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Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de Acordo
Quadro de viagens, transportes aéreos e alojamentos

Acta da reunião do Júri de 24 de Maio de 2011

Maio 2011

1

ANCP

Acta Número Cinco

No dia vinte e quatro do mês de Maio de dois mil e onze, reuniu, na Agência Nacional de Compras
Públicas, E.P.E., sita na Rua Laura Alves, nº 4, em Lisboa, o Júri do Concurso denominado “Acordo
quadro de viagens, transportes aéreos e alojamentos”, aberto por Anúncio publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, de 18 de Março de 2011, com o n.º 2011/S 54-088776 e no Diário da
República, n.º 54/2011, 2.ª série, de 17 de Março de 2011, estando presentes os membros: Dr.
João Pedro Santos Barroso Ferreira, Presidente, Dra. Isabel Rute da Cruz Pais Ribeiro, 1.º vogal
efectivo e Dr. Rogério Freire Luís, 2.º vogal efectivo, pelo que se encontrava o júri em condições de
validamente deliberar, nos termos dos artigos 67.º e 68.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).
Da ordem de trabalhos constava, como ponto único, a apreciação das pronúncias apresentadas
pelos candidatos ao abrigo do direito de audiência prévia e a elaboração do relatório final da fase
de qualificação.
Após a referida apreciação foi elaborado o relatório final que consta em anexo à presente acta,
dela fazendo parte integrante.
O Júri deliberou ainda remetê-lo, juntamente com os demais documentos que compõem o processo
do concurso, ao Conselho de Administração da Agência Nacional de Compras Públicas, nos termos
do n.º 3 do artigo 186.º do CCP.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente acta que, depois
de lida e aprovada pelos presentes, vai ser por eles assinada.
Lisboa, 24 de Maio de 2011,

JOÃO PEDRO SANTOS
BARROSO FERREIRA
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Relatório final da fase de qualificação do concurso limitado por prévia qualificação
para a celebração de Acordo Quadro de viagens, transportes aéreos e alojamentos,
elaborado nos termos do artigo 186.º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro

1

Do concurso

O procedimento do “Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de acordo
quadro de viagens, transportes aéreos e alojamentos” aberto por Anúncio publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, de 18 de Março de 2011, com o n.º 2011/S 54-088776 e no Diário da
República, n.º 54/2011, 2.ª série, de 17 de Março de 2011 e no Diário de Noticias no dia 18 de
Março de 2011.
Foram disponibilizados em plataforma electrónica as peças do procedimento − programa de
concurso (PC), caderno de encargos (CE) e respectivos anexos.

2

Esclarecimentos sobre as peças e rectificações

Nos termos do n.º 1 do artigo 166.º do CCP, foram solicitados esclarecimentos pelos
interessados sobre a interpretação das peças concursais, os quais foram prestados pelo Júri do
concurso e publicados na plataforma electrónica no dia 30 de Março de 2011.

Os esclarecimentos prestados fazem parte da Acta n.º 1 do Júri do Concurso, que constitui o
Anexo I do Relatório Preliminar da fase de qualificação, que se encontra em anexo ao presente
relatório final.

Em 6 de Abril de 2011, o candidato Viagens Abreu S.A., recorre da decisão do Júri em não
prestar esclarecimento ao candidato, por os mesmos terem sido submetidos, depois da hora
limite consagrada para o efeito nos termos do artigo 5.º do Programa de Concurso.
Após a análise dos argumentos do candidato Viagens Abreu S.A. e por considerar não poder ser
assacada responsabilidade ao candidato, por não ter cumprido o disposto no n.º 1 do artigo 5.º
do Programa de Concurso, o Júri prestou os devidos esclarecimentos em 11 de Abril de 2011, e
que fazem parte da Acta n.º 2 do Júri do Concurso, e que constitui o Anexo II do Relatório
Preliminar da fase de qualificação, que se encontra em anexo ao presente relatório final.
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3

