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VI.3) PROCESSOS DE RECURSO

VI.3.1) Organismo responsável pelos processos de recurso:

Designação oficial:
CP Caminhos de Ferro Portugueses, E. P.
Endereço postal:
Calçada do Duque, 20.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1249-109.
País:
Portugal.
Correio electrónico:
cls@org.cp.pt
Telefone:
+351 211023839.
Fax:
+351 211023346.
VI.3.2) Interposição de recursos:

Informação precisa sobre os prazos para a interposição de recursos:
No momento da decisão, devendo a respectiva fundamentação ser apresentada
no prazo de cinco dias.
VI.3.3) Serviço junto do qual se pode obter mais informações sobre a interposição de recursos

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

a) Obras.
Execução.
Principal local de execução:
Lisboa.
Código NUTS: PT171 LISBOA E VALE DO TEJO — GRANDE LISBOA.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.

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

Execução de reposição do Cais das Colunas no Terreiro do Paço de acordo
com o caderno de encargos e as especificações constantes do processo de
concurso.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45453100.

II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Sim.

II.1.8) Divisão em lotes:

Não.

II.1.9) São aceites variantes:

Não.

Designação oficial:
CP Caminhos de Ferro Portugueses, E. P.
Endereço postal:
Calçada do Duque, 20.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1249-109.
País:
Portugal.
Correio electrónico:
cls@org.cp.pt
Telefone:
+351 211023839.
Fax
+351 211023346.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

VI.4) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 17/12/2007.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

17 de Dezembro de 2007. — O Director de Compras e Logística,
Manuel João de Sá Almeida.
2611073521

METROPOLITANO DE LISBOA, E. P.
ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Metropolitano de Lisboa, E. P.
Endereço postal:
Avenida de Barbosa du Bocage, 5.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1049-039.
País:
Portugal.
Telefone:
(351) 217980600.
Fax:
(351) 217980605.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos
relativos a 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:
Ver «pontos de contacto».
I.2) PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Serviços urbanos de caminho-de-ferro, eléctricos, tróleis ou autocarros.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Empreitada ML 667/07 — «Reposição do Cais das Colunas no Terreiro do
Paço».

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Montante estimado, sem IVA: 750 000,00.
Divisa: euro.
II.2.2) Opções:

Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

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

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

Caução inicial no valor correspondente a 5% do valor total da adjudicação, a
libertar após a recepção definitiva.
A adjudicação será realizada por série de preços, sendo as condições de pagamento as previstas no caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

Poderão concorrer grupos de empresas, devendo, em caso de adjudicação,
encontrar-se constituídas juridicamente sob a forma de agrupamento complementar de empresas até à data de celebração do contrato
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

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:
Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção contendo as seguintes habilitações: 10.ª subcategoria da 1.ª categoria, na classe correspondente
ao valor da proposta, ou habilitações correspondentes nos termos das alíneas b)
ou c) do n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso base, só sendo admitidos
os concorrentes que preencham as condições mínimas de carácter económico
e técnico, indicadas no programa de concurso. Documento comprovativo de
se encontrar regularizada a situação contributiva para com a Segurança Social
Portuguesa, passado pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social,
ou, quando se trate de concorrentes cuja sede se situe noutro Estado membro
do E. E. E. documento idêntico, passado pelo organismo competente do país
de origem; declaração comprovativa de se encontrar regularizada a sua situação tributária; Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que
o concurso tenha sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as
responsabilidades da empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central do Estado de que a empresa seja
nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; cópias simples
das declarações de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, ou IRS, acompanhadas do respectivo anexo I, relativas aos três últimos exercícios, nas quais
se contenha o carimbo «Recebido» e se for o caso, documentos equivalentes
apresentados no Estado de que o concorrente seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal. Se se tratar de início de actividade, a empresa
deve apresentar cópia autenticada da respectiva declaração
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos
requisitos:
Balanço e a demonstração de resultados das declarações anuais de IRC, relativas ao último ou aos últimos três exercícios, e, se for o caso, documentos
equivalentes apresentados no Estado de que o concorrente seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos
requisitos:
Alvará de construção emitido pelo IMOPPI contendo as seguintes habilitações:
10.ª subcategoria da 1.ª categoria; lista das obras executadas de idêntica natureza da que é posta a concurso, realizadas nos últimos cinco anos, acompanhada
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de certificados de boa execução nos termos do artigo 20 do programa de
concurso base, comprovando a execução de pelo menos uma obra da mesma
natureza de valor igual ou superior a 500 000,00 euros; declaração, assinada
pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamento principal
a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características especiais,
indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma; declaração, assinada pelo representante legal da
empresa, que mencione os técnicos, serviços técnicos e encarregados, estejam
ou não integrados na empresa, a afectar à obra.
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.
Os critérios enunciados a seguir:
Critério: 1. critério «preço» — ponderação: 50;
Critério: 2. critério «valia e exequibilidade técnicas da pr» — ponderação:
45;
Critério: 3. condicionamentos estabelecidos pelo concorrente — ponderação:
5.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:

