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Indicar se se podem apresentar propostas para:
vários lotes £
todos os lotes
um lote £

FUTURLAGOS — EMPRESA MUNICIPAL
PARA O DESENVOLVIMENTO, E. M.

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
SIM ¢
NÃO £

Anúncio

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Indicar o prazo em meses
ção (para obras)

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

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
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
Os titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e do Imobiliário (IMOPPI) contendo:
6.ª subcategoria da 2.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua proposta;
2.ª subcategoria da 5.ª categoria das classes correspondentes ao valor dos trabalhos
especializados respectivos;
Bem como o descrito nas alíneas b) e c) do ponto 6.1 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os descritos no ponto 15 do programa de concurso, de acordo com o estabelecido
nos artigos 67.º, 68.º e 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os descritos no ponto 15 do programa de concurso, de acordo com o estabelecido
nos artigos 67.º, 68.º e 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os descritos no ponto 15 do programa de concurso, de acordo com o estabelecido
nos artigos 67.º, 68.º e 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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 (P);
2) Garantia de qualidade e capacidade técnica (G),
e de acordo com a seguinte expressão:

NÃO

£

SIM

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 12/2007.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

15 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 200,00 euros.

1 — A entidade que preside ao procedimento é a FUTURLAGOS —
Empresa Municipal para o Desenvolvimento, E. M., com sede na Rua
de Belchior Moreira Barbudo, 2, loja 5, Lagos, telefone: 282761691,
fax: 282761692 email: info@futurlagos.pt.
2 — Toda a correspondência referente ao presente procedimento
deve ser dirigida para o endereço postal referido no parágrafo anterior.
3 — O procedimento tem por objecto a selecção de pessoas colectivas de direito privado para participar com a FUTURLAGOS —
Empresa Municipal para o Desenvolvimento, E. M., na constituição
de sociedade comercial, de capitais minoritariamente públicos, para a
concepção, implementação, desenvolvimento, construção, instalação,
equipamento, conservação e manutenção de dois parques de estacionamento na cidade de Lagos, localizados no parque da cidade e na
frente ribeirinha.
4 — O procedimento destina-se a escolher uma entidade com capacidade técnica e financeira para participar no capital social da
empresa, que terá o valor mínimo de 50 000,00 euros.
5 — O prazo mínimo previsto para a duração da sociedade é de
25 anos.
6 — Apenas serão admitidas ao presente procedimento as empresas ou grupos de empresas que se encontrem regularmente constituídos, que apresentem todos os documentos e que satisfaçam todas as
condições previstas no programa de procedimento.
7 — O critério de apreciação das candidaturas será o da candidatura mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes factores, indicados por
ordem decrescente de importância:
a) Estrutura financeira da candidatura — 45 %:

NF = 0.60 (P) + 0.40 (G)
Por ordem decrescente de importância

Procedimento para a selecção de pessoas colectivas de
direito privado para participar com a FUTURLAGOS —
Empresa Municipal para o Desenvolvimento, E. M., na
constituição de sociedade comercial de capitais
minoritariamente públicos, para a concepção, implementação, desenvolvimento, construção, instalação, equipamento, conservação e manutenção dos parques de
estacionamento do anel verde/parque da cidade e da
frente ribeirinha.

Moeda: euro.

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

30 dias a contar da sua publicação no Diário da República

ai) Plano estratégico e de desenvolvimento do projecto — 50 %;
aii) Estrutura de financiamento — 50 %.
b) Estrutura contratual da candidatura — 40 %:
bi) Modelo organizacional e contratual proposto — 25 %;
bii) Projecto de estatutos da sociedade — 10 %;
biii) Acordo de accionistas e de cooperação técnica e financeira
proposto — 45 %;
biv) Contrato de conservação/manutenção — 20 %.
c) Estrutura técnica da candidatura — 15 %:

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

66 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas
IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas £
Hora: 15 horas. Local: Divisão de Aprovisionamento — Rua do Funchal —
Fanqueiro — Loures.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
¢
SIM
£
NÃO
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) O preço base do concurso é de 171 999,28 euros;
b) A empreitada é por série de preços.
* 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.

