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CÂMARAMUNICIPALDE SANTA CRUZ

Anexo II
Anúncio de Abertura de Procedimento
S

Obras

Fornecimento £
£

Serviços

O Procedimento está abrangido pelo o Acordo sobre Contratos Publicos (ACP)?
Não

S

Sim

£

Secção I : Entidade Adjudicante
I.) Designação e Endereço Oficiais da Entidade Adjudicante
Organismo: Câmara Municipal de Santa À atenção
de:
Cruz
Administração Geral

Departamentos

de

Endereço: Praça Dr.º João Abel de Freitasr Código postal: 9100 - 162
Localidade/Cidade: Cidade de Santa Cruz País: Portugal
–R.A.M.
Telefone: 291 520 100
Fax: 291 524 062
Correio Electrónico:
Endereço internet (URL):
santacruz@netmadeira.comt
I.2) Endereço onde podem ser obtidas informações Adicionais
Indicado em I.1) S

Se destinto, ver anexo A

I.3) Endereço onde pode ser obtida a Documentação
Indicado em I.1) S

Se destinto, ver anexo A

I.4) Endereço para onde devem ser enviadas as propostas / Pedidos de Participação
Indicado em I.1) S

Se destinto, ver anexo A

I.5) Tipo de Entidade Adjudicante:
Governo Central

£

£

Instituição Europeia

Organismo de Direito Publico £

Outro

Autoridade Regional / Local

S

£

Secção II : Objecto de Procedimento
II.1) Descrição
II.1.1) Tipo de Contrato de Obras (no caso de um contrato de obras)
Execução £ Concepção e Execução S
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades indicadas
pela entidade adjudicante £
II.1.2) Tipo de Contrato de Fornecimento ( no caso de um contrato de fornecimentos )
Compra £

Locação £ Locação Financeira £ Locação – Venda £

Combinação dos anteriores£
II.1.3) Tipo de Contrato de Serviços ( no caso de um contrato de Serviços )
Categoria de Serviços ££
II.1.4) Trata-se de um Contrato programa?
Não S

Sim £

II.1.5) Designação dada ao Contrato pela Entidade Adjudicante
Concepção , Construção e exploração de um Auto Silo na Cidade de Santa Cruz.
II.1.6) Descrição / objecto de Procedimento
O presente concurso tem por objecto a concepção,construção e exploração de um parque
público de estacionamento para viaturas,denominado “Auto Silo/Centro da Cidade de
Santa Cruz”,localizado ao sítio do Serrado da Vila, em regime de Direito de superfície.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação
de Serviços:
Sítio do Serrado da Vila , Cidade de Santa Cruz.
Código Nuts ______________
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário Principal
Objecto Principal

45.25.31

Objectos

45.11.2

Complementares

££.££.££.££-£

Vocábulario Complementar (se Aplicavel)

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC)**_________________
II.1.9) Divisão de Lotes ( Para Fornecer informações sobre os lotes utilizar o número de
exemplares do anexo B necessários)
Não S

