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1. Do concurso
O concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de acordo quadro de
serviços de manutenção de sistemas de AVAC (AQ SMAVAC 2015) foi aberto por
anúncio publicado no Diário da República, n.º 84, parte L, de 30 de abril de 2015,
com o n.º 2622/2015 e no Jornal Oficial da União Europeia, de 05 de maio de 2015,
com o n.º 2015/S 086-155596.
Foram disponibilizadas em plataforma eletrónica as peças do procedimento –
programa de concurso (PC), caderno de encargos (CE) e respetivos anexos.
Os prazos para a formulação e para a prestação de esclarecimentos terminaram nos
dias 14 de maio e 28 de maio, respectivamente, conforme n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º
do PC.
O prazo para a entrega de candidaturas terminou a 11 de junho de 2015, conforme
o n.º 1 do artigo 6.º do PC.

2. Esclarecimentos e retificações
Até ao dia 25 de maio de 2015, data da 1ª reunião do Júri do Concurso, foram
colocados dois pedidos de esclarecimentos na plataforma, pelos interessados.
Os esclarecimentos foram prestados na plataforma no próprio dia e fazem parte da
Ata n.º 1 do Júri do Concurso, que integra o Anexo I ao Relatório Preliminar que se
junta no Anexo 1 ao presente Relatório Final, dele fazendo parte integrante.

3. Erros ou omissões
Não foram identificados quaisquer erros ou omissões às peças do procedimento.

4. Lista de candidatos
O prazo de entrega das candidaturas terminou às 23h59 do dia 11 de junho de 2015.
Dando cumprimento ao disposto no artigo 177.º do CCP, o júri procedeu à
desencriptação das candidaturas na plataforma eletrónica. Tendo verificado a entrada
tempestiva de todas as candidaturas apresentadas, fez publicitar na plataforma a
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seguinte lista de candidatos no dia 15 de junho, os quais foram ordenados em razão
do momento de apresentação da respectiva candidatura:

Ordem de
Nome do Concorrente
Submissão

Data e hora de
Submissão

1º

TECNOSPIE , S.A.

05/06/2015 12:30

2º

VEOLIA PORTUGAL, S.A.

08/06/2015 12:29

3º

SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS
(S.U.C.H.)

08/06/2015 14:40

4º

VENTIFOR - REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIMITADA

08/06/2015 18:19

5º

FERROVIAL, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS, LDA.

09/06/2015 01:21

6º

VISACASA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
GLOBAL S.A.

09/06/2015 11:30

7º

TDGI - TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A.

09/06/2015 12:24

8º

GDF SUEZ ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, S.A

09/06/2015 13:02

9º

ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.

11/06/2015 11:01

10º

E. R. I. - ENGENHARIA ,S.A.

11/06/2015 11:34

11º

MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES
E CONSTRUÇÃO, S.A.

11/06/2015 12:31

12º

BARREIROS,COSTA & SAMPAIO, LDA

11/06/2015 13:14

13º

GRANJAIR, LDA

11/06/2015 14:40
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14º

MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, LDA.

11/06/2015 14:57

15º

CLIMAMOR - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, LDA.

11/06/2015 15:04

16º

ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A.

11/06/2015 15:22

17º

C. M. E. - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
ELECTROMECÂNICA, S.A.

11/06/2015 15:39

18º

CLIMAVE - EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICOS, LDA

11/06/2015 16:08

19º

CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.

11/06/2015 16:38

20º

OPENLINE FACILITY SERVICES, S. A.

11/06/2015 17:25

21º

M.N.RAMOS FERREIRA, ENGENHARIA, S.A.

11/06/2015 18:15

22º

EST - EMPRESA SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA

11/06/2015 20:47

5. Esclarecimentos adicionais
Não foram solicitados esclarecimentos adicionais ao abrigo do art. 184.º do CCP.
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6. Análise das candidaturas e elaboração do relatório preliminar
Em cumprimento do artigo 184.º do CCP, o Júri procedeu à análise das candidaturas,
tendo elaborado o relatório preliminar que fez publicar na plataforma eletrónica a 22
de setembro de 2015 e que consta do Anexo 1 ao presente relatório final, aqui dado
como reproduzido, no qual deliberou propondo:
a) a qualificação dos seguintes candidatos para os lotes indicados:
Ordem de
Nome do Concorrente
Submissão

Lotes

1º

TECNOSPIE , S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 8

2º

VEOLIA PORTUGAL, S.A.

1, 2, 3, 4, 5

3º

SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS
(S.U.C.H.)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

5º

FERROVIAL, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS, LDA.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

6º

VISACASA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
GLOBAL S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

7º

TDGI - TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

8º

GDF SUEZ ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, S.A

1, 2, 3, 4, 5

9º

ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

10º

E. R. I. - ENGENHARIA ,S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

11º

MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES
E CONSTRUÇÃO, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

13º

Agrupamento GRANJAIR, LDA + Manuel e Carlos Marques,
Unipessoal, Lda

2, 3, 4, 5, 8
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14º

MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, LDA.

1, 2, 3, 4, 5, 8

15º

Agrupamento CLIMAMOR, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5, 6, 7
INDUSTRIAIS, LDA. + SMAIS, FACILITY SERVICES, S.A.

16º

ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A.

4, 5

17º

C. M. E. - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
ELECTROMECÂNICA, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 8

18º

CLIMAVE - EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICOS, LDA

1, 2

19º

Agrupamento CANAS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. +
SOVESTARIA S.A.

1, 2, 3

20º

OPENLINE FACILITY SERVICES, S. A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

21º

M.N.RAMOS FERREIRA, ENGENHARIA, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 7

22º

EST - EMPRESA SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA

2

b) a exclusão dos seguintes candidatos para os lotes indicados:
Ordem de
Nome do Candidato
Submissão

Lotes não
qualificados

4º

VENTIFOR - REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIMITADA

3, 4

12º

BARREIROS,COSTA & SAMPAIO, LDA

1

15º

Agrupamento CLIMAMOR, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1, 2, 3, 4, 8
INDUSTRIAIS, LDA. + SMAIS, FACILITY SERVICES, S.A.
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7. Audiência prévia
Nos termos do artigo 185.º do CCP, o Júri procedeu ao envio do Relatório Preliminar
a todos os candidatos, aos quais fixou prazo até ao dia 29 de setembro de 2015 para
se pronunciarem, por escrito, através da plataforma eletrónica, ao abrigo do direito
de audiência prévia.
O candidato Ferrovial pronunciou-se dentro do prazo previsto, com um pedido de
informação que se anexa a este relatório (Anexo 2 – pronúncia da Ferrovial).
Após análise da pronúncia, constatou-se que a mesma não altera a decisão tomada
no relatório preliminar.

8. Conclusão
Tendo analisado, nos termos que antecedem, as candidaturas e os documentos que
as constituem, o júri deliberou manter a proposta de decisão contida no Relatório
Preliminar da fase de qualificação, propondo:

a) a qualificação dos seguintes candidatos para os lotes indicados:
Ordem de
Nome do Concorrente
Submissão

Lotes

1º

TECNOSPIE , S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 8

2º

VEOLIA PORTUGAL, S.A.

1, 2, 3, 4, 5

3º

SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS
(S.U.C.H.)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

5º

FERROVIAL, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS, LDA.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

6º

VISACASA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
GLOBAL S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

7º

TDGI - TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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8º

GDF SUEZ ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, S.A

1, 2, 3, 4, 5

9º

ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

10º

E. R. I. - ENGENHARIA ,S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

11º

MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES
E CONSTRUÇÃO, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

13º

Agrupamento GRANJAIR, LDA + Manuel e Carlos Marques,
Unipessoal, Lda

2, 3, 4, 5, 8

14º

MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, LDA.

1, 2, 3, 4, 5, 8

15º

Agrupamento CLIMAMOR, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5, 6, 7
INDUSTRIAIS, LDA. + SMAIS, FACILITY SERVICES, S.A.

16º

ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A.

4, 5

17º

C. M. E. - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
ELECTROMECÂNICA, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 8

18º

CLIMAVE - EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICOS, LDA

1, 2

19º

Agrupamento CANAS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. +
SOVESTARIA S.A.

1, 2, 3

20º

OPENLINE FACILITY SERVICES, S. A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

21º

M.N.RAMOS FERREIRA, ENGENHARIA, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 7

22º

EST - EMPRESA SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA

2
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a) a exclusão dos seguintes candidatos para os lotes indicados:
Ordem de
Nome do Candidato
Submissão

Lotes não
qualificados

4º

VENTIFOR - REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIMITADA

3, 4

12º

BARREIROS,COSTA & SAMPAIO, LDA

1

15º

Agrupamento CLIMAMOR, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1, 2, 3, 4, 8
INDUSTRIAIS, LDA. + SMAIS, FACILITY SERVICES, S.A.

