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ANÚNCIO DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR, 
 INFORMAÇÃO SOBRE CONCURSOS INCOMPLETOS OU 

 RECTIFICATIVOS 
Observação: Se a rectificação ou o aditamento de uma informação implicar uma modificação substancial das 
condições estipuladas no anúncio de concurso inicial baseadas no princípio da igualdade de tratamento e nos 
objectivos das regras de concorrência, será necessário prorrogar as datas-limites previstas inicialmente. 

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE 

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO 

Designação oficial: 
 
Endereço postal: 
 
Localidade: 
 

Código postal:           País: 

Pontos de contacto: 
 
À atenção de: 

Telefone: 

Correio electrónico: 
 

Fax: 

Endereços internet (se aplicável) 
Endereço geral da entidade adjudicante (URL): 
 
Endereço do perfil de adquirente (URL): 
 
 
 
 
I.2) TIPO DE CENTRAL DE COMPRAS 

Entidade adjudicante (caso se trate de um contrato abrangido pela Directiva 2004/18/CE)                                      

Entidade adjudicante (caso se trate de um contrato abrangido pela Directiva 2004/17/CE – «Sectores especiais»   
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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO 

II.1) DESCRIÇÃO 

II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante (tal como estipulado no anúncio inicial)  

                                                                                      

II.1.2) Breve descrição do contrato ou das aquisições (tal como estipulado no anúncio inicial) 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

II.1.3) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos) (tal como estipulado no anúncio inicial)

 Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável) 

Objecto principal  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 

Objectos 
complementares 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

 

 

SECÇÃO IV: PROCESSO 

IV.1) TIPO DE PROCESSO 

IV.1.1) Tipo de processo (tal como estipulado no anúncio inicial) 

Concurso público  

Concurso limitado  

Concurso acelerado limitado  

Procedimento por negociação  

Procedimento por negociação acelerado  

Diálogo concorrencial  
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IV.2) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

IV.2.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante (tal como estipulado no anúncio 
inicial, se aplicável) 

                                                                                               

IV.2.2) Referência do anúncio, no caso de anúncios enviados por via electrónica (se conhecida) 

Anúncio inicial enviado por:   SIMAP   
    OJS eSender  

 Login:     

 Referência do anúncio:  -  (ano e número do documento) 

IV.2.3) Anúncio a que se refere a presente publicação (se aplicável)  

   

Número do anúncio no JO:   ����/S���-������� de ��/��/���� (dd/mm/aaaa) 

IV.2.4) Data de envio do anúncio inicial:   ��/��/���� (dd/mm/aaaa) 

 

 

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

VI.1) O ANÚNCIO IMPLICA (se aplicável; assinalar as casas necessárias) 

Concurso incompleto                        Rectificativo                        Informação complementar                

VI.2) INFORMAÇÃO SOBRE UM PROCESSO DE ADJUDICAÇÃO INCOMPLETO (se aplicável; assinalar as casas 
necessárias) 

O concurso foi interrompido.                       

O concurso foi declarado infrutífero.                       

O contrato não foi adjudicado.                       

O contrato poderá ser objecto de uma nova publicação.                        
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VI.3) INFORMAÇÃO A RECTIFICAR OU ACRESCENTAR (se aplicável; para especificar onde se encontram o texto ou as 
datas a alterar ou acrescentar, indicar sempre o número da secção e do parágrafo do anúncio inicial em questão) 

VI.3.1) Modificação da informação        
 inicial fornecida pela entidade 
adjudicante                                                      

                

A publicação na TED não está                   
conforme com as informações iniciais 
fornecidas pela entidade adjudicante               

Ambas                       

VI.3.2) No anúncio inicial                        Na documentação do concurso                  
 correspondente    

(para mais informações, consulte a 
documentação do concurso correspondente) 

Em ambas         
 

(para mais 
informações, consulte 
a documentação do 
concurso 
correspondente) 

VI.3.3) Texto a alterar no anúncio inicial (se aplicável) 

Ponto onde se encontra o 
texto a alterar: 

Em vez de:  Ler:  

                        

                        

                        

                        

                        

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

VI.3.4) Datas a alterar no anúncio inicial (se aplicável) 

Ponto onde se encontram as 
datas a alterar: 

Em vez de:  Ler:  

                        

                        
��/��/����
��:�� 

(dd/mm/aaaa) 

(hora) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/aaaa) 

(hora) 

                        

                        
��/��/����
��:�� 

(dd/mm/aaaa) 

(hora) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/aaaa) 

(hora) 
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VI.3.5) Endereços e pontos de contacto a alterar (se aplicável) 

Ponto onde se encontra o texto a alterar (se aplicável):                         

 
Designação oficial: 
 
Endereço postal: 
 
Localidade: 
 

Código postal:           País: 

Pontos de contacto: 
 
À atenção de: 

Telefone: 

Correio electrónico: 
 

Fax: 

Endereços internet (se aplicável) 
Endereço geral da entidade adjudicante (URL): 
 
Endereço do perfil de adquirente (URL): 
 
 
 

VI.3.6) Texto a acrescentar ao anúncio inicial (se aplicável) 

Ponto onde se encontra o 
texto a acrescentar: 

Texto a acrescentar: 

                        

                        

                        

                        

                        

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (se aplicável)  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

------------------------------- (Utilizar a secção VI as vezes necessárias) ------------------------------------------ 

 

 

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO:   ��/��/���� (dd/mm/aaaa) 

 


