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ANAM - AEROPORTOS E NAVEGAÇÃO AÉREADA
MADEIRA, S.A.

Anúncio de concurso
Obras
£
Fornecimentos
S
Serviços
£
O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO S SIM £
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DAENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo:
ANAM – Aeroportos
Navegação Aérea da Madeira, SA

e À atenção de: Assesssoria Técnica da
Administração

Endereço: Aeroporto da Madeira – Edifício Código postal: 9100 – 105 SANTA CRUZ
VIP/DAM
Localidade/Cidade: Região Autónoma da País: PORTUGAL
Madeira – Santa Cruz
Telefone: 291 520 760

Fax: 291 520 761

Correio electrónico:
anam@anam.pt

Endereço internet (URL):
www.anam.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
indicado em I.1 S
I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
indicado em I.1 S
I.4) ENDEREÇO PARAONDE DEVEM SER ENVIADAS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE
PARTICIPAÇÃO
indicado em I.1 S
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central
£
Instituição Europeia
£
Autoridade regional/local £
Organismo de direito público £ Outro S
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCUROS
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de fornecimentos)
Compra S Locação £ Locação financeira £ Locação-venda
£ Combinação
dos anteriores£
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO S SIM £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato de FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARAO POSTO DE SOCORROS A
NÁUFRAGOS NO AEROPORTO DAMADEIRA
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O Fornecimento tem por objecto:
Lote 1 – Seis (6) embarcações de salvamento, completamente equipadas incluindo balsas
Lote 2 – Equipamento de elevação e movimentação de embarcações.
Lote 3 – Equipamento de comunicações e de detecção para o Centro do Posto de Socorros
a Naúfragos do Aeroporto da Madeira.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de
serviços
Posto de Socorros a Náufragos do Aeroporto da Madeira, situado no aterro marítimo sob a
estrutura principal do Aeroporto da Madeira, Santa Cruz, Região Autónoma da Madeira,
Portugal.
Código NUTS * PT300 R.A.Madeira
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal
Vocabulário complementar (se aplicável)
Objecto principal
35.12.10.00-8
(Barcos especializados)
Objectos complementares29.22.14.21-1
(Pórtico tipo Travel Lift)
32.57.00.00-9
(Equipamento para Comunicações)
II.1.9)
Divisão em lotes
NÃO
£
SIM
S
Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote
£
vários lotes £
todos os lotes
S
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO S
SIM £
II.2) Quantidade ou extensão do concurso
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de um milhão e quatrocentos e vinte e oito mil Euros
(1.428.000,00 Euros), com exclusão do IVA.
II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
Em dias 3 0 0 a partir da decisão de adjudicação
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCEIRO E
TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução será de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço total da adjudicação
com exclusão do IVA.
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 as empresas do
agrupamento apresentem os documentos que são exigidos para acompanhar a proposta.
É obrigatória a referência à percentagem de cada empresa associada. A constituição
jurídica da associação não é exigida na apresentação da proposta, mas as empresas
agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o dono da obra, pelo pontual
cumprimento de todas as obrigações emergentes da Proposta, com as legais
consequências.
No caso de a adjudicação ser feita a uma associação de empresas ainda não juridicamente
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constituída, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade de Consórcio Externo nos termos da percentagem já indicada na proposta e de
acordo com a legislação em vigor e do previsto no Programa de Concurso.
As entidades que compõem o agrupamento devem designar um representante comum para
praticar todos os actos no âmbito do procedimento incluindo a assinatura da proposta
devendo para o efeito entregar instrumentos de mandato.
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
III.2.1.1) Situação jurídica - documentos comprovativos exigidos
a) Declaração na qual o concorrente indique o seu nome, número fiscal de contribuinte,
número do bilhete de identidade, estado civil e domicílio ou, no caso de ser uma pessoa
colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem
à execução do contrato, objecto social, nomes 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) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo I do Dec-Lei nº 197/99 de 08
de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira - documentos comprovativos exigidos
a) 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;
b) Declarações bancárias comprovando a capacidade financeira do concorrente;
c) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últimos
exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição caso esta tenha ocorrido há
menos de três anos;
d) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos últimos três anos;
e) Declaração do concorrente na qual indique em relação aos três últimos anos o volume
global dos seus negócios e dos fornecedores de bens e serviços objecto do procedimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica - documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pelo fornecimento, nomeadamente:
- Director técnico do fornecimento que representará o concorrente junto do Dono da Obra;
b) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos e respectivos montantes, datas
e destinatários, comprovados por declarações destes ou, sendo particulares, por simples
declaração do próprio.
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o
equipamento principal a utilizar no fornecimento 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;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos e
ou serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar ao fornecimento,
para além do indicado na alínea a);
III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?
NÃOS
SIM £
III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profissionais
do pessoal responsável pela execução do contrato?
NÃO £
SIM S
SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público
S
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta S
B1) os critérios a seguir indicados (se possível, por ordem decrescente de importância) X
1 Preço
60%
2 Valor Técnico
35%
3 Garantias
5%
Por ordem decrescente de importância NÃO £
SIM S
B2) os critérios indicados no caderno de encargos
S
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso Público nº 01 /2005 / ANAM, SA
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção 23/09/2005
Custo : 500,00 Moeda: Euros
Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou cheque visado, passado à ordem da ANAM, S. A., sendo que o valor
referido já inclui o IVA à taxa legal em vigor.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
11/10/2005
17.30 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
£
£
£
£
£
£
£
£
S
£
£
-------IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta
60 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
O acto é público só podendo intervir no acto público do concurso as pessoas que para o
efeito estiverem credenciadas pelos concorrentes.
IV.3.7.2) Data, hora e local
Data 12/10/2005 – 10.00 HORAS; Local indicado em 1.1
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) Trata-se de um anúncio não obrigatório?
NÃO S
SIM £
VI.3) O presente contrato enquadra-se num projecto/programa financiado pelos
fundos comunitários?
NÃO £
SIM S Programa Operacional Plurifundos III (POPRAM) da Região
Autónoma da Madeira 2000-2006 na vertente FEDER.
VI.5) Data de envio do presente anúncio para publicação no “Jornal Oficial da União
Europeia”
27/06/2005