Lisboa, 1 de outubro de 2015

Assinado por: GONÇALO MENDES DINIZ VIEIRA
Num. de Identificação Civil: BI107511789
Data: 2015.10.01 15:46:50 GMT Daylight Time

Assinado por: ANA NAIR DA SILVA GUERREIRO
ATAZ PLENO DE GOUVEIA
Num. de Identificação Civil: BI108424154
Data: 2015.10.01 15:56:07 GMT Daylight Time

____________________ _____________________

Gonçalo Diniz Vieira

Assinado por: ANA LUÍSA MARTINS ANTUNES
AGOSTINHO
Num. de Identificação Civil: BI098521560
Data: 2015.10.01 16:12:03 GMT Daylight Time

_____________________

Nair Ataz

Ana Agostinho

Anexo 1 – Relatório Preliminar
Anexo 2 – Pronúncia Ferrovial em sede de audiência prévia
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1. Do concurso
O concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de acordo quadro de
serviços de manutenção de sistemas de AVAC (AQ SMAVAC 2015) foi aberto por
anúncio publicado no Diário da República, n.º 84, parte L, de 30 de abril de 2015,
com o n.º 2622/2015 e no Jornal Oficial da União Europeia, de 05 de maio de 2015,
com o n.º 2015/S 086-155596.
Foram disponibilizadas em plataforma eletrónica as peças do procedimento –
programa de concurso (PC), caderno de encargos (CE) e respetivos anexos.
Os prazos para a formulação e para a prestação de esclarecimentos terminaram nos
dias 14 de maio e 28 de maio, respectivamente, conforme n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º
do PC.
O prazo para a entrega de candidaturas terminou a 11 de junho de 2015, conforme
o n.º 1 do artigo 6.º do PC.

2. Esclarecimentos e retificações
Até ao dia 25 de maio de 2015, data da 1ª reunião do Júri do Concurso, foram
colocados dois pedidos de esclarecimentos na plataforma, pelos interessados.
Os esclarecimentos foram prestados na plataforma no próprio dia e fazem parte da
Ata n.º 1 do Júri do Concurso, que se junta como anexo I ao presente relatório, dele
fazendo parte integrante.

3. Erros ou omissões
Não foram identificados quaisquer erros ou omissões às peças do procedimento.

4. Lista de candidatos
O prazo de entrega das candidaturas terminou às 23h59 do dia 11 de junho de 2015.
Dando cumprimento ao disposto no artigo 177.º do CCP, o júri procedeu à
desencriptação das candidaturas na plataforma eletrónica. Tendo verificado a entrada
tempestiva de todas as candidaturas apresentadas, fez publicitar na plataforma a
seguinte lista de candidatos no dia 15 de junho, os quais foram ordenados em razão
do momento de apresentação da respectiva candidatura:
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Ordem de
Nome do Concorrente
Submissão

Data e hora de
Submissão

1º

TECNOSPIE , S.A.

05/06/2015 12:30

2º

VEOLIA PORTUGAL, S.A.

08/06/2015 12:29

3º

SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS
(S.U.C.H.)

08/06/2015 14:40

4º

VENTIFOR - REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIMITADA

08/06/2015 18:19

5º

FERROVIAL, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS, LDA.

09/06/2015 01:21

6º

VISACASA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
GLOBAL S.A.

09/06/2015 11:30

7º

TDGI - TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A.

09/06/2015 12:24

8º

GDF SUEZ ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, S.A

09/06/2015 13:02

9º

ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.

11/06/2015 11:01

10º

E. R. I. - ENGENHARIA ,S.A.

11/06/2015 11:34

11º

MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES
E CONSTRUÇÃO, S.A.

11/06/2015 12:31

12º

BARREIROS,COSTA & SAMPAIO, LDA

11/06/2015 13:14

13º

GRANJAIR, LDA

11/06/2015 14:40

14º

MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, LDA.

11/06/2015 14:57
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15º

CLIMAMOR - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, LDA.

11/06/2015 15:04

16º

ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A.

11/06/2015 15:22

17º

C. M. E. - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
ELECTROMECÂNICA, S.A.

11/06/2015 15:39

18º

CLIMAVE - EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICOS, LDA

11/06/2015 16:08

19º

CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.

11/06/2015 16:38

20º

OPENLINE FACILITY SERVICES, S. A.

11/06/2015 17:25

21º

M.N.RAMOS FERREIRA, ENGENHARIA, S.A.

11/06/2015 18:15

22º

EST - EMPRESA SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA

11/06/2015 20:47

5. Esclarecimentos adicionais
Não foram solicitados esclarecimentos adicionais ao abrigo do art. 184.º do CCP.

6. Análise das candidaturas e verificação do cumprimento dos
requisitos mínimos relativos à capacidade técnica e financeira
O Júri procedeu à análise das candidaturas, averiguando em relação a cada candidato
os seguintes aspectos:


Apresentação da candidatura mediante a utilização de certificado de assinatura
electrónica qualificada (n.º 1 do artigo 30.º do programa do concurso − PC );



Documentos entregues de acordo com o artigo 12.º do mesmo documento;



Lotes a que o interessado se candidatou, indicados no anexo II-D ao PC;



Requisitos mínimos de capacidade técnica, de acordo com o artigo 9.º do PC;



Requisitos mínimos de capacidade financeira, de acordo com o artigo 10.º do
mesmo documento.
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Tendo em conta o valor da Euribor de 0,064% no dia 30 de abril de 2015, data
da publicação do anúncio no diário da república, obtêm-se os seguintes valores
mínimos de EBITDA necessários para o cumprimento do requisito de
capacidade financeira indicado na alínea 1a) do artigo 10.º do Programa de
CLPQ_AQ-SMAVAC-2015_Fase_Anúncio
Concurso:
Requisito de Qualificação Financeira ao abrigo da alínea 1a) do art. 10.º do PC
V

taxa *

Vxt

f

Rmin= EBITDAmin

Lote 1

1.750.000,00 € 0,02064

36.120,00 €

1

36.120,00 €

Lote 2

1.250.000,00 € 0,02064

25.800,00 €

1

25.800,00 €

Lote 3

1.750.000,00 € 0,02064

36.120,00 €

1

36.120,00 €

Lote 4

400.000,00 € 0,02064

8.256,00 €

1

8.256,00 €

Lote 5

250.000,00 € 0,02064

5.160,00 €

1

5.160,00 €

Lote 6

150.000,00 € 0,02064

3.096,00 €

1

3.096,00 €

Lote 7

150.000,00 € 0,02064

3.096,00 €

1

3.096,00 €

Lote 8

5.700.000,00 € 0,02064

117.648,00 €

2

58.824,00 €

* Taxa obtida a partir do site do Banco de Portugal a 30/04/2015, acrescida
de 200 pontos base

6.1

Candidato n.º 1: TECNOSPIE , S.A.
a) O candidato apresentou candidatura para os lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 8.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;
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iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e
outras que não foram contabilizadas para efeito de qualificação;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
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Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 1 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.2

Candidato n.º 2: VEOLIA PORTUGAL, S.A.
a) O candidato apresentou candidatura para os lotes 1, 2, 3, 4 e 5.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC, alguma da qual ainda referente à anterior denominação
da empresa como Dalkia- Energia e Serviços, S.A.:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).
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d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre a primeira
das condições atrás elencadas, relativa à média aritmética do volume de
negócios em 2012 e 2013, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
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Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 2 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.3

Candidato n.º 3: SERVIÇO
HOSPITAIS (S.U.C.H.)

DE

UTILIZAÇÃO

COMUM

DOS

a) O candidato apresentou candidatura para todos os lotes 1 a 8 do presente
concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC, alguma da qual ainda referente à anterior denominação
da empresa como Dalkia- Energia e Serviços, S.A.:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e
outras que não foram contabilizadas para efeito de qualificação;
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ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre a primeira
das condições atrás elencadas, relativa à média aritmética do volume de
negócios em 2012 e 2013, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 3 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

Pág. 12/49

6.4

Candidato n.º 4: VENTIFOR, REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIMITADA
a) O candidato apresentou candidatura para os lotes 3 e 4.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001 e outras que não foram
contabilizadas para efeito de qualificação;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;
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e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato não cumpre a expressão
matemática atrás referida nem apresentou declaração bancária substituta,
pelo que se conclui que não cumpre o requisito 1a) necessário à sua
qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a exclusão do Candidato n.º 4 ao presente concurso, na
medida em que não cumpre um dos requisitos financeiros exigidos no concurso,
não ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do
procedimento concursal.

6.5

Candidato n.º 5: FERROVIAL, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS, LDA.
a) O candidato apresentou candidatura para todos os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8 do presente concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
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c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, e
outras que não foram contabilizadas para efeito de qualificação;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
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apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 5 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.6

Candidato n.º 6: VISACASA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E
MANUTENÇÃO GLOBAL S.A.
a) O candidato apresentou candidatura para todos os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8 do presente concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

Pág. 16/49

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
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Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 6 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.7

Candidato n.º 7: TDGI - TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS,
S.A.
a) O candidato apresentou candidatura para todos os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8 do presente concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);
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vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,
entre outros;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
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Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 7 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.8

Candidato n.º 8: GDF SUEZ ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, S.A
a) O candidato apresentou candidatura para os lotes 1, 2, 3, 4 e 5 do presente
concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
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qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,
entre outros;
ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 8 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.
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6.9

Candidato n.º 9: ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.
a) O candidato apresentou candidatura para todos os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8 do presente concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,
entre outros;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;
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iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 9 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.10 Candidato n.º 10: E. R. I. - ENGENHARIA ,S.A.
a) O candidato apresentou candidatura para todos os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8 do presente concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
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c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,
entre outros;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
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apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 10 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.11 Candidato n.º 11: MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE
INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÃO, S.A.
a) O candidato apresentou candidatura para todos os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8 do presente concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);
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iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,
entre outros;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
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matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 11 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.12 Candidato n.º 12: BARREIROS,COSTA & SAMPAIO, LDA
a) O candidato apresentou candidatura para o lote 1 do presente concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada do cartão do cidadão. Contudo, o
documento oficial apresentado, certidão permanente da empresa, refere
que a forma de obrigar é a assinatura conjunta de dois membros do
conselho de administração.
Ora, de acordo com a alínea h) do n.º1 do artigo 12.º do programa de
concurso, no caso em que o certificado digital não possa relacionar o
assinante com a função e poder de assinatura, deve a entidade interessada
submeter à plataforma documento eletrónico oficial indicando o poder de
representação e a assinatura do assinante, conforme exposto, a certidão
permanente não dá poderes de representação ao assinante.
c) O candidato entregou toda a restante documentação em conformidade com
o solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);
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iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
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Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim sendo, o júri propõe a exclusão do Candidato n.º 12 BARREIROS,COSTA &
SAMPAIO, LDA do presente concurso, pelo não cumprimento da alínea h) do n.º 1 do
artigo 12.º do PC, conjugado com o artigo 27.º da Portaria 701-G/2008, de 29 de
julho, ao assinar a submissão dos documentos com cartão do cidadão e não entregar
documento eletrónico oficial indicando o poder de representação e a assinatura do
assinante.

