
ANUNCIO TRANSMITIDO 

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PUBLICO – PROCEDIMENTO ADAPTADO 

DATA EMISSAO: 17/11/2016 – 16:40 

 

CONTEUDO DA VOSSA RESPOSTA 

 

N.B: Este modelo representa meramente a vossa inserção. 

A publicação tem a possibilidade de modificar a forma do anúncio definitivo consoante as necessidades de 

edição. 

 

Nome e morada oficial do organismo comprador: Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos 

Desenvolvimento Internacional 

 

Correspondante: Sra. Laurence Roussel, DIL-OIM 57 boulevard des Invalides, 75700 Paris sp 07 

 

Actividades principais do poder adjudicador: Serviços gerais da Administração Publica 

 

Assunto: Restauro das fachadas da rua do Palácio de Santos, Lisboa 

 

Tipo de mercado: Execução 

 

Classificação CPV (Vocabulário comum dos mercados): Assunto principal: 45000000 

 

Local: Rua Santos O Velho Lisboa 

 

O aviso implica um mercado público 

 

Características principais: 

• Variantes consideradas: nenhumas 

• Restauro das fachadas da rua do Palácio de Santos em Lisboa 

• Quantidades (prestação e serviços), natureza e extensão (obras): as obras incluem: 

- Montagem e desinstalação de andaimes 

- Diagnóstico e restauro eventual das pedras postas em fachada 

- Relatório da marcenaria e diagnóstico das portadas interiores e exteriores 

- Remover e colocar as portadas apos revisão 

- Mudar a marcenaria (aspecto idêntico, isolamento acústico e térmico pretendido) 

- Por a fachada em condições 

 

Prestações divididas por lotes: sim 

Possibilidade de apresentar uma proposta para um ou vários lotes 

 

Prazo: 5 meses a contar a partir do dia da notificação do mercado 

 

Data prevista do início das prestações: 13/03/2017 

 

Formas jurídicas, os diferentes mercados serão executados: 

- Por uma empresa única 

- Por varias empresa em conjunto. 

A proposta deve indicar todos os intervenientes, assim como todas as prestações (montantes) para cada 

interveniente. Os nomes e qualidades das empresas subcontratadas. 

 

Língua: utilizada: francês 

 

Moeda: euro 

 

Condições de participação: 



• Critérios de selecção das candidaturas: uma candidatura será recusada se for recebida fora de prazo a 

morada definida. 

Critérios de avaliação: 

- Competências e qualificações (40%) 

- Referencias (andaimes, alvenaria, marcenaria, intervenções…) (40%) 

- Meios humanos e materiais (efectivos, ferramentas, meios de acesso, aparelhos de medida, EPI…) (20%) 

 

Justificativos solicitados: 

• Declaração com o volume de negócios global assim como o volume de negócios dos serviços ou obras 

realizadas nos 3 últimos anos. 

• Declaração do banco ou prova de um seguro contra os riscos profissionais 

• Declaração indicando a quantidade de efectivos media por ano e a importância dos empregados do 

enquadramento nos últimos três anos 

• Apresentação das obras realizadas nos últimos 5 anos com documentos comprovando a boa realização 

das mesmas. Esses documentos devem indicar os montantes, datas, localizações 

• Declaração com as ferramentas e o material utilizado 

• Certificados de qualificação profissional. Certificados d’identidade profissional ou referências 

• Formulário DC1: Carta de candidatura 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/im

primes_dc/DC1.doc 

• Formulário DC2: Declaração 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/im

primes_dc/DC2.doc 

 

Documentos obrigatórios (formulário NOTI1): 

• Si a empresa for francesa. Ver documento em francês 

• Si a empresa for português, é necessário um certificado das administrações e organismos portugueses. 

Esse certificado pode ser substituído por uma declaração sobre juramento ou uma declaração solene 

feita pela autoridade judiciária ou administrativa competente, um notário ou um organismo 

profissional 

• Si os documentos não forem feitos em francês, é preciso uma tradução autenticada por um tradutor 

 

Outras informações solicitadas: 

 

• Copia do julgamento se estiver num processo judiciário ou equivalente 

• Declaração sob compromisso de honra do candidato justificando o respeito de todas as obrigações 

profissionais, sociais e salariais em vigor em Portugal e que ele não seja ameaçado de nenhuma 

ameaça de proibição de realizar obras na União Europeia. 

 

Comentário sobre os justificativos: Referencias sobre: 

- A instalação de andaimes 

- A marcenaria, cantaria 

- Carpintaria 

- Intervenção em edifícios antigos 

- Tratamento e restauro de materiais originais 

- Intervenções num local constrangido e ocupado. 

 

Quantidade de candidatos: 

• Quantidade minimal de candidatos aceitos: 1 

• Quantidade maximal de candidaturas aceitas: 5 

• A quantidade de intervenientes pode reduzir durante as negociações: não 

 

Critérios de atribuição: Oferta económica mais vantajosa consoante os critérios anunciados no caderno de 

encargo 

 

Procedimento adaptado 



Data limite de recepção das candidaturas: 12/12/2016 as 12h 

 

Prazo de validade mínimo das propostas: 180 dias a contar a partir do dia de recepção das mesmas. 

 

Entidade adjudicadora: DIL-LISB-TR-2016 

 

Informações: 

Enviar candidaturas via 

https://www.marches-

publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=311346&orgAcronyme

=c8v 

ou por colimatic: laurence.roussel@diplomatie.gouv.fr 

Ou por carta regista com AR para: 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Desenvolvimento Internacional 

57 bld des Invalides 

75700 Paris Sp07 

Secrétariat DIL/OIM/SE1 

Salim Hamidi 

Contacto telefónico (77503 ou 73293 

As candidaturas também devem vir em suporte digital 

 

Data de envio deste aviso: 17/11/2016 

 

Contacto para informações administrativas e técnicas: laurence.roussel@diplomatie.gouv.fr 

Para processos de recurso 

 
 

Natureza e designação dos lotes : 

 

Lote 1: Andaime – Alvenaria 

• Autorizações administrativas na via pública 

• Instalação e remoção de andaimes 

• Diagnostico das pedras colocadas 

• Limpeza, malhagem, enchimento, troca das pedras partidas 

• Reabilitação da fachada 

C.P.V.-: Assunto principal: 45000000 

 

Lote 2: Carpintaria exterior 

• Relatório do estado das carpintarias e diagnostico das portadas interiores e exteriores, 

• Instalação e remoção das portadas interiores e exteriores apos revisão 

• Instalação e substituição das marcenarias (aspecto idêntico, isolamento acústico e térmico pretendido) 

C.P.V.-: Assunto principal: 45000000 

 


