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caderno de encargos que constituirão, respectivamente, o escalão de 30 e 6,6 kV,
serviços auxiliares, sistema de protecção, comando e controlo numérico, sistema de
iluminação interior, normal e de emergência, circuitos de tomadas de usos gerais
monofásicas e trifásicas, sistema de detecção e combate a incêndio, sistema de intrusão e sistema de AVAC. Estes equipamentos serão instalados no interior de um
edifício de comando do tipo pré-fabricado (contentorizado). Fará parte do presente
fornecimento a electrificação MT e BT da cela de transformador de potência exterior,
bem como a interligação do transformador de potência com a subestação, conforme
caderno de encargos.
O fornecimento dos transformadores de potência está fora do âmbito do presente
concurso.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento de 500,00 euros por exemplar, acrescido de IVA à taxa legal, a ser efectuado no acto da entrega em numerário ou cheque visado, passado à ordem da
EEM, S. A.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Região Autónoma da Madeira.
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II.1.9) Divisão em lotes
¢
SIM
£
NÃO
Indicar se se podem apresentar propostas para
Vários lotes £
Todos os lotes
Um lote £

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

Hora: 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos
pedidos de participação

120 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas
£

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público de abertura das propostas poderá assistir quem o pretender, mas
só poderão nele intervir as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

\\

05 / 11 / 2007

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
£
SIM
¢
NÃO
Prazo em meses
e/ou em dias
(para fornecimentos e serviços)

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

240 a partir da decisão de adjudicação

IV.3.7.2) Data, hora e local
Data

06 / 11 / 2007

Hora: 10 horas. Local: Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, 32, Funchal.

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Nos termos do caderno de encargos.

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
O financiamento está assegurado através de verba própria da EEM.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso podem apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre as mesmas exista qualquer modalidade jurídica de associação desde que todas as empresas
do agrupamento apresentem os documentos que são exigidos para acompanhar a
proposta.
No caso de a adjudicação deste fornecimento ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade jurídica de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária.

¢

NÃO

£
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jornal Oficial da União Europeia

06 / 09 / 2007

6 de Setembro de 2007. — A Directora de Serviços, Cristina Dantas.
2611046587

METRO DO PORTO, S. A.

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
Não serão admitidos concorrentes que à data de entrega das propostas se encontrem em alguma das situações previstas no n.º 1 artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.
Os concorrentes deverão comprovar que possuem condições legais adequadas ao
exercício da actividade compatível com o objecto do Concurso, idoneidade e capacidade económico-financeira e técnica, para a execução do contrato, devendo dispor
de tecnologia própria no domínio do projecto, fabrico de monoblocos MT e de sistemas de protecção, comando e controlo numérico, de acordo com o estado da arte.
As empresas que se apresentarem a concurso, deverão obrigatoriamente designar
como líder do agrupamento e interlocutor único junto da EEM, a empresa responsável pelo desenvolvimento tecnológico e fabrico do sistema de protecções, comando e controlo numérico da subestação.
Os concorrentes terão que ser titulares dos seguintes alvarás de empreiteiros de
obras públicas:
a) A classificação como empreiteiro de redes e instalações eléctricas de tensão de
serviço até 60 kV, 3.ª subcategoria da 4.ª categoria (Instalações eléctricas e mecânicas), em classe correspondente ao valor total da proposta.
b) As 1.ª, 2.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria (Instalações eléctricas e
mecânicas), nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS
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
Metro do Porto, S. A.

À atenção de

Endereço
Avenida de Fernão de Magalhães,
1862, 6.º

Código postal
4350-158

Localidade/Cidade
Porto

País
Portugal

Telefone

Fax

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

£

Processo por negociação

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

£

¢

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

24 / 09 / 2007
Hora: 17 horas.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data limite de obtenção

Data

Custo: 500,00 euros.

24 / 10 / 2007
Moeda: euro.

25 / 09 / 2007

Hora: 10 horas.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Metro do Porto, S. A., vem informar que o prazo para apresentação de propostas
para o concurso público para a empreitada de execução do edifício das Camélias foi
prorrogado até ao dia 24 de Setembro de 2007, realizando-se o acto público no
dia 25 de Setembro de 2007. O presente anúncio diz respeito ao anúncio publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 146, de 31 de Julho de 2007, p. 21 719.

5 de Setembro de 2007. — O Presidente da Comissão Executiva,
Manuel de Oliveira Marques.
2611046561

RECTIFICAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

¢
£
£

Endereço postal:
Praça da República, Ap. 135.
Localidade:
Santa Maria da Feira.
Código postal:
4520-909.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Secção de Apoio Administrativo do Dep. Amb. e Obras Municipais.
À atenção de:
Secção de Apoio Administrativo do Dep. Amb. e Obras Municipais.
Telefone:
(351) 256370800.
Correio electrónico:
saa@cm-feira.pt
Fax:
(351) 256370801.
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
cm-feira.pt
I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Autoridades regionais ou locais.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

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

Construção do Sistema Interceptor do Uima Montante — Interceptores de Nadais/
Pigeiros, de Lobão e da Ponte da Chã — obra n.º 5807.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

a) Obras.
Execução.
SECÇÃO IV: PROCESSO

Organismo
Câmara Municipal de Loulé

À atenção de

Endereço
Praça da República

Código postal
8100-951

IV.1.1) Tipo de processo:

Localidade/Cidade
Loulé

País
Portugal

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Telefone

Fax

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

Sim.
Anúncio publicado num perfil de adquirente.
Número do anúncio no JO: 2007/S 119 — 145967 de 23/06/2007.

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

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

Data: 22/10/2007.
Hora: 16.
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

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

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
b) 7.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente aos valores dos trabalhos especializados que lhes respeitem;

Período em dias: 66 (a contar da data limite para a recepção das propostas).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Custo: 75,94 + IVA.

Moeda: euro.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de
8 de Agosto de 2007, pp. 22 624 a 22 626, referente à empreitada de beneficiação
da EN 270 — entre Boliqueime e o limite do concelho de Albufeira.
Mais se informa que se mantêm as datas previstas para a recepção de propostas e
abertura das mesmas.

5 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Sebastião
Francisco Seruca Emídio.
2611046567

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 23/10/2007.
Hora: 10.
Lugar: Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Para conhecimento dos interessados se torna público terem sido adicionadas
peças desenhadas relativas ao Emissário de Ponte de Chã/EE 3 — parte 3,
complementares ao projecto de concurso, tendo sido alteradas as datas de entrega de propostas e do acto público, por esse motivo.
O anúncio inicial do concurso foi publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 124, a 29 de Junho de 2007.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 06/09/2007.

6 de Setembro de 2007. — O Vereador Pelouro Ob. Munic. Prot.
Civil e Ambiente, Emídio Ferreira dos Santos Sousa.
2611046604

ÁGUAS DO MINHO E LIMA, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Águas do Minho e Lima, S. A.
Endereço postal:
Edifício Active Center — Praça do Alto Minho.
Localidade:
Viana do Castelo.