6.13 Candidato n.º 13: Agrupamento GRANJAIR, LDA + Manuel e
Carlos Marques, Unipessoal, LDA
a) O candidato apresentou candidatura para os lotes 2, 3, 4, 5 e 8 do presente
concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada do cartão do cidadão, pelo gerente, com
poderes para o efeito, de uma das empresas que constituí o agrupamento,
estando assim cumprido o disposto na alínea h) do n.º1 do artigo 12.º do
programa de concurso.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;
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iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001 da empresa Granjair;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que a empresa Manuel e Carlos Marques Lda
cumpre a expressão matemática atrás referida, pelo que se conclui que o
candidato cumpre o requisito 1a) necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
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a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que a empresa Manuel e Carlos
Marques Lda cumpre as duas condições atrás elencadas, pelo que se
conclui que o candidato cumpre o requisito 2 relativo à qualificação
financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Agrupamento Candidato n.º 13 ao presente
concurso, ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do
procedimento concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.14 Candidato n.º 14: MANINDUSTRIA
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.

-

CONSERVAÇÃO

E

a) O candidato apresentou candidatura para os lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 8 do
presente concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).
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d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
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Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 14 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.15 Candidato n.º 15: Agrupamento CLIMAMOR, MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA. + SMAIS, FACILITY
SERVICES, S.A.
a) O candidato apresentou candidatura para todos os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8 do presente concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001 da empresa SMAIS;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
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técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;
iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que a empresa CLIMACOR cumpre a expressão
matemática atrás referida para os lotes 5, 6 e 7, pelo que se conclui que o
candidato cumpre o requisito 1a) necessário à sua qualificação financeira
para os lotes 5, 6 e 7.
Não foi apresentada qualquer declaração bancária.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre a primeira
das condições atrás elencadas para os lotes 1 a 7, e cumpre a segunda das
condições, pelo que se conclui que o candidato cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Agrupamento Candidato n.º 15 ao presente
concurso, ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do
procedimento concursal, nos lotes 5, 6 e 7 a que concorre.
Nos restantes lotes a que também concorre, lotes 1, 2, 3, 4 e 8, o júri propõe a
exclusão do Candidato n.º 15, na medida em que para esses lotes não cumpre o
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requisito financeiro 1a) exigido no concurso, não ficando este candidato em
condições de passar à fase seguinte do procedimento concursal para os lotes 1,
2, 3, 4 e 8.

6.16 Candidato n.º 16: ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A.
a) O candidato apresentou candidatura para os lotes 4 e 5 do presente
concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,
entre outros;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
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técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;
iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida para os lotes a que concorre, pelo que se conclui
que cumpre o requisito 1a) necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 16 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.17 Candidato n.º 17: C. M. E. - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
ELECTROMECÂNICA, S.A.
a) O candidato apresentou candidatura para todos os lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 8 do
presente concurso.
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b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,
entre outros;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
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Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 17 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.18 Candidato n.º 18:
MECANICOS, LDA

CLIMAVE,

EQUIPAMENTOS

ELECTRO-

a) O candidato apresentou candidatura para os lotes 1 e 2 do presente
concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);
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ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,
entre outros;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
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Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas para os lotes a que se candidata, pelo que se
conclui que cumpre o requisito 2 relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 18 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.19 Candidato n.º 19: Agrupamento CANAS,
CONSTRUÇÃO, S.A. + SOVESTARIA S.A.

ENGENHARIA

E

a) O candidato apresentou candidatura para os lotes 1, 2 e 3 do presente
concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;
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iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes da empresa Sovestaria pelo menos 1 técnico
certificado pela ADENE como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores da empresa Canas para todos os lotes a que se
candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
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Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Agrupamento Candidato n.º 19 ao presente
concurso, ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do
procedimento concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.20 Candidato n.º 20: OPENLINE FACILITY SERVICES, S. A.
a) O candidato apresentou candidatura para todos os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8 do presente concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).
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d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, entre outros documentos não
contabilizados para efeitos de qualificação;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
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Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 20 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.21 Candidato n.º 21: M.N.RAMOS FERREIRA, ENGENHARIA, S.A.
a) O candidato apresentou candidatura para os lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 7 do
presente concurso.
b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,
entre outros;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
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técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;
iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 21 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

6.22 Candidato n.º 22: EST - EMPRESA SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA
a) O candidato apresentou candidatura para o lote 2 do presente concurso.
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b) A candidatura foi apresentada mediante a utilização de certificado de
assinatura eletrónica qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do PC.
c) O candidato entregou toda a documentação em conformidade com o
solicitado no PC:
i.

Anexo I (alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

ii.

Anexo II – Dados gerais do candidato (alínea b) do n.º 1 do artigo
12.º do PC);

iii.

Declarações de IES (alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do PC) referentes
aos anos de 2011, 2012 e 2013, com comprovativos da respectiva
entrega na administração fiscal;

iv.

Declarações de certificação de qualidade e/ou ambiental e/ou
segurança e saúde no trabalho (alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º do
PC);

v.

Documento comprovativo de certificação válida emitida pela ADENE
para no mínimo 1 técnico TIM-III pertencente aos seus quadros
técnicos permanentes (alínea g) do n.º 1 do artigo 12.º do PC);

vi.

Documentação que indique o poder de representação e a assinatura
do assinante (alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º do PC).

d) Qualificação Técnica – artigo 9.º do Programa de Concurso
i.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea a) do artigo 9.º, relativo à certificação de
qualidade ou ambiental ou segurança e saúde no trabalho, tendo
apresentado a certificação ISO 9001, entre outros documentos não
considerados para a fase de qualificação;

ii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea b) do artigo 9.º, relativo a ter nos quadros
técnicos permanentes pelo menos 1 técnico certificado pela ADENE
como TIM III;

iii.

O candidato comprovou o cumprimento do requisito de capacidade
técnica, exigido na alínea c) do artigo 9.º, relativo ao número mínimo
de trabalhadores para todos os lotes a que se candidata;

e) Qualificação Financeira – artigo 10.º do Programa de Concurso
Requisito 1a):
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Para cumprimento do requisito 1a), o candidato tem que comprovar o
cumprimento da expressão matemática prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º e constante do anexo IV do CCP ou, em sua substituição, a
apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo
VI do CCP.
Da análise da candidatura e de acordo com os cálculos acima apresentados
neste relatório, constata-se que o candidato cumpre a expressão
matemática atrás referida, pelo que se conclui que cumpre o requisito 1a)
necessário à sua qualificação financeira.
Requisito 2):
Para cumprimento do requisito 2, o candidato tem de comprovar o
cumprimento de pelo menos uma das duas condições previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 2 do artigo 10.º, respeitantes à média aritmética do volume
de negócios e à média aritmética do índice de liquidez geral nos exercícios
de 2012 e 2013.
Da análise da candidatura, constata-se que o candidato cumpre as duas
condições atrás elencadas, pelo que se conclui que cumpre o requisito 2
relativo à qualificação financeira.
Assim, o júri propõe a qualificação do Candidato n.º 22 ao presente concurso,
ficando este candidato em condições de passar à fase seguinte do procedimento
concursal, em todos os lotes a que concorre.

7. Conclusão
Tendo analisado, nos termos que antecedem, as candidaturas e os documentos que
as constituem, o júri elaborou o presente Relatório Preliminar da fase de qualificação,
no qual delibera:
a) Propor a qualificação dos seguintes candidatos para os lotes indicados:
Ordem de
Nome do Concorrente
Submissão

Lotes

1º

TECNOSPIE , S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 8

2º

VEOLIA PORTUGAL, S.A.

1, 2, 3, 4, 5

Pág. 47/49

3º

SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS
(S.U.C.H.)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

5º

FERROVIAL, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS, LDA.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

6º

VISACASA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
GLOBAL S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

7º

TDGI - TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

8º

GDF SUEZ ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, S.A

1, 2, 3, 4, 5

9º

ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

10º

E. R. I. - ENGENHARIA ,S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

11º

MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES
E CONSTRUÇÃO, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

13º

Agrupamento GRANJAIR, LDA + Manuel e Carlos Marques,
Unipessoal, Lda

2, 3, 4, 5, 8

14º

MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, LDA.

1, 2, 3, 4, 5, 8

15º

Agrupamento CLIMAMOR, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5, 6, 7
INDUSTRIAIS, LDA. + SMAIS, FACILITY SERVICES, S.A.

16º

ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A.

