
S.R. DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Anúncio n.º 63/2016 de 21 de Abril de 2016

1 - Identificação e contatos da entidade adjudicante:

Designação da entidade adjudicante (*) Região Autónoma dos Açores – Secretaria Regional
do Mar, Ciência e Tecnologia, Direção Regional das Pescas

Serviço/órgão/pessoa de contato: Diretora de Serviços de Planeamento e Economia
Pesqueira

Endereço (*) Rua Cônsul Dabney – Colónia Alemã

Código postal (*) 9900-014 HORTA

Localidade (*) Angústias

Telefone (00351) 292 202 400

Fax (00351) 292 202 401

Endereço eletrónico (*) info.drp@azores.gov.pt

2 - Objeto do contrato:

Designação do contrato (*) Concurso Público n.º 2/DRP/2016 Empreitada de melhoramento
do porto do Topo

Descrição sucinta do objeto do contrato: Construção de um molhe-cais a sul do cais existente
e a criação de um terrapleno ao nível do coroamento do cais atual. Na base da falésia será
construído um muro para proteger a zona utilizável do terrapleno.

Tipo de contrato (*) (empreitada de obras públicas/locação de bens móveis/aquisição de bens
móveis/aquisição de serviços/concessão de obras públicas/concessão de serviços
públicos/contrato de sociedade/outro) : Empreitada de obras públicas

Classificação CPV (1): [objeto principal/objetos complementares + vocabulário
principal/vocabulário complementar (se aplicável)] (*): 45241000

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 – ilha São Jorge

Concelho: Calheta

Código NUTS (3): PT200

7 - Prazo de execução do contrato (*):

24 meses

8 - Documentos de habilitação

Documentos previstos no n.º 1 do artigo 81.º do CCP, incluindo declaração a que se refere o
n.º 2 do artigo 40.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro; Alvarás
contendo as seguintes habilitações: 2.ª subcategoria (Obras Portuárias) da 3.ª categoria
(Obras Hidráulicas), em classe correspondente ao valor global da proposta; 5.ª subcategoria
(Dragagens) da 3.ª categoria (Obras Hidráulicas), em classe correspondente à parte dos
trabalhos a que respeite; 4.ª subcategoria (Pontes e viadutos metálicos) da 2.ª categoria (Vias
de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas), em classe correspondente à
parte dos trabalhos a que respeite; Certidão do registo comercial ou código de acesso à
certidão permanente.

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 (*) SRMCT - Direção Regional das Pescas

Endereço desse serviço (*) Rua Cônsul Dabney – Colónia Alemã

Código postal (*) 9900-014

Localidade (*) Horta

Telefone (00351) 292 202 400

Fax (00351) 292 202 401

Endereço eletrónico (*) info.drp@azores.gov.pt

10.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das
propostas:

Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante [se aplicável] (*) Não aplicável nos
termos do artigo 92.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro.

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

11 - Prazo para apresentação das propostas ou das versões iniciais das propostas sempre
que se trate de um sistema de aquisição dinâmico (*):

Até às 17:00 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
(*):

120 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas



13 - Critério de adjudicação (*)

Proposta economicamente mais vantajosa

Fatores e eventuais subfactores acompanhados dos respetivos coeficientes de ponderação
(*) Preço 40%; Qualidade técnica da proposta 60% (Plano de trabalhos 70% e Memória
descritiva e justificativa de execução da obra – 30%)

14 - Dispensa de prestação de caução Não

15 - Identificação e contatos do órgão de recurso administrativo:

Designação (*) Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia

Endereço (*) Rua Cônsul Dabney – Colónia Alemã

Código postal (*) 9900-014

Localidade (*) Horta

Telefone (00351) 292 202 400

Fax (00351) 292 202 401

Endereço eletrónico (*) info.drp@azores.gov.pt

Prazo de interposição do recurso:

16 - Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma dos
Açores (*)

19-04-2016

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 

Nos termos do n.º 3.1.1. do caderno de encargos o preço base da empreitada é de 5 220 000
€ (cinco milhões, duzentos e vinte mil euros), não incluindo o Imposto sobre o Valor
Acrescentado.

19 - Identificação do autor do anúncio:

Nome Conceição Lourenço

Cargo ou função Diretora de Serviços de Planeamento e Economia Pesqueira


