
II SÉRIE Nº 148 SEXTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2021

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT

Município de Lagoa

Anúncio n.º 256/2021 de 30 de julho de 2021

1 - Identificação e contatos da entidade adjudicante:

Designação da entidade adjudicante (*) 

Município de Lagoa-Açores

Serviço/órgão/pessoa de contato 

Contratação Pública

Endereço (*)

Largo D. João III – Santa Cruz

Código postal (*)

9560-045

Localidade (*) 

Lagoa-Açores

Telefone (00351) 

296 960602

Fax (00351) 

Clique aqui para introduzir texto. 

Endereço eletrónico (*)

cpublica@lagoa-acores.pt 

2 - Objeto do contrato: 

Designação do contrato (*)

Recuperação do Auditório Ferreira da Silva – Multiusos – freguesia de Água de Pau – Concelho de 
Lagoa - Açores 

Descrição sucinta do objeto do contrato 

O contrato tem por objeto dotar a freguesia de Água de Pau de um espaço dinâmico e multifuncional, 
reabilitando e adaptando desta forma o antigo Auditório Ferreira da Silva, que se encontra atualmente 
subaproveitado e subvalorizado. 

 Tipo de contrato

empreitada de obras públicas (*). Caso seja “Outro”, indique qual: Clique aqui para introduzir texto.

Classificação CPV (1) (*)

CPV: 45453100-8 

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

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:

[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: 

Região Autónoma dos Açores

Concelho: 

Lagoa 

Código NUTS (3): 

PT 200 

7 - Prazo de execução do contrato (*): 

  dias ou 6 meses

8 - Documentos de habilitação

O adjudicatário deve apresentar os documentos de habilitação constantes do ponto 21 do Programa 
de Procedimento. 

9 - É exigida a demonstração de outros elementos de habilitação relativos à capacidade económica e 
financeira e à capacidade técnica e profissional? (*) não

[Em caso afirmativo] 

Indicar os níveis mínimos de capacidade económica e financeira e de capacidade técnica e 
profissional e os documentos destinados a comprová-los (*)

Clique aqui para introduzir texto.

10 - Acesso às peças do concurso e apresentação das propostas: 
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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 (*) 

Contratação Pública

Endereço desse serviço (*)

Largo D. João III – Santa Cruz

Código postal (*)

9560 045

Localidade (*) 

Lagoa

Telefone (00351) 

296 960602

Fax (00351) 

Endereço eletrónico (*)

cpublica@lagoa-acores.pt 

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

Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante [se aplicável] (*) 