4, 5

17º

C. M. E. - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
ELECTROMECÂNICA, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 8

18º

CLIMAVE - EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICOS, LDA

1, 2

19º

Agrupamento CANAS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. +
SOVESTARIA S.A.

1, 2, 3

20º

OPENLINE FACILITY SERVICES, S. A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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21º

M.N.RAMOS FERREIRA, ENGENHARIA, S.A.

1, 2, 3, 4, 5, 7

22º

EST - EMPRESA SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA

2

a) Propor a exclusão dos seguintes candidatos para os lotes indicados:
Ordem de
Nome do Candidato
Submissão

Lotes não
qualificados

4º

VENTIFOR - REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIMITADA

3, 4

12º

BARREIROS,COSTA & SAMPAIO, LDA

1

15º

Agrupamento CLIMAMOR, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1, 2, 3, 4, 8
INDUSTRIAIS, LDA. + SMAIS, FACILITY SERVICES, S.A.

De tudo o que anteriormente foi exposto, o júri delibera a publicação na Plataforma
Eletrónica do presente Relatório Prelimiar da Fase de Qualificação, fixando-se um
prazo de cinco dias para os candidatos se pronunciarem, por escrito, através da
plataforma eletrónica, ao abrigo do direito da Audiência Prévia, nos termos do artigo
185.º do Código dos Contratos Públicos.

Lisboa, 21 de setembro de 2015
Assinado por: GONÇALO MENDES DINIZ VIEIRA
Num. de Identificação Civil: BI107511789
Data: 2015.09.21 16:11:46 GMT Daylight Time

Assinado por: ANA NAIR DA SILVA GUERREIRO
ATAZ PLENO DE GOUVEIA
Num. de Identificação Civil: BI108424154
Data: 2015.09.21 16:41:56 GMT Daylight Time

_____________________ _____________________

Gonçalo Diniz Vieira

Nair Ataz

Assinado de
forma digital por
DINIS
DINIS ISIDORO
ISIDORO
RODRIGUES
RODRIGUES Dados: 2015.09.21
17:35:16 +01'00'
____________________

Dinis Rodrigues

Anexo I – Ata n.º1 do Júri do Concurso
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Anexo I

CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DE
ACORDO QUADRO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AVAC

ATA N.º 1 DO JÚRI

Pa ge 1 of 2

ATA N .º 1
No dia 25 de maio de 2015, pelas 10 horas, reuniu na Entidade de Serviços Partilhados da
Administração Pública, I.P., sita na Avenida Leite de Vasconcelos, n.º 2, na Amadora, o Júri do
concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de acordo quadro de serviços de
manutenção de sistemas de AVAC, aberto por anúncio publicado no Diário da República, n.º
84, parte L, de 30 de abril de 2015, com o n.º 2622/2015 e no Jornal Oficial da União Europeia,
de 05 de maio de 2015, com o n.º 2015/S 086-155596, estando presentes os seguintes
membros: Gonçalo Diniz Vieira na qualidade de presidente, Nair Ataz na qualidade de 1.º vogal
efetivo e Dinis Isidoro Rodrigues na qualidade de 2.º vogal efetivo.

Da ordem de trabalhos para a reunião constava a apreciação dos pedidos de esclarecimentos
apresentados pelos candidatos respeitantes à fase de apresentação das candidaturas e
qualificação dos candidatos.

Relativamente ao ponto único da ordem de trabalhos, o júri considerou na sua apreciação
todos os pedidos de esclarecimentos recebidos na plataforma, que foram submetidos dentro
do prazo limite de apresentação dos mesmos. Os pedidos constam do documento que
constitui o Anexo I à presente ata, dela fazendo parte integrante.

Após a referida apreciação o júri do concurso deliberou, por unanimidade, prestar aos
concorrentes os esclarecimentos cujo teor consta do documento que constitui o Anexo II à
presente ata, dela fazendo parte integrante.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que,
depois de lida e aprovada pelos presentes, vai ser assinada.

Presidente
Assinado por: GONÇALO MENDES DINIZ VIEIRA
Num. de Identificação Civil: BI107511789
Data: 2015.05.26 10:28:52 GMT Daylight Time

1.º vogal efetivo
Assinado por: ANA NAIR DA SILVA GUERREIRO
ATAZ PLENO DE GOUVEIA
Num. de Identificação Civil: BI108424154
Data: 2015.05.25 17:49:55 GMT Daylight Time

DINIS
ISIDORO
RODRIGUES

Assinado de forma
digital por DINIS
ISIDORO
RODRIGUES
Dados: 2015.05.25
17:57:22 +01'00'
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ANEXO I à Ata n.º 1
Esclarecimentos solicitados pelos candidatos
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Referência:CLPQ_AQ-SMAVAC-2015_Fase_Anúncio
Designação:Acordo quadro de serviços de manutenção de sistemas de AVAC
Pedido de esclarecimento nº. 1
Concorrente:
FERROVIAL, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, LDA.
Assunto:
Esclarecimento - TESTE

Data:
Questão:
Teste de selos temporais
Documentos:
Não
-----------------------------------------------------------------------------------Pedido de esclarecimento nº. 2
Concorrente:
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.
Assunto:
Esclarecimentos

Data:
Questão:
Exmos.Srs.
Remetemos em anexo pedido de esclarecimentos.
Melhores cumprimentos
AFS
Documentos:
Sim
------------------------------------------------------------------------------------

1/1

ESCLARECIMENTOS
ESPAP
Acordo quadro de serviços de manutenção de sistemas de AVAC

CADERNO DE ENCARGOS

Artigo 9º - Ponto 2 – caso o período de execução do contrato seja inferior a 6 meses, como
é contabilizada a remuneração à ESPAP? Com base na proporção do período?
Artigo 16º - ponto 19 – Não se tratando de consumíveis, quais as peças que requerem de
disponibilidade em stock ou no prazo máximo de 24h? Dispõem de alguma listagem?
Artigo 17º - ponto 1 – Usualmente, após intervenções profundas nos equipamentos são
efectuados ensaio pelos técnicos que visam assegurar a reposição da boa condição de
funcionamento dos mesmos. No caso das reparações de fugas de fluido frigorigéneo existe,
inclusivamente, a obrigatoriedade de efectuar nova verificação de fuga até 30 dias após a
reparação. Estas são consideradas válidas no âmbito do solicitado?

CLPQ_AQ-SMAVAC-2015_Fase_Anuncio

ANEXO II à Ata n.º 1
Esclarecimentos prestados aos candidatos
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Pedido de esclarecimento nº. 1
Concorrente:
FERROVIAL, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, LDA.
Assunto:
Esclarecimento – TESTE
Data / Hora:
2015-05-12 / 10:49:02
Questões:
P1.

Teste de selos temporais
-----------------------------------------------------------------------------------R1: Esta questão não se enquadra no âmbito dos esclarecimentos necessários à
boa compreensão e interpretação das peças do procedimento.

Pedido de esclarecimento nº. 2
Concorrente:
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.
Assunto:
Esclarecimentos
Data / Hora:
2015-05-14 / 16:20:16
Questões:
P2.

Exmos.Srs.
Remetemos em anexo pedido de esclarecimentos.
Melhores cumprimentos
AFS
P2.1

Artigo 9º - Ponto 2 – caso o período de execução do contrato seja inferior a 6 meses, como
é contabilizada a remuneração à ESPAP? Com base na proporção do período?
-----------------------------------------------------------------------------------R2.1: A remuneração da eSPap não depende do período de execução do contrato
mas sim do valor da faturação e da data da fatura emitida, sem IVA, às entidades
adquirentes

ao

abrigo

do

presente

acordo

quadro.

Esta

remuneração

é
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contabilizada em função do valor líquido correspondente a 1% sobre o total da
faturação emitida num determinado semestre.

P2.2

Artigo 16º - ponto 19 – Não se tratando de consumíveis, quais as peças que requerem de
disponibilidade em stock ou no prazo máximo de 24h? Dispõem de alguma listagem?
-----------------------------------------------------------------------------------R2.2: A lista das peças de substituição dos equipamentos que são considerados
críticos

para

o

funcionamento

do

sistema de AVAC e que requerem uma

disponibilidade de fornecimento em 24h, dependerá das necessidades específicas
das entidades adquirentes e será definida de acordo com o estabelecido nos
respetivos procedimentos de aquisição lançados ao abrigo do acordo quadro.

P2.3

Artigo 17º - ponto 1 – Usualmente, após intervenções profundas nos equipamentos são
efectuados ensaio pelos técnicos que visam assegurar a reposição da boa condição de
funcionamento dos mesmos. No caso das reparações de fugas de fluido frigorigéneo existe,
inclusivamente, a obrigatoriedade de efectuar nova verificação de fuga até 30 dias após a
reparação. Estas são consideradas válidas no âmbito do solicitado?
-----------------------------------------------------------------------------------R2.3: Os ensaios e testes de bom funcionamento realizados no âmbito do artigo
17.º do caderno de encargos deverão respeitar as disposições legais e m vigor.
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Anexo 2

RESPOSTA(S) DO(S) FORNECEDOR(ES)
Referência do Procedimento:CLPQ_AQ-SMAVAC-2015_Fase_Anúncio
Designação do Procedimento:Acordo quadro de serviços de manutenção de sistemas de AVAC

Fornecedor:M.N.RAMOS FERREIRA, ENGENHARIA, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:FERROVIAL, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, LDA.

