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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas possuem as
condições legais adequadas à prestação do fornecimento e declarem a intenção de
constituírem em agrupamento complementar de empresas/consórcio externo, que
associar-se-ão antes da celebração do contrato.

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Os 60 dias referidos no ponto II.3) são contados a partir de decisão de adjudicação
e celebração do contrato, o fornecimentos dos bens a realizar no âmbito do contrato
deverá ser integralmente executado no prazo de 60 dias, contados da data da assinatura pelos contraentes.

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
A proposta deve ser acompanhada:
a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil
e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social,
nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a
obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu
número de matrícula nessa conservatória;
b) De declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao presente programa de concurso;
c) Dos documentos exigidos nos termos dos números seguintes.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
No caso de na ordem jurídica do país de origem do concorrente não existir documento idêntico ao especialmente requerido, pode o mesmo ser substituído por
declaração, sob compromisso de honra, feita pelo concorrente perante uma autoridade judiciária ou administrativa, notário ou outra autoridade competente do país de
origem.
No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compõem
deve apresentar os documentos referidos em III.2).
No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta pode ser acompanhada de
instrumentos de mandato, emitido por cada uma das entidades que o compõem, designando um representante comum para praticar todos os actos no âmbito do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Para avaliação da capacidade financeira do concorrente, a proposta deve ser acompanhada de declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos
anos, o volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do
procedimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Para avaliação da capacidade do concorrente, a proposta deve ser acompanhada de
curriculum da equipa técnica.

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

£

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) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
N.º 05/2007.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

015 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República
Custo: 100 euros.

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
A liquidar em dinheiro ou cheque no acto de aquisição.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

015 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
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.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Qualquer interessado, mas só intervêm os concorrentes ou representantes credenciados.

Hora: 10 horas. Local: Hospital da Horta, E. P. E.

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

** CPA/CPC cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

8 de Novembro de 2007. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Eduardo Dutra de Medeiros Rafael.
2611063539

RECTIFICAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Câmara Municipal de Odivelas.
Endereço postal:
Paços do Concelho — Quinta da Memória, Rua de Guilherme Gomes Fernandes.
Localidade:
Odivelas.
Código postal:
2675-372.
País:
Portugal.
À atenção de:
Sr.ª Presidente da Câmara.
Telefone:
219320000.
Fax:
219344394.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Outro: preencher anexo A.I.
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Outro: preencher anexo A.II.
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Outro: preencher anexo A.III.
I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Autoridades regionais ou locais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Arranjo paisagístico do troço regularizado do Rio da Costa — Odivelas.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

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

¢
SIM
£
NÃO
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

¢

a) Obras.
Execução.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
Odivelas.
Código NUTS: PT171.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

A presente empreitada consiste na regularização paisagística da zona ribeirinha
do Rio da Costa dotando este espaço de infra-estruturas de lazer de forma a
permitir que este seja visto e utilizado como um local lúdico e pedagógico.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45112700.
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II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Será de inteira e exclusiva responsabilidade dos interessados a verificação e
comparação das cópias com os elementos do processo patenteados.

Não.

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

II.1.8) Divisão em lotes:

Data: 19/12/2007.
Hora: 17.

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

A natureza dos trabalhos a realizar constam no mapa de medições e o seu valor
para efeitos de concurso, é de 800 168,49 euros, não incluindo o imposto sobre
o valor acrescentado.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Período em dias: 150 (a contar da data de adjudicação).
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

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:

Período em dias: 66 (a contar da data limite para a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 20/12/2007.
Hora: 10.
Lugar: Departamento de Obras Municipais e Transportes, sito na Rua de Laura
Aires, 6, em Arroja, Odivelas.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e
intervir as devidamente credenciadas.

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

A empreitada é por preço global. Os pagamentos serão efectuados nos termos
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO

Não.
VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

Não.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
1 — Concorrentes detentores de alvará emitido pelo IMOPPI, contendo as
seguintes autorizações:
a1) A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de obras de urbanização, na 2.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta; ou
a2) A 9.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra
o valor global da proposta;
b) As 3.ª e 8.ª subcategorias da 2.ª categoria e 3.ª subcategoria da 4.ª categoria
na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem.
2 — Concorrentes não detentores de alvará deverão apresentar, conforme o caso,
os documentos previstos nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os indicados no programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Os indicados no programa de concurso.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critério: preço — ponderação: 85;
Critério: qualidade da proposta — ponderação: 15.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

Processo n.º 1698/ OD — DOMT.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Sim.
Anúncio publicado num perfil de adquirente.
Número do anúncio no JO: 2007 /S 207 — 251236 de 26/10/2007.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 03/12/2007.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 565.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
As cópias do processo do concurso só serão executadas para posterior entrega,
após recepção do pedido escrito e da apresentação da guia comprovativa do
respectivo pagamento. Os pagamentos serão efectuados na tesouraria — Avenida de D. Dinis, 96, em Odivelas, no horário contínuo das 9 às 16 horas.

Rectificação do anúncio 2611059752 publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 212, de 5 de Novembro de 2007, nos pontos: II.1.2), II.1.7), II.1.9), II.2.1),
II.3), III.1.1), III.1.2), III.1.3), III.2.1) III.2.2), III.2.3), IV.2.1), IV.3.2), IV.3.3),
IV.3.4) e IV.3.8).
Mais se informa:
II.3) Iniciando-se a sua contagem a partir da data de consignação.
IV.2B) Os subfactores e o mérito de ponderação dos factores encontram-se definidos no programa de concurso.
IV.3.2) Será de inteira e exclusiva responsabilidade dos interessados a verificação e comparação das cópias com os elementos do processo patenteados.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 09/11/2007.

