Outro

¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

010 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

£
£

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢
Locação £ Locação financeira
Combinação dos anteriores
£

£

Locação-venda

£

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de equipamento para exames especiais de gastrenterologia.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E.
Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal

Vocabulário complementar

33.10.00.00-1 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\

Objecto
principal

30.23.12.00-9 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
mentares \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
Objectos
comple-

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

£

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias
serviços)

060 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica  documentos comprovativos exigidos
Documentos indicados no n.º 11 do programa do concurso.
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Diário da República, 2.ª série  Parte Especial
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira  documentos comprovativos
exigidos
Documentos indicados no n.º 11 do programa do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica  documentos comprovativos exigidos
Documentos indicados no n.º 11 do programa do concurso.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECÇÃO IV: PROCESSOS

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

¢

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Custo: 50 euros.

ANÚNCIO DE CONCURSO

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
Data limite de obtenção

RECTIFICAÇÕES

23 / 08 / 2006

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Numerário ou cheque à ordem da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

23 / 08 / 2006

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

Designação oficial:
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar.
Endereço postal:
Rua do Cônsul Dabney  Colónia Alemã.
Localidade:
Horta.
Código postal:
9900-014.
País:
Portugal.

SECÇÃO IV: PROCESSO

Hora: 17 horas.

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

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
Os interessados ou seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

24 08 / 2006

/
Data
Hora: 10 horas.

Local: Serviço de Aprovisionamento.

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

27 de Junho de 2006.  O Presidente do Conselho de Administração, Nuno Morujão.
3000210006

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data: 24/07/2006.
Hora: 17.

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 24/07/2006.
Hora: 10.
Lugar: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

O presente anúncio representa a rectificação do anúncio de concurso público
n.º 5/SRAM/2006, de «Tratamento, contentorização e transporte de pneus
usados da Região Autónoma dos Açores para valorização no continente português», publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 112, de 9 de Junho
de 2006, mais precisamente aos pontos IV.3.4) e IV.3.8) do anúncio publicado, pelo que o prazo para recepção das propostas foi adiado para o dia 24
de Julho de 2006 e a data de realização do acto público para o dia 25 de
Julho de 2006, à mesma hora e no mesmo local, na medida em que foi
detectado pela entidade adjudicante um erro na contagem de prazo para entrega das propostas.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 26/06/2006.

26 de Junho de 2006.  A Secretária Regional do Ambiente e do
Mar, Ana Paula Marques.
1000302965

