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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente num agrupamento complementar de empresas, agrupamento europeu de interesses económicos ou em consórcio externo, em qualquer das
circunstâncias em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

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
Conforme n.os 6 e 15 do programa do concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar alvará de construção, previsto na alínea a) do
n.º 6.1 do programa do concurso, deve conter:
a) A classificação em empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional de
acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, em classe
correspondente ao valor da proposta; e
b) Classe 1 das 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, classe 1 das 1.ª, 7.ª,
8.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 4.ª categoria e classe 1 da 1.ª subcategoria da 5.ª
categoria.
Os concorrentes deverão ainda apresentar, de acordo com o disposto no artigo 70.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, relativamente à capacidade financeira e económica, cópia da declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou
IRC referentes aos três últimos anos.
Remeta-se para os n. os 6.1 e 6.3, alíneas a) e b) do n.º 15.1, alíneas a) e b) do
n.º 15.2 e alíneas a) a d) do n.º 15.3, todos do programa do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os critérios de avaliação da capacidade económica e financeira dos concorrentes
para a execução da obra posta a concurso, na parte respeitante ao equilíbrio financeiro, terá em conta os indicadores de liquidez geral e autonomia financeira com
a definição e os valores de referência constantes da portaria em vigor, publicada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente
cumulativamente os valores de referência previstos nessa portaria, relativos ao
último exercício, ou, em alternativa, a média aritmética simples dos três últimos
exercícios.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para execução da obra posta a
concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 27 000 euros;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a efectuar à obra.

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

¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO
¢
SIM £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta

¢

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
7004A06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

020 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 125 euros.

Hora: 16 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

£ £

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

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

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque passado à ordem da entidade indicada em I.1).

£ £ £ £ £ £ ¢ £ £
————————
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
Poderão assistir ao acto público do concurso os eventuais interessados, mas apenas poderão intervir os legais representantes de cada concorrente, os quais terão de
fazer prova documental dessa qualidade.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora: 10 horas. Local: sala de reuniões dos Serviços Administrativos, piso 0, na
morada indicada em I.1).

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

9 de Outubro de 2006. — O Administrador Executivo, Licínio
Oliveira de Carvalho.
3000217729

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

Designação oficial:
Hospital de Santa Maria, E. P. E.
Endereço postal:
Secretaria-Geral do Hospital de Santa Maria, E. P. E. — Avenida do Prof. Egas
Moniz.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1649-035.
País:
Portugal.
À atenção de:
Serviço de Gestão de Compras.
Telefone:
351 217805330.
Fax:
351 217805605.
Correio electrónico:
compras@hsm.min-saude.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Para os devidos efeitos, avisam-se todos os interessados que o concurso público (âmbito comunitário) n.º 210/06 — «Centralização dos Laboratórios de
Patologia Clínica», publicado no Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 185, de 25 de Setembro de 2006, foi anulado por despacho do conselho de administração de 29 de Setembro de 2006, à luz do disposto no artigo
141.º do procedimento administrativo, por não ser possível apurar nesta fase se
a componente referente à obra é ou não inferior a 40%, condição exigida pelo
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Mais informamos que iremos abrir um novo procedimento do mesmo tipo.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 02/10/2006.

2 de Outubro de 2006. — Pelo Serviço de Gestão de Compras,
Conceição Nóbrega.
3000217659