Sim

£

Indicar se se podem apresentar propostas para:
Um Lote £ Vários Lotes £
II.1.10) As Variantes serão tomadas em Consideração ? (se aplicavel e de acordo com
os documentos que servem de base ao procedimento)
Não S Sim £
II.2) Quantidade ou Extensão do Consurso
II.2.1) Quantidade ou Extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicavel)
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O Objecto do concurso é conjunto devendo as propostas contemplarem a totalidade do
solicitado no Caderno de Encargos.
II.2.1)Opções(se aplicável) Descrição e momento em que podem ser exercidas (se
possível) .
II.3) Duração do contrato ou prazo de Execução.
Indicar o prazo em meses ££ e/ou em dias £££ a partir da decisão de adjudicação.
Ou: Inicio ££/££/££££ e ou termo££/££/££££ (dd/mm/aaaa)
A concessão terá a duração de 50 anos.
Secção III – Informações de Carácter Jurídico, Económico, Financeiro e Técnico
III.1) Condições relativas ao Procedimento
III.1.1) Cauções e Garantias exigidas ( se aplicavel)
Deverá ser prestada caução equivalente a 5% do orçamento global do projecto.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referencia às
disposições que as regulam (se aplicavel)_____________________________________
III.1.3) Forma juridica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicavel):
III.2) Condições de Participação
III.2.1) Informações Relativas à situação do empreiteiro / do fornecedor / do
prestador de serviços e formalidade necessárias para avaliar a capacidade
ecónomica, financeira e técnica mínima exigida.
Podem concorrer as pessoas singulares ou colectivas nas condições previstas no artigo
7.º do Programa de Concurso.
III.2.1.1) Situação Jurídica – documentos comprovativos exigidos.
Os previstos no artigo 15.º e 16.º do Programa de Concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira - documentos comprovativos exigidos.
As previstas no artigo 15.º e 16.º Programa de Concurso.
III.2.1.3) Capacidade Técnica - documentos comprovativos exigidos
As previstas no artigo 15.º e 16.º Programa de Concurso.
III.3) Condições Relativas aos Contratos de Serviços
III.3.1) A Prestação do Serviço está reservada a uma determinada profissão?
Não S Sim £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes.
III.3.2) As entidades Jurídicas devem declarar os nome e qualificações profissionais
do pessoal responsável pela execução do contrato?
Não S Sim £
Secção IV : Procedimentos
IV.1) Tipo de Procedimento
Concurso público
S
Concurso limitado com publicação de anúncio
£
Concurso limitado sem publicação de anúncio
£
Concurso limitado por prévia qualificação
£
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas
£
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £
IV.1.1) Já foram selecionados candidatos ? (apenas para procedimentos por
negociação e se aplicavel)
Não S
Sim £
Em Caso afirmativo, usar informações adicionais ( Secção VI) para informações
complementares.
IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado ( se aplicavel)
IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto ( se aplicavel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré- informação referente ao mesmo projecto
No Diário da Républica ££££££ III ª Serie
££££/££££ de ££/££/££££ (dd/mm/aaaa)
Número do Anúncio no índice do JO
££££/££££ de ££/££/££££ (dd/mm/aaaa)
IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
No Diário da Républica ££££££ III ª Serie
££££/££££ de ££/££/££££ (dd/mm/aaaa)
Número do Anúncio no índice do JO
££££/££££ de ££/££/££££ (dd/mm/aaaa)
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas ( aplicavel)
Número ££ ou Minimo ££ / Máximo ££
IV.2) Critérios de Adjudicação
A) Preço mais Baixo £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta 1
B1) Os critérios a seguir indicados, (por ordem decrescente de importancia) 1
1 Solução arquitectónica - 26%
4 Prazo de execução dos trabalhos – 14%
2Qualidade dos materiais aplicar no
5 Tarifas a aplicar no parque – 12%
Auto Silo- 22%
3 Integração da proposta com o meio
6 Qualidade técnica da proposta – 8%
ambiente – 18%
Por ordem decrescente de importancia
Não £ Sim S
Ou
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
Concurso Público para a Concepção,construção e exploração de um auto silo na cidade
de Santa Cruz.
I.V.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais.
Data Limite de Obtenção ££/££/££££ (dd/mm/aaaa) ou 5 dias a contar da publicação
do anuncio no Diário da República.
Custo (se aplicável) : 100,00 acrescido de IVA - Moeda: Euro.
Condições e forma de pagamento : O pagamento será efectuado em numerário ou
cheque passado à ordem do Tesoureiro da Câmara Municipal de Santa Cruz.
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IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação ( consoante se
trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou de um processo por
negociação)
££/££/££££ (dd/mm/aaaa) ou 45 dias a contar da data da publicação do anuncio no
Diário da Republica - Hora (se aplicável) Até às 17 horas.
IV.3.4) Envio dos Convites para apresentação de Propostas aos candidatos
seleccionados ( nos concursos limitados e nos processos por negociação )
Data Prevista ££/££/££££
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou pedidos de
participação.
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

£

£

£

£

£

£

£

£

S

£

£

Outra - país
terceiro
--------

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta
Até££/££/££££ (dd/mm/aaaa) ou ££ meses e/ou 66 dias a contar da data fixada para
recepção das propostas.
IV.3.7) Condições de Abertura das Propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas ( se aplicável)
A abertura é publica , mas só poderão intervir as pessoas devidamente credenciadas para
o efeito.
IV.3.7.2)Data,hora e local
Data ££/££/££££ (dd/mm/aaaa)
Hora: Ás 17 horas. Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz.
Secção VI : Informações Adicionais
VI.1) Trata – se de um anúncio não obrigatório ?
Não S
Sim £
VI.2) Indicar,se for o caso disso,se se trata de um concurso periódico e o calendário
previsto de publicação de próximos anúncios.
VI.3 ) O presente contrato enquadra-se num projecto programa financiado pelos
fundos comunitários?
Não S
Sim £
Em Caso Afirmativo, indicar o projecto / programa, bem como qualquer referencia útil.
VI.4) Outras informações (se aplicável)
O Presente concurso tem por objecto a concepção,construção e exploração pelo prazo de
50 anos , em regime de direito de superfície de um Auto Silo situado ao sítio do Serrado da
Vila , Cidade de Santa Cruz.
VI.5) Data do envio do Presente anuncio : 17 de Março de 2004.
Santa Cruz, 16 de Março de 2004.
O PRESIDENTE, José Savino dos Santos Correia

