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Acordos Quadro - www.ancpconcursos.ancp.gov.pt 

02/AQ/2010 Aquisição de licenças de Corel Draw Graphics € 3.032,00  

06/AQ/2010 Aquisição de software SIG de Servidor  € 8.797,00 

10/AQ/2010 Aquisição de seguros de vida para estagiários € 131,81 

11/AQ/2010 Aquisição de licenças de software  € 19.100,00  

12/AQ/2010 Aquisição de serviços de limpeza € 13.655,16 

13/AQ/2010 Aquisição de serviços de vigilância e segurança € 51.601,50 

Ajustes Directos - www.compraspublicas.com 

AD 01/2010 Aquisição de serviços especializados para apoio e 
definição da CRUS 

€ 36.840,00 

AD 02/2010 
Aquisição de serviços especializados para manutenção 
e ampliação dos conteúdos do SNIT (acesso avançado) € 34.800,00 

AD 04/2010 
Aquisição de serviços especializados - Área 
Experimental do SNIT € 44.400,00 

AD 05/2010 

Aquisição de serviços especializados para a 
manutenção e ampliação dos conteúdos do 
SNIT/Arquivo Histórico, com vista à permanente 
actualização e disponibilização " ON-LINE" de IGT 

€ 36.840,00 

AD 06/2010 

Aquisição de serviços especializados de concepção e 
design gráfico de suporte à preparação e execução da 
politica de divulgação técnica e de comunicação 
institucional da DGOTDU 

€ 37.000,00 

AD 07/2010 
Aquisição de serviços  para consultoria no âmbito da 
elaboração do nível estratégico da REN: recursos 
hídricos superficiais 

€ 24.750,00 
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AD 09/2010 Aquisição de serviços especializados na área de 
informática 

€ 32.400,00 

AD 13/2010 Circuito de Acesso à Internet € 28.548,00 

AD 15/2010 
Aquisição de Serviços para costumização e 
desenvolvimento da plataforma SDI/SNIT € 129.900,00 

AD 16/2010 
Aquisição de serviços para Avaliação do Instrumento 
de política AIDU € 31.200,00 

AD 17/2010 
Aquisição de serviços de ROC para verificação de 
despesa da operação c/financiamento comunitário do 
INTERREG IVC . 

€ 2000,00 

AD 19/2010 
Aquisição de serviços de assistência pós venda 
p/manutenção de software Microsoft  na DGOTDU 

€ 124.342,59 

AD 21/2010 

Contratação de prestador de serviços para 
implementação das orientações estabelecidas no 
Despacho 12/2010, de 2010-04-30  
(Implementação e funcionamento do Ponto de Contacto 
Nacional do Programa ESPON em Portugal – ECP PT e 
articulação com o desenvolvimento de um sistema nacional 
de indicadores de ordenamento do território e 
desenvolvimento urbano) 

€ 37.000,00 

AD 35/2010 

Aquisição de serviços para análise de instrumentos de 
natureza financeira, fiscal e parafiscal que podem ser 
utilizados em relação com o âmbito de actuação da 
Lei do Solo 

€ 18.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