www.saphety.com 

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

Gratuito 

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

Até às 23.59 horas do 30. 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

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

 K1 – Preço – 60%; K2 – Qualidade – 40%. A proposta economicamente mais vantajosa resultará da 
aplicação da ponderação dos fatores, de acordo com a fórmula abaixo indicada: K = (0,6xK1) + (0,4xK2). 
Da aplicação da fórmula anteriormente referida resulta uma pontuação global entre 0 (zero) e 20 (vinte), 
sendo considerada a proposta economicamente mais vantajosa aquela cuja pontuação se encontrar 
mais próxima do valor 20(vinte). A pontuação obtida pela aplicação da fórmula que antecede é 
arredondada, por defeito ou por excesso, à centésima (se o terceiro algarismo depois da virgula for 
inferior a 5 o segundo algarismo depois da virgula mantêm-se inalterado; se o terceiro algarismo depois 
da virgula for igual ou superior a 5 o segundo algarismo depois da virgula é alterado para a unidade mais 
próxima). No caso de se verificar um empate na pontuação global das propostas serão considerados 
como critérios de desempate a melhor pontuação obtida no fator “qualidade técnica da proposta” e, se o 
empate persistir, a melhor pontuação obtida no fator “preço” e, se ainda assim persistir, a ordem de 
receção das propostas. K1 – Densificação do fator “Preço” (60%) e respetiva pontuação parcial: Da 
avaliação do fator preço resulta uma pontuação compreendida entre um valor mínimo 0 (zero) e um 
máximo de 20 (vinte), de acordo com a seguinte fórmula: K1= [(Pb-Pp)/Pb]x20. Em que: Pb = Preço 
base; Pp= Preço da proposta objeto de avaliação. A pontuação obtida pela aplicação desta fórmula é 
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arredondada, por defeito ou por excesso, à centésima. K2 – Densificação do factor “Qualidade técnica 
da proposta” (40%) e respetiva pontuação parcial: Este fator subdivide-se em dois subfactores, com a 
seguinte ponderação: K2.1 – Plano de trabalhos –70%; K2.2 – Memoria descritiva e justificativa do modo 
de execução da obra – 30%. A pontuação deste fator (K2) resulta da seguinte fórmula: K2= (0,70xK2.1) 
+ (0,30xK2.2). Em que: K2.1 = pontuação atribuída ao subfactor “Plano de trabalhos”, resultante do 
somatório de todos os valores parciais atribuídos em cada um dos conjuntos de atributos do respetivo 
descritor. K2.2 = pontuação atribuída ao subfactor “Memoria descritiva e justificativa do modo de 
execução da obra” resultante do somatório de todos os valores parciais atribuídos em cada um dos 
conjuntos de atributos do respetivo descritor. A pontuação obtida pela aplicação da fórmula que 
antecede é arredondada, por defeito ou por excesso, à centésima. K2.1 – Densificação do subfactor 
“Plano de trabalhos” (70%): Para a avaliação deste subfactor será analisada a qualidade, a 
exequibilidade e a coerência do plano de trabalhos ao nível da programação das atividades, da afetação 
dos recursos e da adequabilidade às condições do local de execução da obra, de acordo com o descritor 
abaixo indicado, organizado por conjuntos de atributos com uma escala de valores própria. Do somatório 
dos valores parciais atribuído em cada um dos conjuntos de atributos resulta uma pontuação 
compreendida entre um valor mínimo 0 (zero) e um máximo de 20 (vinte). K 2.1 - Plano de trabalhos: A. 
Indica todas as atividades correspondentes às espécies de trabalhos previstas nos diversos capítulos do 
mapa de quantidades e respetivos prazos de execução - 2.5; Indica muitas das atividades 
correspondentes às espécies de trabalhos previstas nos diversos capítulos do mapa de quantidades e 
respetivos prazos de execução - 1.5; Indica algumas das atividades correspondentes às espécies de 
trabalhos previstas nos diversos capítulos do mapa de quantidades e respetivos prazos de execução - 
0.5; Indica apenas as atividades que correspondem aos títulos dos capitais do mapa de quantidades e 
respetivos prazos de execução.-.0. B Todos os prazos de execução das atividades são exequíveis 
atentas as respetivas quantidades de trabalho e meios afetos - 2.5; Alguns dos prazos de execução das 
atividades são exequíveis atentas as respetivas quantidades de trabalho e meios afetos - 1.5; Muitos 
dos prazos de execução das atividades são exequíveis atentas as respetivas quantidades de trabalho e 
meios afetos - 0.5; Não permite aferir da exequibilidade dos prazos de execução das atividades - 0. C 
Evidencia um adequado escalonamento das atividades (respeita as relações de precedência e não 
apresenta adensamentos ou sobreposições tecnicamente injustificados) - 2.5; Evidencia algumas falhas 
no escalonamento das atividades (não respeita algumas relações de precedência e/ou apresenta alguns 
adensamentos ou sobreposições tecnicamente injustificados) - 1.5; Evidencia muitas falhas no 
escalonamento das atividades (não respeita muitas relações de precedência e/ou apresenta muitos 
adensamentos ou sobreposições tecnicamente injustificados) - 0.5. Não permite aferir das relações de 
precedência e adensamentos ou sobreposições das atividades - 0. K 2.1 - Plano de trabalhos D: 
Identifica o “caminho crítico”, sendo este coerente – 1; Identifica o “caminho crítico”, mas este revela 
incoerências - 0.5; Não identifica o “caminho crítico”/ ou não permite aferir da sua coerência – 0; E: 
Apresenta uma programação das atividades totalmente adequada ao local da execução da obra. 1; 
Apresenta uma programação das atividades parcialmente adequada ao local da execução da obra - 0.5; 
Apresenta uma programação das atividades totalmente inadequada ao local da execução da obra.- 0. F: 
Indica as cargas da mão-de-obra e a respetiva qualificação profissional para todas as atividades - 1.5; 
Indica as cargas da mão-de-obra e a respetiva qualificação profissional para algumas atividades – 1; 
Indica as cargas da mão-de-obra sem afetação às atividades e/ou sem indicação da respetiva 
qualificação profissional – 0. G: As cargas da mão-de-obra e a respetiva qualificação profissional são 
