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

01/AQ/2011 Aquisição de um circuito de comunicação de dados, 
acordo quadro nº AQ14-SVDLF/Lte 6 

€ 4.390,00  

02/AQ/2011 
Aquisição de licenças CS4 Design  Standard ao abrigo do 
Acordo Quadro ANCP nº 11/24 € 8.708,00 

Ajustes Directos - www.compraspublicas.com 

AD 04/2011 
Aquisição de serviços de consultadoria técnica 
especializada para elaboração da "Estudo da articulação 
com o Sistema da Gestão Territorial" 

€ 10.000,00 

AD 05/2011 
Aquisição de serviços para análise das determinantes 
económicas do mercado do solo e da construção em 
relação com o âmbito de actuação da Lei do Solo 

€ 10.500,00 

AD 06/2011 

Aquisição de serviços de consultadoria técnica 
especializada para elaboração das "Orientações técnicas 
p/ elaboração dos Planos de Pormenor de Reabilitação 
Urbana 

€ 25.000,00 

AD 07/2011 

Aquisição de serviços de consultadoria técnica 
especializada para elaboração da " Análise das relações da 
legislação portuguesa conexa" no âmbito do Proj. 
GDG.P2.1- Preparação de projecto de Lei dos Solos 

€ 12.450,00 

AD 13/2011 
Aquisição de serviços técnicos especializados no âmbito 
da equipa Jurídica externa constituída para apoio jurídico 
à elaboração do projecto de nova Lei do Solo 

€ 18.000,00 

AD 14/2011 
Aquisição serviços técnicos especializados no âmbito da 
equipa Jurídica externa constituída para apoio jurídico à 
elaboração do projecto de nova Lei do Solo 

€ 18.000,00 

AD 15/2011 
Aquisição de serviços para manutenção evolutiva da 
plataforma S.S.A.P.D 

€ 65.000,00 



 
 

 

 

Contratação Pública 

Procedimentos concluídos  2011 

 
Referência Designação Valor Contratual 

 

 
 

DAS/AR 
 

 
2011-05-17 
 
 

  

 

 

 
 

 

 

Pág. 2/2 

AD 18/2011 

Aquisição serviços especializados no domínio de sistemas 
de informação para reestruturação e optimização das 
bases de dados territoriais da DGOTDU, incluindo a 
migração dos dados existentes 

€ 31.900,00 

AD 19/2011 
Aquisição de serviços especializados de numerização e 
validação dos levantamentos cartográficos (1/10000) 
existentes na DGOTDU. 

€ 35.000,00 

AD 21/2011 
Aquisição de serviços para elaboração e implementação 
do Plano de Classificação Documental e do Manual de 
Procedimentos para Arquivo da DGOTDU 

€ 13.000,00 

AD 25/2011 
Aquisição de serviços técnicos especializados de direito 
comparado para elaboração do projecto de Nova Lei do 
Solo 

€ 11.950,00 

 
 
 
 
 


