MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES
Anúncio n.º 245/2016 de 19 de Setembro de 2016

1 - Identificação e contatos da entidade adjudicante:
Designação da entidade adjudicante: Município de Santa Cruz das Flores.
Serviço/órgão/pessoa de contato: Município de Santa Cruz das Flores.
Endereço: Rua Senador André de Freitas, 13.
Código postal: 9970 – 337 Santa Cruz das Flores.
Localidade: Santa Cruz das Flores.
Telefone (00351) 292590700
Fax (00351) 292590718
Endereço eletrónico: geral@cmscflores.pt
2 - Objeto do contrato:
Designação do contrato: Requalificação da área envolvente ao topo sul do aeródromo,
Parque do Boavista, Santa Cruz das Flores.
Tipo de contrato: Empreitada de obras públicas.
Classificação CPV (1):
Vocabulário principal: 45212110-0
3 - Indicações adicionais:
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro? Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico? Não
É utilizado um leilão eletrónico? Não
É adotada uma fase de negociação? 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
6 - Local da execução do contrato (*)
País: Portugal
Região/Distrito: Região Autónoma dos Açores
Concelho: Santa Cruz das Flores
Código NUTS (3): PT200
7 - Prazo de execução do contrato (*):

Prazo contratual de 300 dias contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362º do
Código dos Contratos Públicos.
8 - Documentos de habilitação
a)
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II e que faz parte integrante
deste Programa do Procedimento;
b)
Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas
b), d), e) e i) do artigo 55º do CCP.
c)
Cópia do alvará de construção, emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário,
I.P., contendo as seguintes habilitações que se consideram adequadas e necessárias da obra
a realizar:
c1) A 10ª subcategoria da 2ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global
da proposta e integra-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra;
c2) A 2ª subcategoria da 5ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeite;
9 - É exigida a demonstração de outros elementos de habilitação relativos à capacidade
económica e financeira e à capacidade técnica e profissional? Não.
10 - Acesso às peças do concurso e apresentação das propostas:
10.1 - Consulta das peças do concurso:
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do
concurso para consulta dos interessados: Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores.
Endereço desse serviço: Rua Senador André de Freitas, 13.
Código postal: 9970-337
Localidade: Santa Cruz das Flores
Telefone (00351) 292590700
Fax (00351) 292590718
Endereço eletrónico: geral@cmscflores.pt
10.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das
propostas:
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante: Não existente. Assim e nos termos
do n.º 1 do artigo 92º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, as
propostas são apresentadas em papel. Os interessados podem solicitar para o endereço
indicado em 1, em tempo útil, que lhe sejam fornecidas as peças do procedimento em suporte
informático, mediante o seu pagamento prévio, em numerário ou em cheque passado à ordem
do Tesoureiro da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, as quais lhes devem ser
entregues ou enviadas, no prazo máximo de 3 (três) dias a contar da data da receção do
pedido.
10.3 - Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 71,72 € (setenta e um euros
e setenta e dois cêntimos).
11 - Prazo para apresentação das propostas ou das versões iniciais das propostas sempre
que se trate de um sistema de aquisição dinâmico (*):

Até às 15:00 do 36.º dia a contar da data de envio do presente anúncio
12 - Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas
(*):
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
13 - Critério de adjudicação (*)
A adjudicação será efetuada segundo o critério do mais baixo preço (alínea b) do n.º 1 do art.º
74º do Código dos Contratos Públicos. Em caso de empate será adjudicada a proposta que
tiver sido apresentada em primeiro lugar.
14 - Dispensa de prestação de caução: Não.
15 - Identificação e contatos do órgão de recurso administrativo:
Designação: Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores
Endereço: Rua Senador André de Freitas, 13.
Código postal: 9970 - 337
Localidade: Santa Cruz das Flores
Telefone (00351) 292590700
Fax (00351) 292590718
Endereço eletrónico: geral@cmscflores.pt
16 - Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma dos
Açores (*)
(15/09/2016)
17 - O procedimento a que este anúncio diz respeito também é publicitado:
No Diário da República? Não.
No Jornal Oficial da União Europeia? Não.
18 - Outras informações
Valor do Preço Base do procedimento 325.000,00 EUR.
A adjudicação só produz efeitos após obtenção de financiamento comunitário, ao abrigo do
Programa Operacional AÇORES 2020.
Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29/1 e DLR nº 27/2015/A, de 29/12.
19 - Identificação do autor do anúncio:
Nome: José Carlos Pimentel Mendes
Cargo: Presidente da Câmara Municipal

