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Anúncio periódico indicativo – sectores especiais
Diretiva 2014/25/UE

O presente anúncio é apenas um anúncio periódico indicativo    ◯
O presente anúncio destina-se a reduzir os prazos para a receção das propostas    ◯

O presente anúncio corresponde a uma abertura de concurso    ◯
Os operadores interessados devem comunicar à entidade adjudicante o seu interesse no(s) 

contrato(s). O(s) contrato(s) será(ão) adjudicado(s) sem publicação subsequente de um anúncio de 
concurso.

Secção I: Entidade adjudicante

I.1) Nome e endereços 1 (identifique todas as entidades adjudicantes responsáveis pelo 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) Contratação conjunta

⃞ O contrato envolve aquisição conjunta
No caso de contratação conjunta que envolva vários países – direito nacional aplicável à adjudicação:

⃞ O contrato é adjudicado por uma central de compras

I.3) Comunicação
◯ Os documentos do concurso estão disponíveis gratuitamente para acesso direto, completo e ilimitado em: (URL) 12

◯ O acesso aos documentos do concurso é limitado. Mais informações podem ser obtidas em: (URL) 12

Para obter mais informações, consultar                 

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

As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para 5, 19

⃞ eletronicamente para: (URL)
◯ o endereço indicado acima
◯ o seguinte endereço: (indique outro endereço)

⃞ A comunicação eletrónica exige a utilização de ferramentas e dispositivos que não estão habitualmente disponíveis. O acesso direto, completo e 
ilimitado a estas ferramentas e dispositivos é possível gratuitamente em: (URL)

I.6) Atividade principal

◯ Produção, transporte e distribuição de gás e de calor
◯ Eletricidade 
◯ Extração de gás e de petróleo
◯ Prospeção e extração de carvão e outros combustíveis sólidos
◯ Água
◯ Serviços postais

◯ Serviços ferroviários 
◯ Serviços urbanos de caminho de ferro, elétricos, tróleis ou 

autocarros
◯ Atividades portuárias
◯ Atividades aeroportuárias
◯ Outra atividade:

Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia

Informação e formulários em linha: http://simap.ted.europa.eu
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Secção II: Objeto 3

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   ◯  Obras    ◯ Fornecimentos    ◯  Serviços

II.1.4) Descrição resumida:

II.1.5) Valor total estimado 2

Valor sem IVA:  [                      ]   Moeda:  [    ] [    ] [    ]
(para acordos-quadro ou sistemas de aquisição dinâmicos – valor total máximo estimado para toda a duração do acordo-quadro ou do sistema de 
aquisição dinâmico.)

II.1.6) Informação sobre os lotes

Contrato dividido em lotes   ◯ sim    ◯ não 
Podem ser apresentadas propostas para 12  ◯ todos os lotes   ◯ número máximo de lotes:  [        ]    ◯ apenas um lote

⃞ Número máximo de lotes que podem ser adjudicados a um proponente:  [        ]
⃞ A autoridade adjudicante reserva-se o direito de adjudicar contratos que combinem os seguintes lotes ou grupos de lotes:

 
II.2) Descrição 1

II.2.1) Título: 2 Lote n.º: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(is) 2

Código CPV principal: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    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 das obras, fornecimentos ou serviços, ou indicação das necessidades e requisitos; apenas para fornecimentos – indicar se as 
propostas são solicitadas para a compra, a locação financeira, a locação, a locação-venda ou qualquer combinação das mesmas)

II.2.5) Critérios de adjudicação 12

◯ Critérios a seguir enunciados
⃞ Critério relativo à qualidade  – Nome: / Ponderação: 1, 2, 20

◯ critérios relativos ao custo – Nome: / Ponderação: 1, 20

◯ Preço – Ponderação: 21

◯ O preço não é o único critério de adjudicação e todos os critérios se encontram enunciados apenas na documentação do concurso

II.2.6) Valor estimado 2, 5, 6, 19

Valor sem IVA:  [                      ]   Moeda:  [    ] [    ] [    ]
(para acordos-quadro ou sistemas de aquisição dinâmicos – valor total máximo estimado para toda a duração do presente lote)

II.2.7) Duração do contrato, acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico 5, 6, 19

Duração em meses:  [        ]  ou  Duração em dias:  [        ]
ou  Início: (dd/mm/aaaa)  /  Fim: (dd/mm/aaaa)

⃞ O contrato é passível de recondução
Descrição das renovações:

II.2.10) Informação sobre as variantes 12

⃞ São aceites variantes

II.2.11) Informação sobre as opções 5, 6, 19

⃞ Opções
Descrição das opções:

II.2.13) Informação sobre os fundos da União Europeia 5, 19

O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia  ◯ sim   ◯ não

Identificação do projeto:

II.2.14) Informação adicional:

II.3) Data prevista da publicação do anúncio de concurso: 9, 19 (dd/mm/aaaa) 
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Secção III: Informação de carácter jurídico, económico, financeiro e técnico 5, 6, 19

III.1) Condições de participação

III.1.1) Habilitação para o exercício da atividade profissional, incluindo requisitos em matéria de inscrição em registos profissionais ou 
comerciais 12