Lista dos candidatos

Conforme o disposto no n.º 1 do artigo 13.º do PC, o prazo de entrega das candidaturas expirou
às 17 horas do dia 24 de Abril de 2011.
Considerando que o dia 24 de Abril (Páscoa) e que o dia 25 de Abril de 2011, foram dias
feriados, determina o n.º 3 do artigo 32.º do PC que «O prazo que termine em sábado,
domingo, feriado ou em dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado o acto não
esteja aberto ao público, ou não funcione durante o período normal, transfere-se para o 1.º dia
útil seguinte.», pelo que o prazo de entrega das candidaturas expirou às 17 horas do dia 26 de
Abril de 2011.
Com fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 177. º do CCP, o Júri reuniu no dia 27 de
Abril de 2011 e procedeu à desencriptação das candidaturas na Plataforma Electrónica.
O Júri tomou conhecimento das candidaturas apresentadas, tendo verificado a entrada de
dezasseis candidaturas, que adiante se discriminam, nos termos e para os efeitos do referido
artigo 177.º do CCP, sendo que uma delas − a referente ao candidato n.º 16, Top Atlântico DMC
– Viagens e Turismo S.A. – foi colocada na plataforma para além da referida hora limite.
Os candidatos ficaram ordenados, em razão do momento da apresentação da candidatura, do
seguinte modo:
Candidato n.º 1 – Agência de Viagens Tagus S.A. – candidatura submetida em 13-04-2011, às
11h52m12s;
Candidato n.º 2 - Raso - Viagens e Turismo, S.A. – candidatura submetida em 19-04-2011, às
10h54m03s;
Candidato n.º 3 – Tui Portugal – Agência de Viagens e Turismo S.A. – candidatura submetida
em 19-04-2011, às 16h15m18s;
Candidato n.º 4 – Top Atlântico – Madeira Viagens e Turismo Lda. – candidatura submetida em
19-04-2011, às 18h02m44s;
Candidato n.º 5 – Escalatur – Viagens e Turismo Lda. – candidatura submetida em 20-042011, às 14h57m24s;
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Candidato n.º 6 – Viagens El Corte Inglés S.A. – candidatura submetida em 20-04-2011, às
16h13m;
Candidato n.º 7 – C.V.T. – Congressos, Viagens e Turismo Lda. – candidatura submetida em
20-04-2011, às 17h03m14s;
Candidato n.º 8 – Oásis – Viagens e Turismo S.A. – candidatura submetida em 20-04-2011, às
17h03m45s;
Candidato n.º 9 – Viagens Abreu S.A. – candidatura submetida em 20-04-2011, às
18h10m16s;
Candidato n.º 10 – Top Atlântico Viagens e Turismo S.A. – candidatura submetida em 21-042011, às 15h52m;
Candidato n.º 11 – Sirius Viagens e Turismo Lda. – candidatura submetida em 21-04-2011, às
20h07m37s;
Candidato n.º 12 – Cosmos – Viagens e Turismo S.A. – candidatura submetida em 23-042011, às 10h51m29s;
Candidato n.º 13 – Cityrama S.A. – candidatura submetida em 23-04-2011, às 14h25m44s;
Candidato n.º 14 – Turistrader – Sociedade de Desenvolvimento Turístico Lda. – candidatura
submetida em 26-04-2011, às 11h55m48s;
Candidato n.º 15 – Atlântida – Viagens e Turismo S.A. – candidatura submetida em 26-042011, às 16h26m59s;
Candidato n.º 16 – Top Atlântico DMC – Viagens e Turismo S.A. – candidatura submetida em
26-04-2011, às 18h15m04s.
A presente lista consta da Acta n.º 3 que constitui o Anexo III do Relatório Preliminar da fase de
qualificação, que se encontra em anexo ao presente relatório final.
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4

Análise das candidaturas e elaboração do Relatório Preliminar

Em cumprimento do artigo 184.º do CCP, o Júri procedeu à análise das candidaturas, tendo
elaborado o Relatório preliminar que fez publicar na plataforma electrónica em 13 de Maio de
2011 e que consta do Anexo I ao presente relatório final, aqui dado como reproduzido, no qual
concluiu:
1. Propor a qualificação dos seguintes candidatos para os lotes indicados:

N.º

Candidato

Lotes

1

Agência de Viagens Tagus S.A.

1

2

Raso - Viagens e Turismo, S.A.

1

3

Tui Portugal – Agência de Viagens e Turismo S.A.

1

4

Top Atlântico – Madeira Viagens e Turismo Lda.

1

5

Escalatur – Viagens e Turismo Lda.

1

6

Viagens El Corte Inglés S.A.