Anexo A
ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO
I) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO ONDE PODEM SER OBTIDAS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Designação oficial:
Câmara Municipal de Odivelas.
Endereço postal:
Rua de Laura Aires, 6, Arroja.
Localidade:
Odivelas.
Código postal:
2675-563.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Departamento de Obras Municipais e Transportes — Sector de Lançamento de
Empreitadas.
Telefone:
219346900.
Fax:
219346939.
II) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO JUNTO DOS QUAIS SE PODE
OBTER O CADERNO DE ENCARGOS E OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (INCLUINDO DOCUMENTOS RELATIVOS A UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO)

Designação oficial:
Câmara Municipal de Odivelas.
Endereço postal:
Rua de Laura Aires, 6, Arroja.
Localidade:
Odivelas.
Código postal:
2675-563.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Departamento de Obras Municipais e Transportes — Sector de Lançamento de
Empreitadas.
Telefone:
219346900.
Fax:
219346939.
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III) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO PARA ONDE DEVEM SER
ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Designação oficial:
Câmara Municipal de Odivelas.
Endereço postal:
Rua de Laura Aires, 6, Arroja.
Localidade:
Odivelas.
Código postal:
2675-563.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Departamento de Obras Municipais e Transportes — Sector de Lançamento de
Empreitadas.
Telefone:
219346900.
Fax:
219346939.

9 de Novembro de 2007. — A Presidente da Câmara, Susana de
Carvalho Amador.
2611063763

Localidade/Cidade
Lisboa

País
Portugal

Telefone
218917100

Fax
218917171

Correio electrónico
avalente@pavconhecimento.pt

Endereço Internet (URL)
www.pavconhecimento.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de remodelação do Pavilhão do Conhecimento — Ciência Viva.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os trabalhos consistem na remodelação parcial do interior do Pavilhão do Conhecimento — Ciência Viva, incluindo fundamentalmente trabalhos de demolição, execução de alvenarias, estruturas metálicas, revestimentos e acabamentos, execução de
redes técnicas de electricidade, AVAC e hidráulicas, com uma área de intervenção
de cerca de 2300 metros quadrados. O valor para efeitos de concurso é de
1 810 000 euros, não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

CIÊNCIA VIVA — AGÊNCIA NACIONAL
PARA A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

¢
£
£

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República
Hora: 17 horas.
IV.3.7) Condições de abertura das propostas

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
¢
SIM
£
NÃO

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora: 11 horas. Local: Pavilhão do Conhecimento — Ciência Viva; Alameda dos
Oceanos, lote 2.10.01, Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Ciência Viva — Agência Nacional
para a Cultura Científica
e Tecnológica

À atenção de
Departamento Técnico

Endereço
Pavilhão do Conhecimento — Ciência
Viva
Alameda dos Oceanos, lote 2.10.01

Código postal
1990-223

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio rectifica os pontos II.1.6), IV.3.3) e IV.3.7.2) do anúncio de
concurso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 199, de 16 de Outubro de 2007. Os prazos mencionados nos pontos IV.3.3). e IV.3.7.2) contam-se a
partir do dia seguinte ao da publicação do presente anúncio rectificativo em Diário da República. O presente anúncio foi enviado para publicação em 8 de Novembro de 2007.

8 de Novembro de 2007. — A Directora Financeira da Ciência
Viva — ANCCT, Susana Maria Lopes Ferreira.
2611063582

PARTE J
ANIPLUS — ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DAS BEIRAS
Anúncio (extracto) n.o 7857/2007
Certifico que, por escritura lavrada hoje no Cartório Notarial de
Arganil da licenciada Filipa Maria Marques de Azevedo Maia, iniciada
a fl. 86 do livro de notas para escrituras diversas n.o 31-E, foi constituída
a Associação em epígrafe, sem fins lucrativos, com sede na Quinta
do Sonho, freguesia de Lourosa, concelho de Oliveira do Hospital,
que tem por objecto o acolhimento, defesa, protecção e tratamento
de animais.
Está conforme.
2 de Outubro de 2007. — A Notária, Filipa Maria Marques de Azevedo Maia.
2611063608

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA DA QUINTA DE SÃO DOMINGOS
Anúncio (extracto) n.o 7858/2007
Certifico que, por escritura de 4 de Janeiro de 2007, exarada a
fls. 108 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.o 79-P

do notário privado José Carlos Travassos Relva, sito na Rua de Vasco
da Gama, 12-A, na Guarda, foi constituída uma associação com a
denominação Associação de Caça da Quinta de São Domingos, com
sede na Quinta de São Domingos, freguesia de Pousafoles do Bispo,
concelho do Sabugal, tem por objecto o ordenamento cinegético com
a gestão e criação de zonas de caça municipais, associativas e turísticas,
concessão de pesca desportiva e ainda o desporto relacionado com
a caça e pesca e são órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal.
Está conforme.
4 de Janeiro de 2007. — O Notário, José Carlos Travassos Relva.
3000223615

ASSOCIAÇÃO JOVENS EM ACÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO
DO INTERIOR (AJADI)
Anúncio (extracto) n.o 7859/2007
Certifico que, por escritura de 29 de Maio de 2007 lavrada de
fls. 29 a 30 do livro de notas para escrituras diversas n.o 21-A do
1.o Cartório Notarial de Competência Especializada de Castelo
Branco, a cargo da notária interina Elisabete Mafalda Brites Estima