Não.

Anexo A
ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO
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:
Secretariado do Conselho de Gerência do Metropolitano de Lisboa, E. P.
Endereço postal:
Avenida de Barbosa du Bocage, 5.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1049-039.
País:
Portugal.
Telefone
(351) 217980652.
Fax:
(351) 213500118.

17 de Dezembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Gerência, Joaquim José de Oliveira Reis.
2611073524

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Empreitada ML 667/07.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Não.

SAUDAÇOR — SOCIEDADE GESTORA DE RECURSOS
E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE DOS AÇORES, S. A.

IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 24/01/2008.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 500,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Numerário ou cheque, emitido em nome do Metropolitano de Lisboa, E. P.,
sendo que deverá ser também contabilizado o valor correspondente ao IVA à
taxa legal em vigor.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 31/01/2008.
Hora: 17:00.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos
de participação:

PT.
IV.3.6) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:

Período em meses: três (a contar da data limite para a recepção das propostas).
IV.3.7) Condições de abertura das propostas:

Data: 01/02/2008.
Hora: 10:00.
Lugar:
Avenida de Barbosa du Bocage, 5, em Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Poderão assistir ao acto público de abertura de propostas todos os interessados,
só podendo intervir nos trabalhos os concorrentes ou os seus representantes
legais que para o efeito estejam devidamente credenciados.
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

Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
Projecto financiado pelo Fundo de Coesão: 2000/PT/16/C/PT/009.
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

O critério «valia e exequibilidade técnicas da proposta» será avaliado com
base nos seguintes subcritérios:
2.1) memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra, processos
construtivos, faseamento da execução e plano de utilização de mão de obra e
de equipamento — (C.2.1) = 80%;
2.2) Sistema de gestão da qualidade da obra — (C.2.2) = 10%;
2.3) Sistema de gestão da segurança no trabalho da obra — (C.2.3) = 5%;
2.4) Sistema de gestão ambiental da obra — (C.2.4) = 5%.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 17/12/2007.

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

Designação oficial:
SAUDAÇOR — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde
dos Açores, S. A.
Endereço postal:
Solar dos Remédios, Angra do Heroísmo.
Localidade:
Angra do Heroísmo.
Código postal:
9701-855.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
SAUDAÇOR, S. A.
À atenção de:
Conselho de Administração da SAUDAÇOR, S. A.
Telefone:
(351) 295204273.
Correio electrónico:
sras-saud@azores.gov.pt
Fax:
(351) 295204256.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos
para diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem
ser obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».
I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Organismo de direito público.
Saúde.
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:

Contrato público de aprovisionamento relativo à prestação de serviços de
fornecimento de gases medicinais às unidades de saúde do serviço regional
de saúde da Região Autónoma dos Açores.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

c) Serviços.
Categoria de serviços n.º 25.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
Unidades de saúde do serviço regional de saúde da Região Autónoma dos
Açores.

