
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
Aviso n.º 24/2016 de 16 de Março de 2016

1 - Identificação e contatos da entidade adjudicante:
Designação da entidade adjudicante (*)

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Ponta Delgada

Serviço/órgão/pessoa de contato

Presidente do Conselho de Administração

Endereço (*)

Rua Tavares de Resende, 165

Código postal (*)

9504-507

Localidade (*)

Ponta Delgada, São Miguel, Açores

Telefone (00351)

296205660

Fax (00351)

296282385

Endereço eletrónico (*)

secretaria@smaspdl.pt

2 - Objeto do contrato:
Designação do contrato (*)

: Obra n.º 40/02 – Estudos e projetos em redes de saneamento - Fornecimento do projeto de
execução da ETAR da Nordela e dos respetivos sistemas gravíticos e elevatórios.

Descrição sucinta do objeto do contrato

Fornecimento do estudo prévio e do projeto de execução da ETAR da Nordela, a construir na
freguesia da Relva, concelho de Ponta Delgada, e dos respetivos sistemas gravíticos e
elevatórios; fornecimento das peças processuais (programa de concurso e caderno e
encargos) para a execução da respetiva empreitada; fornecimento do Plano de Segurança e
Saúde (PSS), do Plano de Prevenção e Gestão de resíduos de Construção e de Demolição
(PPGRCD) e da ficha de segurança contra Incêndios (no caso de alguma edificação atingir a
2ª categoria de risco, elaborar o respetivo Projeto de Especialidade de Segurança Contra
Incêndios).

Tipo de contrato

aquisição de serviços (*). Caso seja “Outro”, indique qual: Clique aqui para introduzir texto.

Classificação CPV (1) (*)

71245000-7



3 - Indicações adicionais:
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro? (*)não

[Em caso afirmativo]

Modalidade (*) - Escolha um item.

Prazo de vigência (*):

- até: Clique aqui para introduzir uma data.

ou - por: Clique aqui para introduzir texto. meses ou Clique aqui para introduzir texto. anos

É utilizado um leilão eletrónico? (*)  não

O contrato está reservado a entidades que operem no mercado com o objetivo principal de
promover a integração social e profissional de pessoas com deficiência ou
socioeconomicamente desfavorecidas? (*)  não

A execução do contrato está limitada ao âmbito de programas de emprego protegido? (*) não

4 - Admissibilidade da apresentação de propostas variantes (*) não

5 - Divisão em lotes (*) não:
[Em caso afirmativo]

Lote n.º (*)

Clique aqui para introduzir texto.

Designação do lote (*)

Clique aqui para introduzir texto.

Descrição sucinta do objeto do lote (*)

Clique aqui para introduzir texto.

Classificação CPV (2) (*)

Clique aqui para introduzir texto.

 [repete-se para tantos lotes quantos se revelem necessários]

6 - Local da execução do contrato (*)

País:

Portugal

Região/Distrito:

Ilha de São Miguel, Região Autónoma dos Açores

Concelho:

Ponta Delgada, Freguesias de Relva, Santa Clara e São José

Código NUTS (3):

PT200

7 - Prazo de execução do contrato (*):
105 dias  ou  Clique aqui para introduzir texto. meses



8 - Documentos de habilitação
8.1 - Declaração emitida conforme modelo constante do anexo III a que se refere o n.º 2 do

artigo 40º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro; 8.2 -
Documentos comprovativos de não se encontrar nas situações previstas nas alíneas b), d), e)
e i) do Artigo 55º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de Janeiro; 8.3 – Documentos exigidos no n.º 6 do artigo 81.º do CCP. 

9 - Acesso às peças do concurso e apresentação das candidaturas e das propostas:

9.1 - Consulta das peças do concurso:
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do

concurso para consulta dos interessados (*)

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Ponta Delgada

Endereço desse serviço (*)

Rua Tavares de Resende, 165

Código postal (*)

 9504 507

Localidade (*)

Ponta Delgada, São Miguel, Açores

Telefone (00351)

296205660

Fax (00351)

296282385

Endereço eletrónico (*)

secretaria@smaspdl.pt

9.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das
candidaturas e das propostas:
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante [se aplicável] (*)

