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d) O certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas previsto na alínea a) deve conter:
d1) A 6.ª subcategoria da 2.ª categoria na classe correspondente ao valor da proposta.
d2) A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Deverá ser apresentada certidão comprovativa do registo da firma na conservatória
do registo comercial da qual constem todas as inscrições em vigor, caso lhe seja
feita a adjudicação.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos
comprovativos exigidos
Deverão ser apresentadas cópias do modelo 22 relativos aos exercícios de 2004,
2005 e 2006 e da das declarações anuais relativas a 2004, 2005 e 2006 acompanhadas dos respectivos anexos, tendo em vista o apuramento dos rácios constantes
no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002 de 24 de Dezembro,
nos termos definidos na Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Apresentação de declarações abonatórias nas quais seja feita a comprovação de,
pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 60% do valor para efeitos de concurso.
b) Declaração subscrita pelos representantes legais do concorrente, na qual se demonstre a adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra,
seja próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às exigências técnicas.
c) Declaração subscrita pelos representantes legais do concorrente, na qual se demonstre a adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

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 — menor preço da proposta para a realização da obra — 80%
2 — Valia técnica da proposta:
2a) Programa de trabalhos, analisado na perspectiva da sua coerência com o prazo
e com os métodos construtivos propostos para a execução da obra — 10%;
2b) Plano de pagamentos analisado na perspectiva da sua coerência com o programa de trabalhos proposto — 10%.
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
6A/2007.
IIV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

\\ \ \ \\\\ ou \25 dias a contar da

/
/
Data limite de obtenção
publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 950,00 euros.

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque, numerário ou multibanco.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ / \\ / \\\\ ou \35 dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora 16 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação
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Outra - país terceiro
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£

£
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¢

£
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————————
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

\\ \\ \\\\

/
/
, 35 dias a contar da publicação do anúncio
Data
no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas £
Hora 10 horas.

Local: Paços do Município de Condeixa-a-Nova.

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

18 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel Teixeira Bento.
2611049500

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
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
Câmara Municipal de Mafra

À atenção de

Endereço
Praça do Município

Código postal
2644-001

Localidade/Cidade
Mafra

País
Portugal

Telefone
261810163

Fax
261810228

Correio electrónico
obras.municipais@cm-mafra.pt

Endereço Internet (URL)

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias

150 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Deverão ter realizado nos últimos cinco anos, ainda que na qualidade de subempreiteiros ou como membro de um agrupamento/consórcio de empresas, pelo menos,
uma obra de idêntica natureza posta a concurso (redes de águas residuais), devendo
essa obra ter tido valor de adjudicação não inferior a 60% do valor para efeitos de
concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1) Os critérios a seguir indicados

¢

b) Prazo de execução inferior ao máximo — 150 dias seguidos fixados no caderno
de encargos (30%);
Por ordem decrescente de importância

NÃO

£

SIM

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

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

30 dias a contar da sua publicação no Diário da República
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Prazo de execução da obra igual ou inferior a 150 dias a partir da data da consignação (alteração ao ponto II.3).
Prorrogação de prazo para entrega das propostas para o concurso de Redes de Saneamento de Águas Residuais no Concelho de Mafra — Redes da Chanca e
Codeçal, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 5 de Setembro de
2007.

18 de Setembro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Gil Ricardo Sardinha Rodrigues.
2611049563