1

7

C.V.T. – Congressos, Viagens e Turismo Lda.

1

8

Oásis – Viagens e Turismo S.A.

1

9

Viagens Abreu S.A.

1

10

Top Atlântico Viagens e Turismo S.A.

1

11

Sirius Viagens e Turismo Lda.

1

13

Cityrama S.A.

1

14

Turistrader – Sociedade de Desenvolvimento Turístico Lda.

1

15

Atlântida – Viagens e Turismo S.A.

1

2. Propor a exclusão do candidato n.º 12 – Cosmos – Viagens e Turismo S.A. e do
candidato n.º 16 - Top Atlântico DMC – Viagens e Turismo S.A. em relação a todos os
lotes a que concorreram;
3. Propor a exclusão do candidato n.º 6 - Viagens El Corte Inglés S.A em relação ao lote
n.º 3;
4. Para os Lotes 2 a 63, não foram apresentadas quaisquer candidaturas, à excepção do
candidato n.º 12 – Cosmos Viagens e Turismo S.A. e do candidato n.º 6 Viagens El Corte
Inglés S.A. que se propõe a exclusão das suas candidaturas.
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5

Audiência Prévia

Nos termos do artigo 185.º do CCP, o Júri procedeu ao envio do Relatório Preliminar a todos os
candidatos, aos quais fixou prazo até ao dia 20 de Maio de 2011 para se pronunciarem, por
escrito, através da plataforma electrónica dos concursos da ANCP, ao abrigo do direito de
audiência prévia.
Durante esse período nenhum dos candidatos exerceu o seu direito de se pronunciarem em
sede de audiência prévia.

6

Conclusão

O Júri delibera aprovar o presente Relatório Final da fase de qualificação no qual propõe:
1. A qualificação dos seguintes candidatos para os lotes indicados:

N.º

Candidato

Lotes

1

Agência de Viagens Tagus S.A.

1

2

Raso - Viagens e Turismo, S.A.

1

3

Tui Portugal – Agência de Viagens e Turismo S.A.

1

4

Top Atlântico – Madeira Viagens e Turismo Lda.

1

5

Escalatur – Viagens e Turismo Lda.

1

6

Viagens El Corte Inglés S.A.

1

7

C.V.T. – Congressos, Viagens e Turismo Lda.

1

8

Oásis – Viagens e Turismo S.A.

1

9

Viagens Abreu S.A.

1

10

Top Atlântico Viagens e Turismo S.A.

1

11

Sirius Viagens e Turismo Lda.

1

13

Cityrama S.A.

1

14

Turistrader – Sociedade de Desenvolvimento Turístico Lda.

1

15

Atlântida – Viagens e Turismo S.A.

1

2. A exclusão do candidato n.º 12 – Cosmos – Viagens e Turismo S.A. e do candidato n.º
16 - Top Atlântico DMC – Viagens e Turismo S.A. em relação a todos os lotes a que
concorreram;
3. A exclusão do candidato n.º 6 - Viagens El Corte Inglés S.A em relação ao lote n.º 3;
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4. Para os Lotes 2 a 63, não foram apresentadas quaisquer candidaturas, à excepção do
candidato n.º 12 – Cosmos Viagens e Turismo S.A. e do candidato n.º 6 Viagens El Corte
Inglés S.A. que foram objecto de exclusão das suas candidaturas.

Lisboa, 24 de Maio de 2011

JOÃO PEDRO SANTOS
BARROSO FERREIRA
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Date: 2011.05.24 17:01:43 +01'00'
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Presidente do Júri
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Anexo I − Relatório preliminar da fase de qualificação e respectivos anexos
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Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de Acordo
Quadro de viagens, transportes aéreos e alojamentos

Acta das Reuniões do Júri de Concurso de 28 de Abril, 9 e 13 de Maio de 2011

Maio 2011

1

ANCP

Acta Número Quatro

Nos dias 28 do mês de Abril, 9 e 13 do mês de Maio de dois mil e onze, reuniu, na Agência
Nacional de Compras Públicas, E.P.E., sita na Rua Laura Alves, nº 4, em Lisboa, o Júri do Concurso
denominado “Acordo quadro de viagens, transportes aéreos e alojamentos”, aberto por Anúncio
publicado no Jornal Oficial da União Europeia, de 18 de Março de 2011, com o n.º 2011/S 54-088776
e no Diário da República, n.º 54/2011, 2.ª série, de 17 de Março de 2011, estando presentes os
membros: Dr. João Pedro Santos Barroso Ferreira, Presidente, Dra. Isabel Rute da Cruz Pais
Ribeiro, 1.º vogal efectivo e Dr. Rogério Freire Luís, 2.º vogal efectivo, pelo que se encontrava o
júri em condições de validamente deliberar, nos termos dos artigos 67.º e 68.º do Código dos
Contratos Públicos (CCP).