: Não obrigatório face ao disposto no nº 2 do artigo 91.º do Decreto Legislativo Regional n.º
27/2015/A, de 29 de dezembro. Não obstante as peças deste procedimento são também
disponibilizadas no seguinte sítio da Internet: http://www.smaspdl.pt (caso se opte por obter as
peças do concurso diretamente da Internet deverá ser consultado o sítio com alguma
frequência de modo a estar informado sobre eventuais esclarecimentos que venham a ser lá
colocados ou em alternativa dar conhecimento aos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento da Câmara Municipal de Ponta Delgada do interesse em concorrer de modo a
que sejam incluídos na lista de potenciais concorrente a quem serão enviadas cópias de todos
os esclarecimentos ou outras questões diretamente relacionadas com o concurso). Ao abrigo
do n.º 2 do art.º 91.º do Decreto Legislativo Regional nº 27/2015/A de 29 de dezembro, as
propostas são apresentadas em formato de papel, devendo essa apresentação respeitar o
disposto nos n.ºs 2 a 5 do art.º 92.º do mesmo diploma. 

Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso (se for o caso)

mailto:secretaria@smaspdl.pt
http://www.smaspdl.pt/


€ 650,86 + IVA

10 - Prazo para a apresentação das candidaturas (*):
Até às 16:30 horas do 36 º dia a contar da data de envio do presente anúncio.

11 - Prazo para a decisão de qualificação:
44 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das candidaturas.

12 – Requisitos mínimos:
12.1 – Requisitos mínimos de capacidade técnica (*)

de acordo com o ponto 8 do Programa do Concurso

12.2. – Requisitos mínimos de capacidade financeira (*)

de acordo com o ponto 9 do Programa do Concurso

13. Modelo de qualificação (*)
modelo complexo

Se o critério for o de modelo complexo, indicar:

N.º de candidatos a qualificar (*): 5

Os fatores e eventuais subfactores que densificam o critério de qualificação acompanhados
dos respetivos coeficientes de ponderação (*)

Fator: Capacidade técnica (70%) Subfatores: de acordo com o ponto 12 e anexo V do
Programa do Concurso Fator: Capacidade financeira (30%) Subfatores: de acordo com o ponto
13 e anexo V do Programa do Concurso 

14 - Prazo para a apresentação das propostas (*):
Até às 16:30 horas do 36 º dia a contar da data de envio do convite.

15 - Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a manter as respetivas
propostas (*):
90 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas.

16 – Critério de adjudicação (*)
mais baixo preço

Se o critério for o da proposta economicamente mais vantajosa, indicar os fatores e eventuais
subfactores acompanhados dos respetivos coeficientes de ponderação (*)

Clique aqui para introduzir texto.

17 – Dispensa de prestação de caução:sim

18 - Identificação e contatos do órgão de recurso administrativo:
Designação (*)

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Ponta Delgada

Endereço (*)

Rua Tavares de Resende, 165



Código postal (*)

9504-507

Localidade (*)

: Ponta Delgada, São Miguel, Açores

Telefone (00351)

296205660

Fax (00351)

296282385

Endereço eletrónico (*)

secretaria@smaspdl.pt

Prazo de interposição do recurso:

Clique aqui para introduzir texto. dias

19 - Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma
dos Açores (*)
10-03-2016

20 - O procedimento a que este anúncio diz respeito também é publicitado:

No Diário da República?  não (*)

No Jornal Oficial da União Europeia? não (*)

21 - Outras informações
De acordo com o caderno de encargos o preço base do concurso é de 140.000,00 € (cento e

quarenta mil euros) + IVA 

22 - Identificação do autor do anúncio:
Nome (*) José Manuel Cabral Dias Bolieiro

Cargo ou função (*) Presidente do Conselho de Administração

(*) Preenchimento obrigatório.

(1) Cf. Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (Common Procurement Vocabulary - CPV), instituído pelo Regulamento
(CE) n.º 2195/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de novembro, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º
L 340, de 16 de dezembro de 2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 2151/2003, da Comissão, de 16 de dezembro, publicado
no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L 329, de 17 de dezembro de 2003 (retificado pela retificação publicada no Jornal Oficial
da União Europeia, n.º L 330, de 18 de dezembro de 2003), e pelo Regulamento (CE) n.º 213/2008, da Comissão, de 28 de
novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L 74, de 15 de março de 2008.

(2) Idem.

(3) Cf. Regulamento (CE) n.º 1059/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia, n.º L 154, de 21 de junho de 2003, alterado pelo Regulamento (EU) n.º 868/2014, da Comissão, de 8 de agosto,
publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L 241, de 13 de agosto de 2014.

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/575334/details/eurlex.asp?ano=2002&id=302R2195
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/575334/details/eurlex.asp?ano=2003&id=303R2151
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/575334/details/eurlex.asp?ano=2008&id=308R0213

