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b) O processo de concurso, original, poderá ser consultado desde a data de 
publicação deste anúncio no Diário da República até ao dia e hora do acto 
público do concurso, entre as 9 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minu-
tos e entre as 14 horas e 30 minutos e as 17 horas e 30 minutos, na morada 
indicada no ponto I.1, mediante marcação prévia por telefone.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação
Data: 30/05/2008.
Hora: 17:00.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos 
de participação
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a 
sua proposta (concursos públicos)
Período em dias: 60 (a contar da data-limite para a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas
Data: 02/06/2008.
Hora: 10:00.
Lugar:
Instalações da Marina Parque das Nações, S. A., no endereço indicado no 
ponto I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
No acto público do concurso poderão intervir as pessoas que, para o efeito, 
estiverem devidamente credenciadas, no máximo de um representante por 
concorrente, considerando-se como um único concorrente as empresas que se 
apresentarem associadas.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
1. O prazo da prestação de serviços será apresentado pelo concorrente tendo 
em conta o prazo necessário para o aprovisionamento dos materiais, sabendo 
que a montagem dos mesmos terá de ocorrer entre Fevereiro de 2009 e Junho 
2009, em função dos trabalhos da empreitada de reoperacionalização da bacia 
sul da marina do Parque das Nações, que se encontra em curso e cujo plano de 
trabalho (cronograma físico) se apresenta em anexo ao caderno de encargos.
2. O concorrente deverá apresentar a data em que terá de ocorrer a notificação 
de adjudicação (após Julho de 2008) a partir da qual terá início a preparação 
e mobilização de meios referentes à prestação de serviços (fabrico transporte 
e montagem) por forma a garantir que a montagem do equipamento em obra 
ocorra nos prazos acima definidos.
3. No entanto, consoante o layout proposto pelo adjudicatário, a entidade 
adjudicante poderá optar por um plano de entregas do equipamento faseado 
e que ocorrerá entre Fevereiro de 2009 e Dezembro de 2012. Neste caso o 
adjudicatário terá de ajustar a programação dos trabalhos de fornecimento e 
montagem do equipamento em função daquele plano de entregas.
4. Os critérios de adjudicação são os enunciados no programa de concurso.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
08/04/2008.

ANEXO A

ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO

II) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO JUNTO DOS QUAIS SE PODE OBTER O CADER-
NO DE ENCARGOS E OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (INCLUINDO DOCUMENTOS 
RELATIVOS A UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO)
Designação Oficial:
Parque EXPO 98, S. A.
Endereço postal:
Avenida D. João II, lote 1.07.2.1.
Localidade:
Lisboa.
Código Postal:
1998-014.
País:
Portugal.
Telefone:
(351)218919898.
Fax:
(351)218919003.
III) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PRO-
POSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Designação Oficial:
Parque EXPO 98, S. A.
Endereço postal:
Avenida D. João II, lote 1.07.2.1.
Localidade:
Lisboa.
Código Postal:
1998-014.
País:
Portugal.
Telefone:
(351)218919898.
Fax:
(351)218919003.

8 de Abril de 2008. — Os Administradores: Rui Fernando M. da 
Palma — José Júlio Vilar Filipe.