O Júri procedeu à análise e apreciação das candidaturas e, aplicados os critérios de qualificação,
elaborou o Relatório Preliminar da Fase de Qualificação dos Candidatos, que constitui o Anexo I à
presente acta, dela fazendo parte integrante, sendo nesta data publicado na plataforma
electrónica.
Mais deliberou enviar o aludido relatório a todos os candidatos para se pronunciarem nos termos
do artigo 185.º do CCP, fixando para o efeito prazo até ao dia 20 de Maio de 2011.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de lida e
aprovada pelos presentes, vai ser por eles assinada.

Lisboa, 13 de Maio de 2010,

JOÃO PEDRO SANTOS
BARROSO FERREIRA
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Relatório preliminar da fase de qualificação do concurso limitado por prévia
qualificação para a celebração de Acordo Quadro de viagens, transportes aéreos e
alojamentos, elaborado nos termos do artigo 184.º do Código dos Contratos Públicos
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro

1

Do concurso

O procedimento do “Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de acordo
quadro de viagens, transportes aéreos e alojamentos” aberto por Anúncio publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, de 18 de Março de 2011, com o n.º 2011/S 54-088776 e no Diário da
República, n.º 54/2011, 2.ª série, de 17 de Março de 2011 e no Diário de Noticias no dia 18 de
Março de 2011.

Foram disponibilizados em plataforma electrónica as peças do procedimento − programa de
concurso (PC), caderno de encargos (CE) e respectivos anexos.

2

Esclarecimentos sobre as peças e rectificações

Nos termos do n.º 1 do artigo 166.º do CCP, foram solicitados esclarecimentos pelos
interessados sobre a interpretação das peças concursais, os quais foram prestados pelo Júri do
concurso e publicados na plataforma electrónica no dia 30 de Março de 2011.

Os esclarecimentos prestados fazem parte da Acta n.º 1 do Júri do Concurso, e vão juntos como
Anexo I ao presente relatório, dele fazendo parte integrante.

Em 6 de Abril de 2011, o candidato Viagens Abreu S.A., recorre da decisão do Júri em não
prestar esclarecimento ao candidato, por os mesmos terem sido submetidos, depois da hora
limite consagrada para o efeito nos termos do artigo 5.º do Programa de Concurso.

Após a análise dos argumentos do candidato Viagens Abreu S.A. e por considerar não poder ser
assacada responsabilidade ao candidato, por não ter cumprido o disposto no n.º 1 do artigo 5.º
do Programa de Concurso, o Júri prestou os devidos esclarecimentos em 11 de Abril de 2011, e
que fazem parte da Acta n.º 2 do Júri do Concurso, e que constitui o Anexo II ao presente
relatório, dele fazendo parte integrante.

3

3

Lista dos candidatos

Conforme o disposto no n.º1 do artigo 13.º do PC, o prazo de entrega das candidaturas expirou
às 17 horas do dia 24 de Abril de 2011.
Considerando que o dia 24 de Abril (Páscoa) e que o dia 25 de Abril de 2011, foram dias
feriados, determina o n.º 3 do artigo 32.º do PC que «O prazo que termine em sábado,
domingo, feriado ou em dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado o acto não
esteja aberto ao público, ou não funcione durante o período normal, transfere-se para o 1.º dia
útil seguinte.», pelo que o prazo de entrega das candidaturas expirou às 17 horas do dia 26 de
Abril de 2011.

Com fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 177. º do CCP, o Júri reuniu no dia 27 de
Abril de 2011 e procedeu à desencriptação das candidaturas na Plataforma Electrónica.