Respondido em: 2015-09-25 16:14:31
Resposta: Exmos Senhores, Dentro do prazo estipulado para audiência previa decorrente da publicaçao do
relatório preliminar de avaliaçao de propostas, em anexo enviamos um pedido de informação que
agradecemos seja analisado em conformidade para efeitos da prossecução do procedimento em curso. Sem
outro assunto Com os melhores cumprimentos Ferrovial Serviços S.A. Nota: Para qualquer esclarecimento
adicional pode ser contactado o departamento técnico (Eng Nuno Gomes) telef 21 845 93 90
Documentos Anexados
Informacao_FERROVIAL_SERVICOS_ESPAP_25092015.pdf

Fornecedor:C. M. E. - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:EST - EMPRESA SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA
Sem resposta

Fornecedor:CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:TECNOSPIE , S.A.
Sem resposta

Fornecedor:CLIMAVE - EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICOS, LDA
Sem resposta

Fornecedor:E. R. I. - ENGENHARIA ,S.A.
Sem resposta

1/3

Fornecedor:MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÃO, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:VEOLIA PORTUGAL, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.
Sem resposta

Fornecedor:GDF SUEZ ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, S.A
Sem resposta

Fornecedor:OPENLINE FACILITY SERVICES, S. A.
Sem resposta

Fornecedor:SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS (S.U.C.H.)
Sem resposta

Fornecedor:TDGI - TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:VISACASA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO GLOBAL S.A.
Sem resposta

Fornecedor:BARREIROS,COSTA & SAMPAIO, LDA
Sem resposta

Fornecedor:ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.
Sem resposta

Fornecedor:VENTIFOR - REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIMITADA
Sem resposta

Fornecedor:GRANJAIR, LDA
Sem resposta

2/3

Fornecedor:CLIMAMOR - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.
Sem resposta

3/3

Assunto: CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DE
ACORDO QUADRO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AVAC (AQ SMAVAC
2015)

Exmos Senhores,
A Ferrovial Serviços S.A. vem pelo presente clarificar a seguinte situação:
Pela presente vimos informar V. Exªs que, com data de 23 de Junho de 2015, foi registada
na competente Conservatória do Registo Comercial a fusão das empresas CESPA
PORTUGAL, S.A., FERROVIAL, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS,
LDA e NOVIPAV-INVESTIMENTOS, SGPS, S.A., segundo a qual a primeira incorporou as
duas últimas, aumentou o seu capital para 6.400.000,00 € e alterou a sua denominação
social para FERROVIAL SERVIÇOS, S.A., ao mesmo tempo que também alterou o
respectivo objecto social, passando a incluir igualmente as actividades que eram as das
empresas incorporadas, tudo como se alcança da certidão permanente, cujo código de
acesso é o 6572-4056-2345.
Assim sendo, vimos solicitar a V. Exªs a fineza de terem em conta o acima referido, para
efeito da prossecução do procedimento em curso.
Documentação apresentada em anexo:

•

Certidão permanente actualizada

•

Ata 13

•

Ata 42

Com os n/ respeitosos cumprimentos,
Lisboa, 25 de Setembro de 2015
Ferrovial Serviços S.A.

FERROVIAL
SERVICOS, SA

Assinado de forma digital por FERROVIAL SERVICOS, SA
DN: c=PT, ou=Certificate Profile - Qualified Certificate Representative, ou=Terms of use at https://www.digitalsign.pt/
ECDIGITALSIGN/rpa, ou=Entitlement - ASSINAR EM PLATAFORMAS
ELECTRONICAS DE CONTRATACAO, ou=ID - 503307483,
ou=Address1 - AVENIDA ALMIRANTE GAGO COUTINHO, N. 144,
ou=PostalCode - 1700-033, ou=Representative Name - TIAGO
BEGONHA DA SILVA BORGES, ou=Representative ID - CC
10995224, cn=FERROVIAL SERVICOS, SA,
email=nuno.gomes@ferrovial.com
Dados: 2015.09.25 15:53:46 +01'00'

NOTA: De notar que à data da submissão da proposta, foi anexa à proposta uma declaração a indicar que estaria em curso a
operação de fusão referida na presente comunicação.
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Acesso à Certidão Permanente

Certidão Permanente de Registos

Voltar

Sair

Certidão Permanente
Código de acesso: 6572-4056-2345
A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a
apresentação de uma certidão em papel.(artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)
Matrícula
NIPC: 503307483
Firma: FERROVIAL SERVIÇOS, S.A.
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANóNIMA
Sede: Avenida Almirante Gago Coutinho, nº 144
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Alvalade
1700 033 Lisboa
Objecto: A gestão de todo o tipo de resíduos, nomeadamente de resíduos sólidos urbanos,
resíduos comerciais e industriais banais, resíduos especiais e tóxico-perigosos e resíduos
hospitalares contaminados; A concepção e exploração de sistemas de recolha e transporte de
resíduos sólidos urbanos, resíduos comerciais e industriais banais, tóxico-perigosos, resíduos
líquidos e hospitalares; A concepção, construção e exploração de sistemas de tratamento de
resíduos sólidos urbanos, comerciais e industriais, tóxico-perigosos e hospitalares; Recolha de
lamas; Projectos e exploração de aterros industriais, plantas de compostagem, de lamas,
resíduos verdes e resíduos sólidos urbanos; A elaboração de estudos e projectos da área do
ambiente, e formação; Projectos de valorização energética de resíduos; Produção e venda de
energia e prestação de serviços energéticos, nomeadamente, comercialização e instalação de
sistemas de energias alternativas, gestão e certificação energética de edifícios e pareceres
técnicos no domínio do ambiente; Realização de diagnósticos, estudos, auditorias e planos de
eficiência e racionalização energética; A importação, exportação e comercialização de
equipamentos; A concepção, construção e manutenção de áreas verdes; A exportação e
armazenamento de resíduos industriais e tóxico-perigosos; A concepção, construção e
exploração de sistemas de triagem de resíduos, sua reciclagem e valorização; A construção,
instalação e gestão de toda a espécie de unidades industriais e instalações destinadas a
favorecer o meio ambiente, em todos os âmbitos e sectores e, em especial, os que requeiram
a aplicação de tecnologias do meio ambiente, químicas, tecnologias limpas, tecnologias de
recuperação, assim como todas as que se destinem à redução, minimização e prevenção de
contaminações; A prestação de serviços sanitários, de limpeza e higienização, incluindo
serviços na área industrial e especializada, podendo realizar e executar os mesmos por conta
própria ou alheia e, em particular, a prestação de serviços de limpeza viária, de escolas e
edifícios em geral, de saneamento e de fossas sépticas, desratização, desinfestação e
desinfecção em geral; A manutenção e limpeza de redes e estações de tratamento de água,
tanto potáveis como residuais e qualquer outra de natureza sanitária, urbana, assim como de
parques e jardins; Gestão de água; A conservação e manutenção de toda a espécie de bens
imóveis, equipamentos e instalações; A execução de todo o tipo de obras e instalações,
reformas e reabilitação de imóveis, assim como a exploração e manutenção na sequência do
que se encontre construído, edificado ou instalado; A direcção, supervisão e controlo da
execução e manutenção de todo o tipo de obras e instalações; A elaboração de informações,
estudos, planos, anteprojectos e projectos de carácter técnico, organizativo, económico e
social, relativos a qualquer das actividades enunciadas nos ítens anteriores, assim como a
qualquer tema relacionado com o meio ambiente e, em particular, a prestação de serviços de
análises e consultadoria em relação com o meio ambiente, tais como estudos de impacto
ambiental, garantia de qualidade, condições de produção, de recipientes e embalagem,
transporte, selecção de laboratórios de ensaios e quaisquer outros serviços de assessoria e
controlo relacionados com todos os ítens anteriores; Comércio por grosso de matérias primas,
agrícolas; Incineração; Representações nacionais e estrangeiras; Fabricação de adubos
orgânicos; Venda e comercialização dos produtos que se obtiverem do tratamento dos lixos e
dos desperdícios; Importação e exportação, fabrico, comércio, aluguer, montagem e
assistência técnica de equipamentos e acessórios nas áreas de electromedicina, sistemas
eléctricos e electrónicos e sistemas médicos e industriais; Compra e venda de prédios e
revenda dos adquiridos para esse fim; Prestação de serviços relacionados com a conservação,
reparação, manutenção, saneamento e limpeza de todo o tipo de obras, ins
Capital: 6.400.000,00 Euros
CAE Principal: 38212-R3
CAE Secundário (1): 38112-R3 CAE Secundário (2): 38111-R3 CAE Secundário (3): 38211-R3
Data do Encerramento do Exercício: 31 Dezembro
Forma de Obrigar: Com a assinatura de um administrador delegado; com a assinatura de
dois administradores; com a assinatura de um administrador e um mandatário ou com a
assinatura de dois ou um mandatário.
Prazo de duração dos(s) Mandato(s): quadriénio de 2014/2017
Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Nome: GONZALO NIETO MIER
NIF/NIPC: 274217309
Cargo: Presidente
Nome: ELENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
NIF/NIPC: 281204527
Cargo: Vogal
Nome: TIAGO BEGONHA DA SILVA BORGES
NIF/NIPC: 160861748
Cargo: Vogal
FISCAL ÚNICO:
Nome: DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A.
NIF/NIPC: 501776311
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SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:
Nome: PAULO ALEXANDRE ROCHA SILVA GASPAR
NIF/NIPC: 200527452

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do
Registo Predial/Comercial de Loures
Corresponde à anterior matricula nº 11350/1994-11-21 na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa - 4ª Secção
Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos
averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.
Inscrições - Averbamentos - Anotações
Insc.1