adequadas às atividades a que estão afetas -2.5; As cargas da mão-de-obra e a respetiva qualificação 
profissional são inadequadas em algumas atividades - 1.5; As cargas da mão-de-obra e a respetiva 
qualificação profissional são inadequadas em muitas atividades - 0.5; Não permite aferir da adequação 
das cargas da mão-de-obra e/ou da sua qualificação profissional – 0. H: Indica as cargas do 
equipamento e respetivas caraterísticas ou marcas e modelos para todas as atividades - 1.5; Indica as 
cargas do equipamento e respetivas caraterísticas ou marcas e modelos para algumas atividades – 1; 
Indica as cargas do equipamento sem afeção às atividades, com ou sem indicação de caraterísticas ou 
marcas e modelos – 0; I: As cargas do equipamento e/ou as respetivas caraterísticas ou marcas e 
modelos são adequadas às atividades a que estão afetas - 2.5; As cargas do equipamento e/ou as 
respetivas caraterísticas ou marcas e modelos são inadequadas em algumas atividades - 1.5; As cargas 
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do equipamento e/ou as respetivas caraterísticas ou marcas e modelos são inadequadas em muitas 
atividades - 0.5; Não permite aferir da adequação das cargas do equipamento e/ou das suas 
caraterísticas ou marcas e modelos - 0. J: O equipamento indicado é totalmente adequado ao local da 
execução da obra - 1.5; O equipamento indicado é parcialmente adequado ao local da execução da obra 
- 0.5; O equipamento indicado é totalmente inadequado ao local da execução da obra, ou não permite 
aferir da sua adequação – 0. K: A mão-de-obra e o equipamento indicados não revelam incoerências 
entre si – 1. K 2.1 - Plano de trabalhos: A mão-de-obra e o equipamento indicados revelam algumas 
incoerências entre si - 0.5; A mão-de-obra e o equipamento indicados revelam muitas incoerências entre 
si - 0.2; Não permite aferir da coerência entre a mão-de-obra e o equipamento indicados – 0. K 2.2 – 
Densificação do subfactor “Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra” (30%) Para 
a avaliação deste subfactor será analisada a descrição e a adequação dos processos construtivos 
adotados, a coerência com o plano de trabalhos, o conhecimento do local de execução e da natureza da 
obra, bem como a descrição e adequação das medidas a implementar em obra em matéria de ambiente, 
segurança, higiene e saúde, de acordo com o descritor abaixo indicado, organizado por conjuntos de 
atributos com uma escala de valores própria. Do somatório dos valores parciais atribuídos em cada um 
dos conjuntos de atributos resulta uma pontuação compreendida entre um valor mínimo 0 (zero) e um 
máximo de 20 (vinte). K 2.2 – Memoria descritiva e justificativa do modo de execução da obra: A: Revela 
perfeito conhecimento do local da execução da obra – 3; Revela relativo conhecimento do local da 
execução da obra - 1.5; Revela pouco ou nenhum conhecimento do local da execução da obra – 0. B: 
Revela perfeito conhecimento da natureza da obra – 3; Revela relativo conhecimento da natureza da 
obra - 1.5; Revela pouco ou nenhum conhecimento da natureza da obra – 0. C: Descreve os processos 
construtivos envolvidos na execução de todas as atividades principais, sendo todos tecnicamente 
adequados à natureza da obra – 7; Descreve os processos construtivos envolvidos na execução de 
todas as atividades principais, mas só alguns são tecnicamente adequados à natureza da obra – 5; 
Descreve os processos construtivos envolvidos na execução de algumas atividades principais, sendo 
todos tecnicamente adequados à natureza da obra – 4; Descreve os processos construtivos envolvidos 
na execução de algumas atividades principais, mas só alguns são tecnicamente adequados à natureza 
da obra – 3; Descreve os processos construtivos envolvidos na execução de todas ou algumas 
atividades principais, sendo que muitos não são tecnicamente adequados à natureza da obra.- 1; Não 
descreve os processos construtivos envolvidos na execução das atividades principais/ou os processos 
construtivos descritos não são tecnicamente adequados à obra. 0. K 2.2 – Memoria descritiva e 
justificativa do modo de execução da obra: D: Descreve as medidas a implementar em obra em matéria 
de ambiente, sendo todas adequadas – 2; Descreve as medidas a implementar em obra em matéria de 
ambiente, sendo algumas inadequadas – 1; Não descreve as medidas a implementar em obra em 
matéria de ambiente /ou as medidas descritas são inadequadas – 0; E: Descreve as medidas a 
implementar em obra em matéria de segurança, higiene e saúde, sendo todas adequadas – 2; Descreve 
as medidas a implementar em obra em matéria de segurança, higiene e saúde, sendo algumas 
inadequadas – 1; Não descreve as medidas a implementar em obra em matéria de segurança, higiene e 
saúde /ou as medidas descritas são inadequadas – 0. F: É coerente com o plano de trabalhos – 3; 
Revela algumas incoerências com o plano de trabalhos - 1.5; É totalmente incoerente com o plano de 
trabalhos/ou não permite aferir da coerência – 0.  

14 - Dispensa de prestação de caução não

15 - Identificação e contatos do órgão de recurso administrativo: 

Designação (*)

Município de Lagoa

Endereço (*)

Largo D. João III – Santa Cruz

Código postal (*)

9560 045

Localidade (*) 
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Lagoa

Telefone (00351) 

296 960602

Fax (00351) 

Endereço eletrónico (*)

cpublica@lagoa-acores.pt 

Prazo de interposição do recurso: 

Clique aqui para introduzir texto. dias

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

29-07-2021

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 

De acordo com o caderno de encargos o preço base é de 375.000,00€. A abertura das propostas terá 
lugar na plataforma saphetygov, no 1.º dia útil pelas 10h00 após data e hora de entrega das propostas. 

19 - Identificação do autor do anúncio: 

Nome (*) Cristina de Fátima da Silva Calisto 

Cargo ou função (*) Presidente da Câmara Municipal de Lagoa

(*) 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.