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Funchal, 23 de Junho de 2005.

Telefone: 291 520 760

Fax: 291 520 761

O CONSELHODE ADMINISTRAÇÃO,
António Ferreira de Lemos
Duarte Ferreira

Correio electrónico:
anam@anam.pt

Endereço internet (URL):
www.anam.pt

ANEXO A

Organismo:
ANAM – Aeroportos
Navegação Aérea da Madeira, SA

e À atenção de: Assesssoria Técnica da
Administração

Endereço: Aeroporto da Madeira – Edifício Código postal: 9100 – 105 SANTA CRUZ
VIP/DAM
Localidade/Cidade: Região Autónoma da País: PORTUGAL
Madeira – Santa Cruz

1.4) ENDEREÇO PARAONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE
PARTICIPAÇÃO

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Organismo:
ANAM – Aeroportos
Navegação Aérea da Madeira, SA

e À atenção de: Assesssoria Técnica da
Administração

Organismo:
ANAM – Aeroportos
Navegação Aérea da Madeira, SA

e À atenção de: Assesssoria Técnica da
Administração

Endereço: Aeroporto da Madeira – Edifício Código postal: 9100 – 105 SANTA CRUZ
VIP/DAM

Endereço: Aeroporto da Madeira – Edifício Código postal: 9100 – 105 SANTA CRUZ
VIP/DAM

Localidade/Cidade: Região Autónoma da País: PORTUGAL
Madeira – Santa Cruz

Localidade/Cidade: Região Autónoma da País: PORTUGAL
Madeira – Santa Cruz

Telefone: 291 520 760

Fax: 291 520 761

Telefone: 291 520 760

Fax: 291 520 761

Correio electrónico:
anam@anam.pt

Endereço internet (URL):
www.anam.pt

Correio electrónico:
anam@anam.pt

Endereço internet (URL):
www.anam.pt
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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 . . . . . . . . .

15,54 cada
16,98 cada
28,13 cada
29,95 cada
31,11 cada
37,81 cada

15,54;
33,96;
84,39;
119,80;
155,55;
226,86.

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

0,29

Anual
Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,84
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . . 51,00
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,00
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,50

Semestral
13,59;
25,66;
31,36;
36,00.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2005, de 3 de Janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

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

O Preço deste número:

1,21 (IVA incluído)