Ap. 09/19941121 - CONTRATO DE SOCIEDADE, DESIGNAÇÃO DE MEMBRO
(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) E DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO
FIRMA: CESPA - PORTUGAL, S.A.
NIPC: 503307483
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE ANóNIMA
SEDE: R EMBAIXADOR MARTINS JANEIRA Nº 4-B 1º - QUINTA DO LAMBERT
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Lumiar
1750 - 097 LISBOA
OBJECTO: A gestão de todo o tipo de resíduos, nomeadamente de resíduos sólidos
urbanos, resíduos comerciais e industriais banais, resíduos especiais e tóxicoperigosos e resíduos hospitalares contaminados; a concepção e exploração de
sistemas de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos, resíduos comerciais e
industriais banais, tóxico-perigosos, resíduos líquidos e hospitalares; a concepção,
construção e exploração de sistemas de tratamento de resíduos sólidos urbanos,
comerciais e industriais, tóxico-perigosos e hospitalares; recolha de lamas; projectos
e exploração de aterros industriais, plantas de compostagem, de lamas, resíduos
verdes e resíduos sólidos urbanos; a elaboração de estudos e projectos da área do
ambiente e formação; projectos de valorização energética de resíduos; a
importação, exportação e comercialização de equipamentos; a concepção,
construção e manutenção de áreas verdes; a exportação e armazenamento de
resíduos industriais e toxico-perigosos; a concepção, construção e exploração de
sistemas de triagem de resíduos, sua reciclagem e valorização; a construção,
instalação e gestão de toda a espécie de unidades industriais e instalações
destinadas a favorecer o meio ambiente, em todos os âmbitos e sectores e em
especial os que requeiram a aplicação de tecnologias do meio ambiente, químicas,
tecnologias limpas, tecnologias de recuperação, assim como todas as que se
destinem à redução, minimização e prevenção de contaminações; a prestação de
serviços sanitários, de limpeza e higienização, incluindo serviços na área industrial e
especializada, podendo realizar e executar os mesmos por conta própria ou alheia e,
em particular, a prestação de serviços de limpeza viária, de escola e edifícios em
geral, de saneamento e de fossas sépticas, desratização, desinsectação e
desinfecção em geral; a manutenção e limpeza de redes e estações de tratamento
de água, tanto potáveis como residuais e qualquer outra de natureza sanitária,
urbana, assim como de parques e jardins; gestão de água; a conservação e
manutenção de toda a espécie de bens imóveis, equipamentos e instalações; a
execução de todo o tipo de obras e instalações, reformas e reabilitação de imóveis,
assim como a exploração e manutenção na sequência do que se encontre
construído, edificado ou instalado; a direcção, supervisão e controlo de execução e
manutenção de todo o tipo de obras e instalações; a elaboração de informações,
estudos, planos, anteprojectos e projectos de carácter técnico, organizativo,
económico e social, relativos a qualquer das actividades enunciadas nos ítems
anteriores, assim como a qualquer tema relacionado com o meio ambiente e, em
particular, a prestação de serviços de análises e consultadoria em relação com o
meio ambiente, tais como estudos de impacto ambiental, garantia de qualidade,
condições de produção, de recipientes e embalagem, transporte, selecção de
laboratórios de ensaios e quaisquer outros serviços de assessoria e controlo
relacionados com todos os ítems anteriores; comércio por grosso de matérias
primas, agrícolas; incineração; representações nacionais e estrangeiras; fabricação
de adubos orgânicos; venda e comercialização dos produtos que se obtiveram do
tratamento dos lixos e dos desperdícios; a construção e obras públicas.
CAPITAL : 5.050.000,00 Euros
ACÇÕES:
Número de acções: 5050000
Valor nominal : 1.00 Euros
Natureza: nominativas.
FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:
Forma de obrigar: Com a assinatura de um administrador delegado; com a
assinatura de dois administradores; com a assinatura de um administrador e um
mandatário ou com a assinatura de dois ou um mandatário.
Estrutura da administração: Conselho composto por 3 membros.
Estrutura da fiscalização: Fiscal único.
Duração dos mandatos: 4 anos.
ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Francisco Javier Bernabéu Garcia
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Calle Albarracin, 44, 28037 Madrid
Espanha
Enrique Garcia Gutiérrez
Residência/Sede: Rua Sousa Aroso, 352, 1º, sala 12
Matosinhos
José António Resines Peña
Residência/Sede: Calle Serrano Galvache, 56, Madrid
Espanha

FISCAL ÚNICO:
"Deloitte & Associados, SROC, S.A."
Residência/Sede: Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1, 6º
Lisboa
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SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro
Cargo: *** ROC
Residência/Sede: a mesma do anterior
DESIGNADO(S):
SECRETÁRIO
Augusto Abílio da Cruz Tinoco
Residência: Rua João de Deus, 6, 5º, sala 505
Porto

SUPLENTE
Luísa Cristina Candeias Gonçalves
Residência: a mesma do anterior
Prazo de duração do(s) mandato(s): Quadriénio 2006/2009
Data da deliberação: 2005-11-23
Extracto actualizado da ficha das inscrições nºs 1, 19 e 20 (publicada em 2006-0307 no site http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria Alexandra Abrantes Amaral
Av.1

Ap.53/20060313 - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S)
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Enrique Garcia Gutierrez
Causa: renuncia
Data: 20060308
Transcrição do av.1 á insc.3 da matrícula 980194946-onde tinha sido
indevidamento lavrado
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão
Campos Garcia
Av.2

AP. 17/20070321 16:13:43 - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS
DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
José António Resines Peña
Causa: Renúncia
Data: 2006.10.16
1ª Conservatória do Registo Predial/Comercial de Loures
O(A) Conservador(a), Fernando Luis M P Aragão
An. 1 - 20070327 - Publicado em
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
1ª Conservatória do Registo Predial/Comercial de Loures
O(A) Conservador(a), Fernando Luis M P Aragão

Av.3

AP. 5/20070611 15:50:57 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Francisco Javier Bernabéu Garcia
NIF/NIPC: 260251488
Residência/Sede: Calle Albarracin, 44, 28037 Madrid
Espanha
Causa: Destituição
Data: 5 de Fevereiro de 2007
3 Conservatória do Registo Comercial do Porto - 3ª Secção
O(A) Conservador(a), Maria Emília Archer Pulido
An. 1 - 20070622 - Publicado em
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
3 Conservatória do Registo Comercial do Porto - 3ª Secção
O(A) Conservador(a), Maria Emília Archer Pulido
Av.4

OF. Ap. 09/19941121 - RECTIFICADO
FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:
Estrutura da administração: Conselho composto por 3 a 9 membros.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia
An. 1 - 20130912 - Publicado em
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.2

AP. 71/20060526 - Provisório por dúvidas - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S)
DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)
ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

ANTÓNIO CARRIÓN SÁNCHEZ
Cargo: *** administrador delegado
Residência/Sede: Rua Sousa Aroso, 352, 1º, sala 12
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Matosinhos
Prazo de duração do(s) mandato(s): quadriénio em curso de 2006/2009
Data da deliberação: 9 de Maio de 2006

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos
Garcia
Av.1

OF. AP. 71/20060526 - CONVERTIDO

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão
Campos Garcia
An.1

20060623 - publicado no sitio www.mj.gov.pt/publicacoes

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques
Rolão Campos Garcia
Insc.3

AP. 26/20060918 - MUDANÇA DA SEDE
Artigo(s) alterado(s): 4º
SEDE: Edificio Ambiente - Av. Severiano Falcão, lote 2, 1º andar
Distrito: Lisboa Concelho: Loures Freguesia: Prior Velho
Prior Velho
CONSERVATÓRIA COMPETENTE:
Distrito: Lisboa
Concelho: Loures
Conservatoria: 1ª CRPC Loures
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos
Garcia
An. 1 - 20060925 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos
Garcia

Insc.4

AP. 4/20070611 15:50:56 UTC - DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR
ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

ANTÓNIO NAVARRO-REVERTER GERMÁN-GARCIA *** Casado
NIF/NIPC: 260251712
Cargo: Administrador
Residência/Sede: Calle Serrano Galvache, nº 56, Edificio Madroño, 28033 Madrid
Madrid, Espanha
Prazo de duração do(s) mandato(s): Até termo do mandato em curso (quadriénio
2006-2009)
Data da deliberação: 5 de Fevereiro de 2007
3 Conservatória do Registo Comercial do Porto - 3ª Secção
O(A) Conservador(a), Maria Emília Archer Pulido
An. 1 - 20070622 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
3 Conservatória do Registo Comercial do Porto - 3ª Secção
O(A) Conservador(a), Maria Emília Archer Pulido
Insc.5

AP. 6/20070611 15:50:57 UTC - DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR
ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

JORGE GÓMEZ DIÉZ *** Casado
NIF/NIPC: 260251621
Residência/Sede: Calle Henao, nº 20, 48009 Bilbao
Bilbao, Espanha
Prazo de duração do(s) mandato(s): Até termo do mandato em curso (quadriénio
2006-2009)
Data da deliberação: 5 de Fevereiro de 2007
3 Conservatória do Registo Comercial do Porto - 3ª Secção
O(A) Conservador(a), Maria Emília Archer Pulido
An. 1 - 20070622 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
3 Conservatória do Registo Comercial do Porto - 3ª Secção
O(A) Conservador(a), Maria Emília Archer Pulido
Av.1