O Júri tomou conhecimento das candidaturas apresentadas, tendo verificado a entrada de
dezasseis candidaturas, que adiante se discriminam, nos termos e para os efeitos do referido
artigo 177.º do CCP, sendo que uma delas − a referente ao candidato n.º 16, Top Atlântico DMC
– Viagens e Turismo S.A. – foi colocada na plataforma para além da referida hora limite.

Os candidatos ficaram ordenados, em razão do momento da apresentação da candidatura, do
seguinte modo:

Candidato n.º 1 – Agência de Viagens Tagus S.A. – candidatura submetida em 13-04-2011, às
11h52m12s;

Candidato n.º 2 - Raso - Viagens e Turismo, S.A. – candidatura submetida em 19-04-2011, às
10h54m03s;

Candidato n.º 3 – Tui Portugal – Agência de Viagens e Turismo S.A. – candidatura submetida
em 19-04-2011, às 16h15m18s;

Candidato n.º 4 – Top Atlântico – Madeira Viagens e Turismo Lda. – candidatura submetida em
19-04-2011, às 18h02m44s;

Candidato n.º 5 – Escalatur – Viagens e Turismo Lda. – candidatura submetida em 20-042011, às 14h57m24s;
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Candidato n.º 6 – Viagens El Corte Inglés S.A. – candidatura submetida em 20-04-2011, às
16h13m;

Candidato n.º 7 – C.V.T. – Congressos, Viagens e Turismo Lda. – candidatura submetida em
20-04-2011, às 17h03m14s;

Candidato n.º 8 – Oásis – Viagens e Turismo S.A. – candidatura submetida em 20-04-2011, às
17h03m45s;

Candidato n.º 9 – Viagens Abreu S.A. – candidatura submetida em 20-04-2011, às
18h10m16s;

Candidato n.º 10 – Top Atlântico Viagens e Turismo S.A. – candidatura submetida em 21-042011, às 15h52m;

Candidato n.º 11 – Sirius Viagens e Turismo Lda. – candidatura submetida em 21-04-2011, às
20h07m37s;

Candidato n.º 12 – Cosmos – Viagens e Turismo S.A. – candidatura submetida em 23-042011, às 10h51m29s;

Candidato n.º 13 – Cityrama S.A. – candidatura submetida em 23-04-2011, às 14h25m44s;

Candidato n.º 14 – Turistrader – Sociedade de Desenvolvimento Turístico Lda. – candidatura
submetida em 26-04-2011, às 11h55m48s;

Candidato n.º 15 – Atlântida – Viagens e Turismo S.A. – candidatura submetida em 26-042011, às 16h26m59s;

Candidato n.º 16 – Top Atlântico DMC – Viagens e Turismo S.A. – candidatura submetida em
26-04-2011, às 18h15m04s.

A presente lista consta da Acta n.º 3 que constitui o Anexo III do presente relatório.
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4

Abertura e análise dos documentos que constituem as candidaturas

4.1 Apresentação de candidaturas com documentos classificados

O Júri, reunido nos dias 28 de Abril de 2011, procedeu à abertura e análise dos documentos que
constituem as candidaturas e verificou que os candidatos a seguir identificados classificaram os
seguintes documentos:

-

-

-

-

Candidato n.º 3 – Tui Portugal – Agência de Viagens e Turismo S.A
§

Procuração de Poderes;

§

Anexo I;

§

Declaração do cliente Clube Portugal Telecom;

§

Declaração do cliente Lundbeck;

§

Declaração do Cliente CEIIA;

§

Certificado IATA;

§

Comprovativo GDS;

§

IES 2007;

§

IES 2008;

§

IES 2009.

Candidato n.º 6 – Viagens El Corte Inglés S.A.:
§

Anexo I – Viagens El Corte Inglés;

§

IES_Viagens El Corte Inglés 2007;

§

IES_Viagens El Corte Inglés 2008;

§

IES_Viagens El Corte Inglés 2009;

§

Cliente Coba;

§

Cliente Mdados.

Candidato n.º 11 – Sirius Viagens e Turismo Lda.
§

Declaração Cliente Menarini;

§

Declaração Cliente Odkas;

§

IES 2007;

§

IES 2008;

§

IES 2009.