17 de Setembro de 2007. — O Administrador, João Valente Breia.
2611049405

ci) Estudos prévios — 40 %;
cii) Planos de execução — 30 %;
ciii) Prazos parcelares — 30 %.
8 — O processo do procedimento, constituído pelo programa
de procedimento e termos de referência, pode ser consultado ou
adquirido na morada indicada em 1., todos os dias úteis, das 9 às
13 horas e das 14 às 17 horas, a partir da data da publicação deste
anúncio.
9 — As propostas e os documentos que as acompanham, integralmente redigidos em língua portuguesa, poderão ser entregues na morada indicada em 1., em mão, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, até às 17 horas do dia
22 de Novembro de 2007.
10 — Se o envio das propostas for efectuado pelo correio, o interessado será o único responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de
a entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo
de entrega das propostas.
11 — O acto público de abertura das propostas terá lugar na morada indicada em 1., no dia 23 de Novembro de 2007, pelas 10 horas.
12 — Os exemplares do processo do procedimento serão fornecidos mediante o pagamento de 500,00 euros por exemplar, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
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13 — O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Indicar se se podem apresentar propostas para:

* O presente projecto tem carácter meramente indicativo, porquanto a sua publicação no Diário da República e no JOUE terá de
obedecer aos respectivos formulários.

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

14 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Carlos Alberto Cravo de Albuquerque.
2611049542

ENTIDADES PARTICULARES
CARAM — CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÓNOMA
DA MADEIRA, E. P. E.
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
CARAM — Centro de Abate da
Região Autónoma da Madeira, E. P. E.

À atenção de
Dr. Fernando Manuel Mendonça
Perestrelo dos Santos — presidente
do conselho de administração

Endereço
Sítio dos Rochões

Código postal
9100-265

Localidade/Cidade
Santa Cruz

País
Portugal

Telefone
00351 291550220

Fax
00351 291550222

Correio electrónico
caram@caram.pt

Endereço Internet (URL)
www.caram.pt

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

£

Organismo de direito público

£
£

Outro

¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
£
Concepção e execução
¢
Execução
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 30/SRA-CARAM/2007 para a empreitada de obras públicas
de «Concepção/construção da remodelação dos centros de abate do Santo da Serra
e do Porto Santo».
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A concepção e construção da remodelação dos centros de abate do Santo da Serra
e do Porto Santo, com equipamento a eles afecto, incluindo, relativamente a cada
um dos centros de abate, a execução de todos os trabalhos de construção civil, fornecimento e montagem de equipamentos e de sistemas de monitorização e controlo,
revisão e melhoria de todos os sistemas instalados, tendo em vista a adequação a
todas as exigências legais em vigor.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
A obra, no que diz respeito ao Centro de Abate de Santa da Serra, realizar-se-á no
sítio dos Rochões, freguesia de Santo António da Serra, concelho de Santa Cruz, e
no que diz respeito ao Centro de Abate do Porto Santo, realizar-se-á no sítio da
Ponta, Porto Santo.
II.1.9) Divisão em lotes
NÃO

¢

SIM

£

¢

vários lotes

£

todos os lotes

£

£

SIM

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Indicar o prazo em meses
ção (para obras)

\\ e/ou em dias 180 a partir da data da consigna-

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Será exigida nos termos estabelecidos nas peças do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Conforme estabelecido nas peças do concurso.
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
Certificado de empreiteiro de obras públicas o qual deve conter:
a) A classificação como empreiteiro geral de edifícios na 1.ª categoria em classe
correspondente ao valor da proposta;
b) As autorizações da 9.ª subcategoria da 2.ª categoria (vias de comunicação,
obras de urbanização e outras infra-estruturas), em classe correspondente ao valor
dos trabalhos a que respeitem;
c) As autorizações da 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e da
15.ª subcategorias da 4.ª categoria (instalações eléctricas e mecânicas), em classe
correspondente ao valor dos trabalhos a que respeitem;
d) As autorizações da 1.ª, 2.ª e 5.ª subcategorias da 5.ª categoria (outros trabalhos),
em classe correspondente ao valor dos trabalhos a que respeitem.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o estabelecido nas peças do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme o estabelecido nas peças do concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o estabelecido nas peças do concurso.

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

Autoridade regional/local

NÃO

£

SECÇÃO IV: PROCESSOS

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
£ Instituição Europeia
Governo central

um lote

¢

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

¢

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.
Custo: 150 (com IVA incluído).

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou cheque passado à ordem de CARAM — Centro de Abate da Região
Autónoma da Madeira, E. P. E.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

30 dias a contar da sua publicação no Diário da República
Hora 16 horas e 30 minutos.

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

66 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
Ao acto público poderão assistir todas as pessoas interessadas, apenas podendo
nele intervir as pessoas que, para o efeito, estejam devidamente credenciadas, no
máximo de três por concorrente.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora 11 horas. Local Sítio dos Rochões, freguesia de Santo António da Serra, concelho de Santa Cruz.

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

¢

SIM

£