AP. 7/20070611 15:50:57 UTC - ACTUALIZADO O CARGO DO
ADMINISTRADOR
ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

Jorge Gómez Diéz
Cargo: PRESIDENTE
3 Conservatória do Registo Comercial do Porto - 3ª Secção
O(A) Conservador(a), Maria Emília Archer Pulido
An. 1 - 20070622 - Publicado em
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
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3 Conservatória do Registo Comercial do Porto - 3ª Secção
O(A) Conservador(a), Maria Emília Archer Pulido
Av.2

AP. 44/20080416 10:20:23 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE
MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Nome/Firma: JORGE GÓMEZ DIÉZ
Cargo: Presidente
Causa: renúncia
Data: carta de 31 de Março de 2008.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro
An. 1 - 20080416 - Publicado em
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro

Insc.6

AP. 68/20080229 16:01:36 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE
SOCIEDADE
Data do Encerramento das Contas : 31 Dezembro
Artigo(s) alterado(s): Aditamento do parágrafo sexto aos estatutos.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Maria Telma Aguiar Vasques Rodrigues
An. 1 - 20080304 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Maria Telma Aguiar Vasques Rodrigues

Insc.7

AP. 91/20080515T00:00:00 11:12:22 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S)
DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)
ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Nome/Firma: GONZALO MARIA RODRÍGUEZ SAN JUAN
NIF/NIPC: 263382290
Cargo: administrador
Residência/Sede: Calle Henao, 20, entresuelo, Bilbao, Espanha
Prazo de duração do(s) mandato(s): em curso (2006/2009)
Data da deliberação: 17 de Abril de 2008
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro
An. 1 - 20080515 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro
Av.1

AP. 92/20080515T00:00:00 11:12:22 UTC - ACTUALIZADO O CARGO
DO ADMINISTRADOR
ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Nome/Firma: GONZALO MARIA RODRÍGUEZ SAN JUAN
Cargo: PRESIDENTE
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro
An. 1 - 20080515 - Publicado em
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro

Insc.8

AP. 134 e 135/20100427 21:32:42 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE), DESIGNAÇÃO DO SECRETÁRIO
(ONLINE)
ORGÃO(S) DESIGNADO(S):
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Nome/Firma: GONZALO MARIA RODRIGUEZ SAN JUAN
NIF/NIPC: 263382290
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Calle Henao, 20, entresuelo, Bilbao, Espanha
Nome/Firma: ANTÓNIO NAVARRO-REVERTER GERMÁN-GARCIA
NIF/NIPC: 260251712
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Calle Serrano Galvache, nº 56, Edifício Madroño, 28033 Madrid
- Espanha
Nome/Firma: ANTÓNIO CARRIÓN SÁNCHEZ
NIF/NIPC: 199970386
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua Sousa Aroso, 352, 1º andar, sala 12
4450 - 286 Matosinhos
FISCAL ÚNICO:
Nome/Firma: Delloite & Associados, SROC, S.A.
NIF/NIPC: 503307483
Cargo: Efectivo
Residência/Sede: Edifício Atrium Saldanha, na Praça Duque de Saldanha, nº 1, 6º
piso
1050 - 094 Lisboa
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SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:
Nome/Firma: Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, ROC
NIF/NIPC: 106112333
Residência/Sede: Edifício Atrium Saldanha, na Praça Duque de Saldanha, nº 1, 6º
piso
1050 - 094 Lisboa
DESIGNADO(S):
SECRETÁRIO
Augusto Abílio da Cruz Tinoco
NIF/NIPC: 170095193
Residência: Rua João de Deus, nº 6, 5º andar, sala 505
4100 - 456 Porto

SUPLENTE
Luísa Cristina Candeias Gonçalves
NIF/NIPC: 200877771
Residência: Rua João de Deus, nº 6, 5º andar, sala 505
4100 - 456 Porto
Prazo de duração do(s) mandato(s): 2010/2013
Data da deliberação: 02 de Março de 2010
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Escriturário(a), Maria Luisa Abreu
An. 1 - 20100430 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Escriturário(a), Maria Luisa Abreu
Av.1

AP. 6/20100821 12:08:50 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DO
SECRETÁRIO (ONLINE)

SUPLENTE
LUISA CRISTINA CANDEIAS GONÇALVES
NIF/NIPC: 200877771
Causa: Renúncia
Data: 2010/08/12
Data do conhecimento pela sociedade: 2010-08-20
Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Conservador(a), Alexandra Maria Bento Batista dos Santos
An. 1 - 20100824 - Publicado em
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Conservador(a), Alexandra Maria Bento Batista dos Santos
Av.2

AP. 86/20110324 18:09:19 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE
MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Nome/Firma: GONZALO MARIA RODRIGUEZ SAN JUAN
NIF/NIPC: 263382290
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Calle Henao, nº20, entresuelo - Bilbao - Espanha
Causa: renúncia
Data: conhecimento da sociedade em 20110311
Nome/Firma: ANTONIO CARRION SANCHEZ
NIF/NIPC: 199970386
Cargo: Vogal
Residência/Sede: R. Sousa Aroso, 352 - 1º - sala 12
4450 - 286 Matosinhos
Causa: renúncia
Data: conhecimento da sociedade em 20110307
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro
An. 1 - 20110325 - Publicado em
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro

Av.3

AP. 2/20130916 09:54:10 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE
MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) E SECRETÁRIO
(ONLINE)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Nome/Firma: ANTONIO NAVARRO REVERTER GARCIA GERMAN
NIF/NIPC: 260251712
Cargo: Vogal
Causa: Renúncia
Data: Carta de 12 de julho de 2013
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Maria Helena Sampaio Coelho
An. 1 - 20130916 - Publicado em
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Maria Helena Sampaio Coelho

Insc.9

AP. 87/20110324 18:09:20 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO
(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)
ORGÃO(S) DESIGNADO(S):
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
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Nome/Firma: GONZALO NIETO MIER
NIF/NIPC: 274217309
Cargo: Presidente
Residência/Sede: profissional em Avenida de la Catedral, nº6-8
BARCELONA
Nome/Firma: TIAGO BEGONHA DA SILVA BORGES
NIF/NIPC: 160861748
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua Sousa Aroso, 352, 1º, sala 12
4450 - 286 MATOSINHOS
Prazo de duração do(s) mandato(s): em curso 2010/2013
Data da deliberação: 14 de Março de 2011
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro
An. 1 - 20110325 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro
Insc.10 AP. 38/20130909 13:29:18 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE
SOCIEDADE(ONLINE)
Artigo(s) alterado(s): Paragrafo primeiro n.º 4
SEDE: Avenida Almirante Gago Coutinho, n.º 144
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: São João de Brito
1700 - 033 LISBOA
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Maria Helena Sampaio Coelho
An. 1 - 20130912 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Maria Helena Sampaio Coelho
Av.1

OF. 20140124 - ACTUALIZADO
SEDE: Avenida Almirante Gago Coutinho, n.º 144
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Alvalade
1700 - 033 Lisboa
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Escriturário(a) Superior, Dina Maria Martins Pinto
An. 1 - 20140124 - Publicado em
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Escriturário(a) Superior, Dina Maria Martins Pinto

Insc.11 AP. 15/20130912 10:45:41 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO
(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)
ORGÃO(S) DESIGNADO(S):
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Nome/Firma: ELENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
NIF/NIPC: 281204527
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Serrano Galvache, 56, 28033 Madrid
ESPANHA
Prazo de duração do(s) mandato(s): Mandato em curso: 2010/2013
Data da deliberação: 19 de julho de 2013
AP. omitida em 20130909
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Maria Helena Sampaio Coelho
An. 1 - 20130912 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Maria Helena Sampaio Coelho
Insc.12 AP. 29 e 30/20140603 11:50:44 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)
ORGÃO(S) DESIGNADO(S):
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Nome/Firma: GONZALO NIETO MIER
NIF/NIPC: 274217309
Cargo: Presidente
Nome/Firma: ELENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
NIF/NIPC: 281204527
Cargo: Vogal
Nome/Firma: TIAGO BEGONHA DA SILVA BORGES
NIF/NIPC: 160861748
Cargo: Vogal
FISCAL ÚNICO:
Nome/Firma: DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A.
NIF/NIPC: 501776311
SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:
Nome/Firma: PAULO ALEXANDRE ROCHA SILVA GASPAR
NIF/NIPC: 200527452
Prazo de duração do(s) mandato(s): quadriénio de 2014/2017
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Data da deliberação: 2014-03-31
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz
An. 1 - 20140604 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz
Insc.13 AP. 20/20150623 15:11:38 UTC - FUSÃO E AUMENTO DO CAPITAL
MODALIDADE:
Fusão por incorporação - transferência global do património das sociedades
incorporadas
SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):INCORPORANTE(S):
CESPA - PORTUGAL S.A.
NIPC: 503307483
Sede: Avenida Almirante Gago Coutinho, n.º 144
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Alvalade
1700 - 033 Lisboa
SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):INCORPORADA(S)/FUNDIDA(S):
FERROVIAL, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS LDA
NIPC: 502826053
Sede: Avenida Almirante Gago Coutinho, n.º 144
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Alvalade
1700 - 033 Lisboa