Candidato n.º 12 – Cosmos – Viagens e Turismo S.A.
§

GDS;
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§

Iata;

§

Cliente Condurill;

§

Cliente Global Noticias;

§

IES Cosmos 2007;

§

IES Cosmos 2008;

§

IES Cosmos 2009;

§

Anexo I;

§

Anexo V;

§

Anexo VI;

§

Alvará;

§

Certidão Não Divida Finanças;

§

Certidão Segurança Social;

§

Anexo IV.2 lote2;

§

Anexo IV.3 Lote3;

§

Anexo IV.1 Lote1.

O Júri deliberou, nos termos e com os fundamentos constantes da acta que constitui o Anexo III
ao presente relatório e que dele faz parte integrante, considerar não declarada a classificação
dos documentos acima identificados, inexistindo, por consequência, qualquer restrição de
acesso aos mesmos.

4.2 Análise das candidaturas e verificação do preenchimento dos requisitos mínimos
de capacidade técnica e financeira

O Júri procedeu à análise das candidaturas, averiguando em relação a cada candidato os
seguintes aspectos:
- Apresentação da candidatura mediante a utilização de certificado de assinatura
electrónica qualificada (n.º 1 do artigo 12.º do PC);
- Documentos entregues de acordo com os artigos 10.º e 11.º do mesmo documento;
- Lotes a que o interessado se candidatou;
- Requisitos mínimos de capacidade técnica, de acordo com o artigo 7.º do PC;
- Requisito mínimo de capacidade financeira, de acordo com o artigo 8.º do mesmo
documento.
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Candidato n.º 1 – Agência de Viagens Tagus S.A.

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:

Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC

Entregue

al. b) do art. 7º
PC

Entregue

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Entregue

Certificado IATA (International Air Transport Association)

Outros Documentos Não Exigidos

---------------------------------

d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote a que se
candidata:

Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período

Valor

Instituto Superior Técnico

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

305.693,13 €

Caixa Geral de Depósitos

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

2.059.485,40 €

Universidade do Minho

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

533.752,90 €
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Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição
global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
GALILEO

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 3161 3

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre

al. d) do
art. 7º PC

Avaliação da Capacidade Financeira:

Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)
Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)
Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

-292.489,00 €

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Não
Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

108.357,67 €
9.441.230,00 €

Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 1 – Agência de Viagens Tagus S.A. e a sua
passagem à fase seguinte do procedimento concursal para o lote a que se candidatou.

Candidato n.º 2 - Raso - Viagens e Turismo, S.A

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
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c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:

Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC

Entregue

al. b) do art. 7º
PC

Entregue

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Entregue

Certificado IATA (International Air Transport Association)

Outros Documentos Não Exigidos

---------------------------------

d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote a que se
candidata:

Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período

Valor

Modelo Continente S.A

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

4.497.692,19 €

Sonae Sierra

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

577.635,05 €

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição
global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
GALILEO

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 7548 1

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do
art. 7º PC

al. d) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre
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Avaliação da Capacidade Financeira:
Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)

925.700,97

Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)

112.231.827,94

Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

-5.180.180,71

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Não
Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 2 – Raso - Viagens e Turismo, S.A e a sua
passagem à fase seguinte do procedimento concursal para o lote a que se candidatou.

Candidato n.º 3 - Tui Portugal – Agência de Viagens e Turismo S.A.

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:
Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC

Entregue

al. b) do art. 7º
PC

Entregue

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Entregue

Certificado IATA (International Air Transport Association)

Outros Documentos Não Exigidos

---------------------------------
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d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote a que se
candidata:

Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período
Ceiia - Centro para a
Excelência e Inovação na
Industria Automóvel
Clube Portugal Telecom
Lundbeck Portugal - Produtos
Farmacêuticos Uni Lda.

Valor

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

321.822,96 €

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

560.796,78 €

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

356.790,86 €

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição
global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
GALILEO

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 0287 6

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre

al. d) do
art. 7º PC

Avaliação da Capacidade Financeira:

Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)
Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)
Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

3.110.374,61

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

3.781.623,74
43.746.751,50
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Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 3 – Tui Portugal – Agência de Viagens e
Turismo S.A. e a sua passagem à fase seguinte do procedimento concursal para o lote a que se
candidatou.

Candidato n.º 4 - Top Atlântico – Madeira Viagens e Turismo Lda.