Lista e breve descrição das condições: 

III.1.2) Capacidade económica e financeira 12

⃞ Critérios de seleção conforme descritos na documentação do concurso

Lista e breve descrição dos critérios de seleção:

Nível(is) mínimo(s) das normas eventualmente aplicáveis: 2

III.1.3) Capacidade técnica e profissional 12

⃞ Critérios de seleção conforme descritos na documentação do concurso

Lista e breve descrição dos critérios de seleção:

Nível(is) mínimo(s) das normas eventualmente aplicáveis: 2

III.1.4) Regras e critérios objetivos para participação

Lista e breve descrição das regras e dos critérios:

III.1.5) Informação sobre contratos reservados 2

⃞ O contrato está reservado a entidades e a operadores económicos cujo objetivo principal seja a integração social e profissional de pessoas 
com deficiência ou desfavorecidas

⃞ A execução do contrato é limitada ao âmbito de programas de empregos protegidos

III.2) Condições relacionadas com o contrato 2

III.2.1) Informação sobre uma profissão específica (apenas para contratos de serviços)

⃞ A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica   
Referência às disposições legislativas, regulamentares ou administrativas pertinentes: 

III.2.2) Condições de execução do contrato:

III.2.3) Informação sobre o pessoal responsável pela execução do contrato

⃞ Obrigação de indicar os nomes e habilitações profissionais do pessoal destacado para a execução do contrato

Specim
en



PT  Formulário normalizado 4 – Anúncio periódico indicativo – sectores especiais 4    

Secção IV: Procedimento

IV.1) Descrição

IV.1.1) Tipo de procedimento 5

◯ Concurso limitado
◯ Procedimento por negociação com abertura prévia de um concurso

IV.1.3) Informação acerca do acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico 5, 19

⃞ O concurso implica a celebração de um acordo-quadro
◯ Acordo-quadro com um único operador
◯ Acordo-quadro com vários operadores

Número máximo previsto de participantes no acordo-quadro: 2  [        ]

⃞ O concurso implica a criação de um sistema de aquisição dinâmico
⃞ O sistema de aquisição dinâmico pode ser utilizado por outros adquirentes

No caso de acordos-quadro – justificação para qualquer duração superior a oito anos:

IV.1.6) Informação acerca do leilão eletrónico 12

⃞ Vai ser efetuado um leilão eletrónico
Informação complementar acerca do leilão eletrónico:

IV.1.8)  Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)

O contrato é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos  ◯ sim   ◯ não

IV.2) Informação administrativa
IV.2.2) Data-limite para a apresentação de candidaturas para um concurso ou procedimento por negociação 5 

Prazo para a receção das manifestações de interesse 19

Data: (dd/mm/aaaa)           Hora local: (hh:mm)

IV.2.4) Línguas em que as propostas ou os pedidos de participação podem ser apresentados:   [    ] [    ] 1, 5

IV.2.5) Data prevista para o início dos procedimentos de adjudicação: (dd/mm/aaaa) 4, 5, 19
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Secção VI: Informação complementar

VI.2) Informação relativa aos fluxos de trabalho eletrónicos 5, 19

⃞ Serão utilizadas encomendas eletrónicas
⃞ Será aceite faturação eletrónica
⃞ Serão utilizados pagamentos eletrónicos

VI.3) Informação adicional: 2 

VI.4) Procedimentos de recurso 5, 19

VI.4.1) Organismo responsável pelos processos de recurso

Nome oficial:

Endereço postal:

Localidade: Código postal: País:

Correio eletrónico: Telefone:

Endereço Internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organismo responsável pelos processos de mediação 2

Nome oficial:

Endereço postal:

Localidade: Código postal: País:

Correio eletrónico: Telefone:

Endereço Internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Processo de recurso

Informações precisas sobre o(s) prazo(s) de recurso:

VI.4.4) Serviço junto do qual podem ser obtidas informações sobre os processos de recurso 2

Nome oficial:

Endereço postal:

Localidade: Código postal: País:

Correio eletrónico: Telefone:

Endereço Internet: (URL) Fax:

VI.5) Data de envio do presente anúncio: (dd/mm/aaaa)

É da responsabilidade da autoridade/entidade adjudicante garantir a conformidade com a legislação da União Europeia e quaisquer legislações aplicáveis.

1 repita tantas vezes quantas forem necessárias
2 se aplicável
3 repita tantas vezes quantas forem necessárias se o presente anúncio for apenas um anúncio periódico indicativo
4 se a referida informação estiver disponível
5 apresente a referida informação se o anúncio for um convite à apresentação de propostas
6 na medida em que a informação já se encontra disponível
9 apresente a referida informação apenas se o presente anúncio for um anúncio periódico indicativo
12 apresente a referida informação aqui ou no convite à confirmação de interesse, caso o anúncio seja um convite à apresentação de propostas ou se 

destine a reduzir os prazos de receção das propostas
19 caso o anúncio vise reduzir os prazos para a receção de propostas
20 poderá ser conferida importância em vez de ponderação
21 poderá ser conferida importância em vez de ponderação; no caso de o preço ser o único critério de adjudicação, não é necessário recorrer à 

ponderação
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