NOVIPAV - INVESTIMENTOS, SGPS S.A.
NIPC: 504932934
Sede: Avª Almirante Gago Coutinho, nº144
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Alvalade
1700 - 033 Lisboa
ALTERAÇÕES EFECTUADAS AOS ESTATUTOS:
FIRMA: FERROVIAL SERVIÇOS, S.A.
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE ANóNIMA
SEDE: Avenida Almirante Gago Coutinho, nº 144
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Alvalade
1700 - 033 Lisboa
OBJECTO: A gestão de todo o tipo de resíduos, nomeadamente de resíduos sólidos
urbanos, resíduos comerciais e industriais banais, resíduos especiais e tóxicoperigosos e resíduos hospitalares contaminados; A concepção e exploração de
sistemas de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos, resíduos comerciais e
industriais banais, tóxico-perigosos, resíduos líquidos e hospitalares; A concepção,
construção e exploração de sistemas de tratamento de resíduos sólidos urbanos,
comerciais e industriais, tóxico-perigosos e hospitalares; Recolha de lamas;
Projectos e exploração de aterros industriais, plantas de compostagem, de lamas,
resíduos verdes e resíduos sólidos urbanos; A elaboração de estudos e projectos da
área do ambiente, e formação; Projectos de valorização energética de resíduos;
Produção e venda de energia e prestação de serviços energéticos, nomeadamente,
comercialização e instalação de sistemas de energias alternativas, gestão e
certificação energética de edifícios e pareceres técnicos no domínio do ambiente;
Realização de diagnósticos, estudos, auditorias e planos de eficiência e
racionalização energética; A importação, exportação e comercialização de
equipamentos; A concepção, construção e manutenção de áreas verdes; A
exportação e armazenamento de resíduos industriais e tóxico-perigosos; A
concepção, construção e exploração de sistemas de triagem de resíduos, sua
reciclagem e valorização; A construção, instalação e gestão de toda a espécie de
unidades industriais e instalações destinadas a favorecer o meio ambiente, em todos
os âmbitos e sectores e, em especial, os que requeiram a aplicação de tecnologias
do meio ambiente, químicas, tecnologias limpas, tecnologias de recuperação, assim
como todas as que se destinem à redução, minimização e prevenção de
contaminações; A prestação de serviços sanitários, de limpeza e higienização,
incluindo serviços na área industrial e especializada, podendo realizar e executar os
mesmos por conta própria ou alheia e, em particular, a prestação de serviços de
limpeza viária, de escolas e edifícios em geral, de saneamento e de fossas sépticas,
desratização, desinfestação e desinfecção em geral; A manutenção e limpeza de
redes e estações de tratamento de água, tanto potáveis como residuais e qualquer
outra de natureza sanitária, urbana, assim como de parques e jardins; Gestão de
água; A conservação e manutenção de toda a espécie de bens imóveis,
equipamentos e instalações; A execução de todo o tipo de obras e instalações,
reformas e reabilitação de imóveis, assim como a exploração e manutenção na
sequência do que se encontre construído, edificado ou instalado; A direcção,
supervisão e controlo da execução e manutenção de todo o tipo de obras e
instalações; A elaboração de informações, estudos, planos, anteprojectos e projectos
de carácter técnico, organizativo, económico e social, relativos a qualquer das
actividades enunciadas nos ítens anteriores, assim como a qualquer tema
relacionado com o meio ambiente e, em particular, a prestação de serviços de
análises e consultadoria em relação com o meio ambiente, tais como estudos de
impacto ambiental, garantia de qualidade, condições de produção, de recipientes e
embalagem, transporte, selecção de laboratórios de ensaios e quaisquer outros
serviços de assessoria e controlo relacionados com todos os ítens anteriores;
Comércio por grosso de matérias primas, agrícolas; Incineração; Representações
nacionais e estrangeiras; Fabricação de adubos orgânicos; Venda e comercialização
dos produtos que se obtiverem do tratamento dos lixos e dos desperdícios;
Importação e exportação, fabrico, comércio, aluguer, montagem e assistência
técnica de equipamentos e acessórios nas áreas de electromedicina, sistemas
eléctricos e electrónicos e sistemas médicos e industriais; Compra e venda de
prédios e revenda dos adquiridos para esse fim; Prestação de serviços relacionados
com a conservação, reparação, manutenção, saneamento e limpeza de todo o tipo
de obras, instalações e serviços; Prestação de serviços de higiene e limpeza,
instalação, construção e manutenção técnica e civil de instalações eléctricas,
mecânicas, eletromecânicas, de aquecimento, ventilação e ar condicionado, águas e
esgotos, gás, manutenção e exploração de sistemas produtores de energia,
manutenção e gestão de serviços IT, redes de voz e dado, controlo de acessos,
higiene e segurança no trabalho, e administração de condomínios; Conservação e
reabilitação de vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas;
Prestação de serviços de prevenção e combate a incêndios, fornecimento,
manutenção e inspeções aos respectivos equipamentos e todos e quaisquer
acessórios; Aluguer de viaturas ligeiras e pesadas de mercadorias sem condutor;
Aluguer de máquinas equipamentos móveis, gruas e plataformas elevatórias;
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Administração, coordenação, fiscalização de projectos e obras de construção, a
prestação de todos os serviços de engenharia, bem como a avaliação e estudos
económicos de propriedade imobiliária; Construção, execução, exploração e
prestação de todo o tipo de serviços públicos relacionados com infra-estruturas de
transportes urbanos e interurbanos; Investigação, concepção, desenvolvimento,
fabrico, exploração e cedência de programas e produtos informáticos, electrónicos e
de telecomunicações. A construção e obras públicas.
FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:
Estrutura da administração: Conselho de Administração, composto por três a nove
membros.
Data da deliberação: 23 de Junho de 2015
Número de depósito do projecto: Dep 981/2015-05-22 15:15:47 UTC
Montante do aumento : 1350000.00 Euros
Modalidade e forma de subscrição: decorrente da fusão, quanto a 1.343.872,60 € e
por incorporação de resultados transitados, quanto a 6.127,40 €
Capital após o aumento : 6.400.000,00 Euros
Artigo(s) alterado(s): reformulação integral do pacto
ACÇÕES:
Número de acções: 6400000
Valor nominal : 1.00 Euros
Natureza: nominativas
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia
O(A) Conservador(a), em substituição, Isabel Maria Fernandes Monteiro
An. 1 - 20150623 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia
O(A) Conservador(a), em substituição, Isabel Maria Fernandes Monteiro

Menções de Depósito - Anotações
Menção DEP 4091/2007-09-06 16:33:57 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2006
Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases
Requerente e Responsável pelo Registo: CESPA - PORTUGAL SA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20070906 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
Menção DEP 5850/2008-07-12 18:05:10 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2007
Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases
Requerente e Responsável pelo Registo: CESPA - PORTUGAL SA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20080712 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
Menção DEP 5811/2009-08-04 21:54:42 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2008
Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases
Requerente e Responsável pelo Registo: CESPA - PORTUGAL SA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20090804 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
Menção DEP 4038/2010-07-14 20:31:57 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2009
Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Reservas
Requerente e Responsável pelo Registo: CESPA - PORTUGAL SA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20100714 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
Menção DEP 2478/2011-09-14 01:00:13 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)
Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas,
Com Ênfases
Requerente e Responsável pelo Registo: CESPA - PORTUGAL SA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20110914 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
Menção DEP 3741/2012-07-17 21:36:20 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)
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Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas,
Com Ênfases
Requerente e Responsável pelo Registo: CESPA - PORTUGAL SA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20120717 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
Menção DEP 3645/2013-07-16 01:31:01 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)
Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases
Requerente e Responsável pelo Registo: CESPA - PORTUGAL SA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20130716 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
Menção DEP 3240/2014-07-16 03:57:52 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2013 (2013-01-01 a 2013-12-31)
Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases
Requerente e Responsável pelo Registo: CESPA - PORTUGAL SA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20140716 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
Menção Dep 981/2015-05-22 15:15:47 UTC - PROJECTO DE FUSÃO
MODALIDADE:
MODALIDADE: Fusão por incorporação - transferência global do património da
sociedade incorporada
SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):
CESPA - PORTUGAL S.A. (Sociedade Incorporante)
NIPC: 503307483
Sede: Avenida Almirante Gago Coutinho, n.º 144
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Alvalade
1700 - 033 Lisboa

FERROVIAL, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS LDA (Sociedade
Incorporada)
NIPC: 502826053
Sede: Avª Almirante Gago Coutinho, nº144
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Alvalade
1700 - 033 Lisboa

NOVIPAV - INVESTIMENTOS, SGPS S.A. (Sociedade Incorporada)
NIPC: 504932934
Sede: Avª Almirante Gago Coutinho, nº144
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Alvalade
1700 - 033 Lisboa
Requerente e Responsável pelo Registo,
AUGUSTO TINOCO, Advogado(a), Cédula Profissional n.º 1965
Morada: RUA JOÃO DE DEUS,nº 6 - 5º - SALA 505
Código Postal: 4100-456 PORTO
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia
O(A) Ajudante, Fernanda Miranda de Morais
An. 1 - 20150522 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia
O(A) Ajudante, Fernanda Miranda de Morais
Menção DEP 1671/2015-07-03 21:48:53 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL
Ano da Prestação de Contas: 2014 (2014-01-01 a 2014-12-31)
Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas,
Com Ênfases
Requerente e Responsável pelo Registo: FERROVIAL SERVIÇOS, S.A.
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
An. 1 - 20150703 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Certidão permanente subscrita em 16-09-2013 e válida até 16-12-2017
Fim da Certidão
Nota Importante:
Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade
pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

Voltar

Sair

https://bde.portaldocidadao.pt/RegistoOnline/Services/CertidaoPermanente/consultaC... 23/09/2015
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