Anexo II
Anúncio de Abertura de Procedimento
Obras
S
Fornecimento £
Serviços
£
O Procedimento está abrangido pelo o Acordo sobre Contratos Publicos (ACP)?
Não
S Sim £
Secção I : Entidade Adjudicante
I.) Designação e Endereço Oficiais da Entidade Adjudicante
Organismo: Câmara Municipal de Santa À atenção de:
Cruz
Administração Geral
Endereço: Praça Dr.º João Abel de Freitas

Departamentos

de

Código postal: 9100 - 162

Localidade/Cidade: Cidade de Santa Cruz

País: Portugal

Telefone: 291 520 100

Fax:291 524 062

Correio electrónico:
santacruz@netmadeira.com

Endereço internet (URL):

I.2) Endereço onde podem ser obtidas informações Adicionais
Indicado em I.1) S
Se destinto, ver anexo A
I.3) Endereço onde pode ser obtida a Documentação
Indicado em I.1) S
Se destinto, ver anexo A
I.4) Endereço para onde devem ser enviadas as propostas / Pedidos de Participação
Indicado em I.1) S
Se destinto, ver anexo A
I.5) Tipo de Entidade Adjudicante:
Governo Central £ Instituição Europeia £ Autoridade Regional / Local S
Organismo de Direito Publico £ Outro £
Secção II : Objecto de Procedimento
II.1) Descrição
II.1.1) Tipo de Contrato de Obras (no caso de um contrato de obras)
Execução S Concepção e Execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades indicadas
pela entidade adjudicante £ .
II.1.2) Tipo de Contrato de Fornecimento ( no caso de um contrato de fornecimentos )
Compra £ Locação £ Locação Financeira £ Locação – Venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de Contrato de Serviços ( no caso de um contrato de Serviços )
Categoria de Serviços ££
II.1.4) Trata-se de um Contrato programa?
Não S Sim £
II.1.5) Designação dada ao Contrato pela Entidade Adjudicante
Construção de um pontão de acesso ao mar na Cidade de Santa Cruz.
II.1.6) Descrição / objecto de Procedimento
O presente concurso tem por objecto a construção de um pontão de acesso ao mar , na
proximidade do actual campo de futebol, sítio de São Fernando, na Cidade de Santa Cruz.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de
Serviços:

S-3

Sítio de São Fernando , Cidade de Santa Cruz.
Código Nuts ______________
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário Principal Vocábulario Complementar (se Aplicavel)
Objecto Principal
45.24.11
Objectos
Complementares
££.££.££.££-£
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC)**_________________
II.1.9) Divisão de Lotes ( Para Fornecer informações sobre os lotes utilizar o número de
exemplares do anexo B necessários)
Não S
Sim £
Indicar se se podem apresentar propostas para:
Um Lote £
Vários Lotes £
II.1.10) As Variantes serão tomadas em Consideração ? (se aplicavel e de acordo com
os documentos que servem de base ao procedimento)
Não S Sim £
II.2) Quantidade ou Extensão do Consurso
II.2.1) Quantidade ou Extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se aplicavel)
O Objecto do concurso é conjunto devendo as propostas contemplarem a totalidade do
solicitado no Caderno de Encargos.
II.2.1)Opções(se aplicável) Descrição e momento em que podem ser exercidas (se
possível) .
II.3) Duração do contrato ou prazo de Execução.
O prazo d execução não pode ser superior a 80 dias
Indicar o prazo em meses ££ e/ou em dias£££ a partir da decisão de adjudicação
Ou: Inicio ££/££/££££ e ou termo ££/££/££££ (dd/mm/aaaa)
Secção III – Informações de Carácter Jurídico, Económico, Financeiro e Técnico
III.1) Condições relativas ao Procedimento
III.1.1) Cauções e Garantias exigidas ( se aplicavel)
Deverá ser prestada caução equivalente a 5% do valor da sua proposta.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referencia às
disposições que as regulam (se aplicavel)_____________________________________
III.1.3) Forma juridica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicavel): Consórcio externo em regime
de responsabilidade solidária.
III.2) Condições de Participação
III.2.1) Informações Relativas à situação do empreiteiro / do fornecedor / do prestador
de serviços e formalidade necessárias para avaliar a capacidade ecónomica,
financeira e técnica mínima exigida.
Podem concorrer as empresas nas condições previstas no artigo 6.º , 7.º do Programa de
Concurso.
III.2.1.1) Situação Jurídica – documentos comprovativos exigidos.
Os previstos no artigo 15.º e 16.º do Programa de Concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira - documentos comprovativos exigidos.
As previstas no artigo 15.º e 16.º Programa de Concurso.
III.2.1.3) Capacidade Técnica - documentos comprovativos exigidos
As previstas no artigo 15.º e 16.º Programa de Concurso.
III.3) Condições Relativas aos Contratos de Serviços
III.3.1) A Prestação do Serviço está reservada a uma determinada profissão?
Não S
Sim £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes.
III.3.2) As entidades Jurídicas devem declarar os nome e qualificações profissionais
do pessoal responsável pela execução do contrato?
Não S Sim £
Secção IV : Procedimentos
IV.1) Tipo de Procedimento
Concurso público
S
Concurso limitado com publicação de anúncio
£
Concurso limitado sem publicação de anúncio
£
Concurso limitado por prévia qualificação
£
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas
£
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £
IV.1.1) Já foram selecionados candidatos ? (apenas para procedimentos por negociação
e se aplicavel)
Não S
Sim £
Em Caso afirmativo, usar informações adicionais ( Secção VI) para informações
complementares.
IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado ( se aplicavel)
IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto ( se aplicavel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré- informação referente ao mesmo projecto
No Diário da Républica ££££££ III ª Serie
££££/££££ de ££/££/££££ (dd/mm/aaaa)
Número do Anúncio no índice do JO
££££/££££ de ££/££/££££ (dd/mm/aaaa)
IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
No Diário da Républica ££££££ III ª Serie
££££/££££ de ££/££/££££ (dd/mm/aaaa)
Número do Anúncio no índice do JO
££££/££££ de ££/££/££££ (dd/mm/aaaa)
IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas ( aplicavel)
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Número ££ ou Minimo££/ Máximo ££
IV.2) Critérios de Adjudicação
A) Preço mais Baixo S
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta £
B1) Os critérios a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1
4
2
5
3
6
Por ordem decrescente de importância
Não £ Sim £
Ou
B2) os critérios indicados no caderno de encargos 0
IV.3) Informações de Carácter Administrativo
IV.3.1) Número de Referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso Público para a construção de um pontão de acesso ao mar na cidade de Santa
Cruz.
I.V.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais.
Data Limite de Obtenção ££/££/££££ (dd/mm/aaaa) ou 5 dias a contar da publicação do
anuncio no Diário da República.
Custo (se aplicável) : 100,00 acrescido de IVA - Moeda: Euro.
Condições e forma de pagamento : O pagamento será efectuado em numerário ou cheque
passado à ordem do Tesoureiro da Câmara Municipal de Santa Cruz.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação ( consoante se
trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou de um processo por
negociação)
££/££/££££ (dd/mm/aaaa) ou 30 dias a contar da data do envio anuncio no Diário da
Republica - Hora (se aplicável) Até às 17 horas.
IV.3.4) Envio dos Convites para apresentação de Propostas aos candidatos
seleccionados ( nos concursos limitados e nos processos por negociação )
Data Prevista ££/££/££££
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou pedidos de
participação.

ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Outra - país

£

£

£

£

£

£

£

£

S

£

£

--------

terceiro

IV.3.6)) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta
Até ££/££/££££ (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 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 ( se aplicável)
A abertura é publica , mas só poderão intervir as pessoas devidamente credenciadas para
o efeito.
IV.3.7.2)Data,hora e local
Data££/££/££££ (dd/mm/aaaa)
Hora: Ás 17 horas. Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz, 30 dias da
publicação deste anúncio no D.R. III Série.
Secção VI : Informações Adicionais
VI.1) Trata – se de um anúncio não obrigatório ?
Não £ Sim £
VI.2) Indicar,se for o caso disso,se se trata de um concurso periódico e o calendário
previsto de publicação de próximos anúncios .
VI.3 ) O presente contrato enquadra-se num projecto programa financiado pelos
fundos comunitários?
Não £ Sim £
Em Caso Afirmativo, indicar o projecto / programa, bem como qualquer referencia útil.
VI.4) Outras informações (se aplicável)
O Presente concurso tem por objecto a construção de um pontão de acesso ao mar na
Cidade de Santa Cruz.
VI.5) Data do envio do Presente anuncio : 17 de Março de 2004.
Santa Cruz, 16 de Março de 2004.
O PRESIDENTE, José Savino dos Santos Correia
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda . . . . . . . . . . . . . . .
Duas laudas . . . . . . . . . . . . . .
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . .
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . .
Seis ou mais laudas . . . . . . . . .

15,38 cada
16,81 cada
27,58 cada
29,40 cada
30,51 cada
37,08 cada

15,38;
33,61;
82,73;
117,59;
152,55;
222,46.

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . .
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . .
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,29

Anual
26,13
49,60
60,11
70,66

Semestral
13,03;
24,95;
30,20;
35,19.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 179/2003, de 23 de Dezembro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

O Preço deste número:

1,81 (IVA incluído)

