
                                       Concursos Públicos 
 

 

Circular n.º 5/2013 
21 de janeiro de 2013 
 

Assunto: Concursos Públicos – Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, ANA – Aeroportos de 

Portugal, S.A. e Câmara Municipal da Horta. 

 

Foram publicados em Diário da República os concursos públicos para adjudicação das empreitadas que a 

seguir se enunciam. Lembramos que estes dados são meramente indicativos, não dispensando uma leitura 

atenta das publicações. Para obter os textos integrais dos concursos, agradecemos que contacte os nossos 

serviços. 

 

Diário da República nº 6 de 9 de janeiro de 2013 

Concurso Público: Para construção do Museu Municipal de Santa Cruz das Flores, a realizar na freguesia e 

concelho de Santa Cruz das Flores, ilha das Flores; 

Entidade adjudicante: Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores; 

Preço Base do concurso: O valor do preço base do procedimento é 1.777.905,57 euros; 

Condições de apresentação a concurso: Titulares de alvará de construção emitido pelo InCI, I.P., contendo as 

seguintes autorizações: a 1ª subcategoria da 1ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor 

global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra; e as 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 8ª 

subcategorias da 1ª categoria; as 1ª, 7ª, 8ª e 10ª subcategorias da 4ª categoria; e as 2ª, 10ª e 11ª 

subcategorias da 5ª categoria, todas nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem; 

Prazo para execução: 240 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP; 

Data limite de participação: Até às 15:00 h do 20º dia a contar da data de envio do presente anúncio; 

Data de envio do anúncio para publicação no Diário da República: 9 de janeiro de 2013. 

 

Diário da República nº 8 de 11 de janeiro de 2013 

Concurso Público: “Sistema de Qualificação de Empreiteiros – Sistemas de Mobilidade em Edifícios – Áreas 

Terminais dos Aeroportos”: Descrição sucinta dos objetos dos contratos: Execução de empreitadas nas áreas 

terminais dos aeroportos relativas a sistemas de mobilidade, designadamente como ascensores, escadas 

mecânicas e passadeiras mecânicas, a vigorar durante os próximos cinco anos, de acordo com o 

estabelecido no programa de procedimento; 

Entidade adjudicante: ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.; 

Requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira: Os requisitos de idoneidade e qualificação estão 

definidos no artigo 5º do Programa de Procedimento; 

Duração do Sistema de Qualificação: 2 anos a contar da data de envio do presente anúncio; 

Acesso aos documentos que contêm as regras e os critérios de qualificação: As candidaturas serão 

apresentadas em suporte papel na DIA - Direcção de Infra-estruturas Aeronáuticas, Rua B, Edifício 4, 1º Andar, 

Aeroporto de Lisboa; 

Data limite de participação: Não é mencionada; 

Data de envio do anúncio para publicação no Diário da República: 11 de janeiro de 2013; 

Outras Informações: 3ª republicação do anúncio de procedimento n.º 52/2010, (D.R. nº 7, de 12-10-2010). 

 

Diário da República nº 10 de 15 de janeiro de 2013 

Concurso Público: Para “projeto de Requalificação da Frente Mar da Cidade da Horta”, na ilha do Faial; 

Entidade adjudicante: Câmara Municipal da Horta; 

Condições de apresentação de candidaturas: Até às 16:00 h do 48º dia a contar da data de envio do 

presente anúncio; 
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Prazo para apresentação dos trabalhos de conceção: Até às 16:00 h do 90º dia a contar da data de envio do 

convite à apresentação dos trabalhos de conceção; 

Data de envio do anúncio para publicação no Diário da República: 14 de janeiro de 2013. 

Outras Informações: O Processo do Concurso encontra-se também disponível para consulta dos interessados, 

no sítio de Internet http://www.frentemar.cmhorta.pt. O processo do concurso encontra-se patente, para 

consulta dos interessados, todos os dias úteis, na Câmara Municipal - Subunidade de Atendimento ao 

Munícipe, das 9:00 às 16:00 horas. O processo do concurso será disponibilizado de forma gratuita a todos os 

interessados que assim o requeiram, excluindo despesas de envio a suportar por estes, desde que o pedido 

seja efetuado por escrito, sendo o mesmo enviado em suporte digital para o endereço que indicarem para o 

efeito. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A AICOPA 
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