
Secção I: Autoridade competente

I.1) Nome e endereços 1 (identifique todas as autoridades competentes responsáveis por este procedimento)

Nome oficial: Número de registo nacional: 2

Endereço postal:

Localidade: Código NUTS: Código postal: País:

Pessoa de contacto: Telefone:

Correio eletrónico: Fax:

Endereço(s) Internet
Endereço principal: (URL)
Endereço do perfil do adquirente: (URL)

I.2) O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades competentes

⃞ A autoridade competente procede à aquisição por conta de outras autoridades competentes

I.3) Comunicação
Para obter mais informações, consultar                 

◯ o endereço indicado acima
◯ outro endereço: (indique outro endereço)

I.4) Tipo de autoridade competente

◯ Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as respetivas repartições regionais ou locais

◯ Agência / Órgão nacional ou federal

◯ Autoridades regionais ou locais

◯ Agência / Órgão regional ou local

◯ Organismo de direito público

◯ Outro tipo: 

Anúncio de pré-informação relativo a um contrato de serviço público
Formulário-tipo para notificação nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento n.º 1370/2007, a publicar um ano antes da abertura do concurso 
ou da adjudicação por ajuste directo no Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia.

As autoridades competentes podem decidir não publicar estas informações sempre que um contrato de serviço público diga respeito à prestação anual de 
menos de 50 000 quilómetros de serviços públicos de transporte de passageiros.
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Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia

Informação e formulários em linha: enotices.ted.europa.eu
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1 repita tantas vezes quantas forem necessárias
2 se aplicável

Secção II: Objeto

II.1) Quantidade ou âmbito do concurso

II.1.1) Título: Número de referência: 2

II.1.2) Código CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Código CPV complementar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipo de contrato   Serviços

Domínios abrangidos pelos serviços de transporte público

⃞ T-01 Serviços de transporte ferroviário

⃞ T-02 Serviços de transporte marítimo e por via navegável interior

⃞ T-03 Serviços de transporte por metro

⃞ T-04 Serviços de transporte por eléctrico

⃞ T-05 Serviços de transporte por autocarro (urbano / regional) 

⃞ T-06 Serviços de transporte por autocarro de turismo (longa distância)

⃞ T-07 Serviços de transporte por troleicarro

⃞ T-08 Serviços de transporte por caminho-de-ferro ligeiro

⃞ T-99 Outros serviços de transporte

II.2) Descrição

II.2.2) Código(s) CPV adicional(is)

Código CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Código CPV complementar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Local de execução

Código NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Local principal de execução:

II.2.4) Descrição do concurso:  
(natureza e quantidade dos serviços ou indicação das necessidades e requisitos)

II.2.7) A data de início prevista e duração do contrato

Início:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/aaaa)

Duração em meses:  [   ][   ]  ou  Duração em dias:  [   ][   ][   ][   ]

Secção IV: Procedimento

IV.1) Tipo de procedimento

◯ Processo de concurso competitivo (artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 1370/2007)

◯ Convite à manifestação de interesse — apenas para o transporte ferroviário (artigo 5.º, n.º 3-B, do Regulamento (UE) n.º 1370/2007)

◯ Ajuste direto

◯ a um operador interno (artigo 5.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1370/2007)

◯ de um contrato de pequena escala (artigo 5.º, n.º 4B, do Regulamento (UE) n.º 1370/2007)

◯ de um contrato de pequena envergadura a uma pequena e média empresa (artigo 5.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 1370/2007, 
segundo parágrafo)

◯ se as características estruturais e geográficas pertinentes do mercado e da rede o justificarem — apenas para o transporte ferroviário 
(artigo 5.º, n.º 4-A, do Regulamento (UE) n.º 1370/2007)

◯ a um operador que explore simultaneamente a totalidade ou a maior parte das infraestruturas ferroviárias em que os serviços são 
prestados — apenas para o transporte ferroviário (artigo 5.º, n.º 4-B, do Regulamento (UE) n.º 1370/2007)

◯ para transporte ferroviário (artigo 5.º, n.º 6, do Regulamento (UE) n.º 1370/2007)

Secção VI: Informação complementar

VI.1) Informação adicional: 

VI.4) Data de envio do presente anúncio: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/aaaa)