2611106554 

 TAVIRA CITEA — CENTRO DE INCUBAÇÃO TECNOLÓGICA 
EMPRESARIAL AMBIENTAL

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação Oficial: 
Tavira CITEA — Centro de Incubação Tecnológica Empresarial Ambiental 
de Tavira.
Endereço postal: 
Edifício Ninho de Empresas, Estrada da Penha.
Localidade: 
Faro.
Código postal: 
8000-489.
País: 
Portugal
À atenção de: 
Paulo Valêncio Martins Bernardo.
Telefone: 
289862902
Correio Electrónico: 
taviracitea@anje.pt
Fax: 
289862907
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
Outro: Associação sem fins lucrativos.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adju-
dicantes
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de Construção do Edifício do Tavira CITEA — Centro de Incu-
bação Tecnológica Empresarial Ambiental de Tavira.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços
a) Obras.
Realização, por qualquer meio, de uma obra que responda às necessidades 
especificadas pela entidade adjudicante.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços: 
Quinta da Pegada, lote E1, Freguesia de Santa Maria, concelho de Tavira.
Código NUTS: PT150
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições
d) O presente concurso tem por objecto a Construção do Edifício do Tavira 
CITEA – Centro de Incubação Tecnológica Empresarial Ambiental de Tavira 
em terreno cedido para o efeito pela Câmara Municipal de Tavira, de acordo 
com o estipulado no presente programa de concurso, caderno de encargos e 
restantes elementos do processo de concurso e no Decreto-Lei n.º 59/99, de 
2 de Março. O mesmo caderno de encargos inclui a elaboração do projecto e 
instalação de painéis foto voltaicos, constantes no projecto de arquitectura.
II.1.6) CLASSIFICAÇÃO CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 45210000
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Público (ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
2) A proposta de intervenção terá em consideração uma área bruta de construção 
de 571 m2 (quinhentos e setenta e um metros quadrados) e o valor máximo 
para a construção do edifício será de € 332 568 (trezentos e trinta e dois mil, 
quinhentos e sessenta e oito euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em meses: 7 (a contar da data de adjudicação)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o djudicatá-
rio deve prestar uma caução no valor de 5 % do montante total do fornecimento, 
com a exclusão do IVA. O adjudicatário garantirá, sem qualquer encargo para a 
entidade adjudicante, qualquer reparação ou intervenção necessária, pelo prazo 
mínimo de 5 anos, tendo em conta a legislação em vigor.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência 
às disposições que as regulam
O pagamento do encargo total da empreitada será efectuado em prestações, 
de acordo com programa de trabalhos aprovado e correspondentes intervalos 
temporais, da seguinte forma:
a) O valor de 25 % do encargo total no final do primeiro terço do prazo esta-
belecido para a conclusão da obra;
b) O valor de 35 % do encargo total no final do segundo terço do prazo esta-
belecido para a conclusão da obra;
c) O valor de 40 % do encargo total após a conclusão da obra.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores eco-
nómicos adjucatário
Consórcio.

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:
a) Natureza e classificação das autorizações constantes do certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas;
b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos 
termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.2) Capacidade económica e financeira
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Comprovem:
1 — Possuir um volume de negócios médio anual, igual ou superior, a € 700 000 
(setecentos mil euros), nos anos de 2005 e 2006;
2 — Capacidade financeira. A capacidade financeira é avaliada pela análise dos 
balanços e das demonstrações de resultados dos últimos três anos, de acordo 
com seguintes critérios: Solvabilidade total correspondente ao quociente entre 
o total do activo e passivo exigível, média ponderada dos últimos três anos 
maior ou igual a 1.25; Financiamento do imobilizado, expressão do quociente 
entre capitais permanentes e activo fixo, média ponderada dos últimos três 
anos maior ou igual a 1.00; Independência financeira a médio e longo prazo, 
resultante do quociente entre capitais próprios e capitais permanentes, média 
ponderada dos últimos três anos maior ou igual a 0.4;

III.2.3) Capacidade técnica
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Comprovem:
1 — Ter realizado, nos últimos dez anos, pelo menos, um projecto de dimensão 
e natureza semelhante ao do presente concurso e cuja execução se encontre 
concluída.
2 — Os responsáveis pelo projecto, envolvidos no presente concurso, tenham 
sido já responsáveis, no mínimo, por um projecto de execução de dimensão 
e natureza semelhante à do presente concurso nos últimos cinco anos, cuja 
execução se encontra concluída.

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, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de 
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação
Data: 19/05/2008
Hora: 18:00
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos 
de participação
PT
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a 
sua proposta (concursos públicos)
Período em dias: 90 (a contar da data-limite para a recepção das propos-
tas).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA FINANCIADO POR 
FUNDOS COMUNITÁRIOS:
Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
PROALGARVE — Eixo 3 — Medida 14 — Economia

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 08/04/2008.

8 de Abril de 2008. — O Presidente da Direcção, Paulo Valêncio 
Martins Bernardo.

2611106742 

 RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I — ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação Oficial: 
Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Endereço postal: 
Avenida de José Malhoa, 11
Localidade: 
Lisboa
Código postal: 
1099-018
País: 
Portugal

SECÇÃO II — OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso Público Internacional n.º 20082100044.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições
Prestação de Serviços de Fornecimento de Refeições e Serviço de Bár no 
Centro de Formação Profissional de Sintra.

SECÇÃO VI — INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Relativamente ao concurso público internacional, acima identificado, públicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 28 de Fevereiro último, informa-se 
que no artigo 46.º, n.º 1.1, alínea a) do Caderno de Encargos, onde se lê n.º 6 
do artigo 20.º, deve ler-se n.º 6 do artigo 21.º e no artigo 47.º, n.º 1 do mesmo 
documento, onde se lê n.º 2 do artigo 19.º, deve ler-se n.º 2 do artigo 20.º

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
09/04/2008

9 de Abril de 2008. — O Director de Departamento, António 
Oliveira.

2611106760 

 ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I — ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação Oficial:
Instituto do Emprego e Formação Profissional
Endereço postal: 
Avenida de José Malhoa, 11
Localidade:
Lisboa
Código postal:
1099-018