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:

Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC
Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do art. 7º
PC

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Outros Documentos Não Exigidos

Entregue

Entregue

Entregue

Alvará

d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote a que se
candidata:

Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período
Banco Espírito Santo
Presidência do Governo
Regional da Madeira

Valor

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

1.045.244,71 €

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

208.308,95 €
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Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição
global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
GALILEO

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 6182 0

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre

al. d) do
art. 7º PC

Avaliação da Capacidade Financeira:

Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)
Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)

316.527,45
8.058.494,89

Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

87.054,58

Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 4 – Top Atlântico Madeira Viagens e Turismo
Lda. e a sua passagem à fase seguinte do procedimento concursal para o lote a que se
candidatou.

Candidato n.º 5 - Escalatur – Viagens e Turismo Lda.

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
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c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:
Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC

Entregue

al. b) do art. 7º
PC

Entregue

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Entregue

Certificado IATA (International Air Transport Association)

Outros Documentos Não Exigidos

Alvará, Certidão Permanente

d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote a que se
candidata:

Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período

Valor

Instituto de Seguros de
Portugal

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

641.299,56 €

Somague Engenharia S.A.

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

2.770.127,90 €

Documento que comprove o acesso a um sistema de
distribuição global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
GALILEO
AMADEUS

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 0083 5

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de
2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do art.
7º PC

al. d) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre
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Avaliação da Capacidade Financeira:
Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)

681.727,73 €

Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)

21.085.700,29 €

Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

547.409,62 €

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 5 – Escalatur – Viagens e Turismo Lda. e a sua
passagem à fase seguinte do procedimento concursal para o lote a que se candidatou.

Candidato n.º 6 - Viagens El Corte Inglés S.A.

a) O interessado candidatou-se aos Lote 1 e 3;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:
Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC
Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do art. 7º
PC

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Outros Documentos Não Exigidos

Entregue

Entregue

Entregue

---------------------------------
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d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote 1:

Avaliação da Capacidade Técnica - Lote 1:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período

Valor

COBA - Consultores Engenharia
e Ambiente

1 de Janeiro de 2009 a 1 de Outubro de 2010

Mdados - Sistemas de
Informação S.A.

1 de Janeiro de 2009 a 1 de Outubro de 2010

Entre 420.000,00
€ e 640.000,00 €
Entre
5.200.000,00 € e
10.500.000,00 €

Documento que comprove o acesso a um sistema de
distribuição global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
AMADEUS

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 3407 4

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de
2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre

al. d) do
art. 7º PC

Avaliação da Capacidade Financeira – Lote 1:

Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)
Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)
Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

30.674.395,32 €
-440.055,56 €

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Não
Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

368.395,33 €
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e) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato não
comprovou os seguintes requisitos de financeira para o lote 3:

Avaliação da Capacidade Financeira – Lote 3:

Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)
Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)
Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

-440.055,56 €

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 40.000.000 (quarenta milhões
de euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Não
Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Não
Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

368.395,33 €
30.674.395,32 €

Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 6 – Viagens El Corte Inglés S.A. e a sua
passagem à fase seguinte do procedimento concursal para o lote 1.

Relativamente à candidatura apresentada para o lote 3, propor a exclusão da mesma, dado não
cumprir os requisitos de capacidade financeira, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do
n.º 3 do artigo 8.º do PC.

Candidato n.º 7 - C.V.T. – Congressos, Viagens e Turismo Lda.

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
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c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:

Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC

Entregue

al. b) do art. 7º
PC

Entregue

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Entregue

Certificado IATA (International Air Transport Association)

Outros Documentos Não Exigidos

---------------------------------

d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote a que se
candidata:

Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período
EF - Colégios Europeus de
Verão S.A.
Muxima Lda.

Valor

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

266.623,36 €

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

248.375,46 €

Documento que comprove o acesso a um sistema de
distribuição global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
AMADEUS
GALILEO

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 1212 0

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de
2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do art.
7º PC

al. d) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre
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Avaliação da Capacidade Financeira:

Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)

127.952,00 €

Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)

4.645.954,98 €

Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

8.440,39 €

Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 7 – C.V.T. Congressos Viagens e Alojamentos
Lda. e a sua passagem à fase seguinte do procedimento concursal para o lote a que se
candidatou.

Candidato n.º 8 - Oásis – Viagens e Turismo S.A. em Agrupamento

O Candidato n.º 8 é um Agrupamento constituído pelas seguintes empresas:

- Oásis - Viagens e Turismo, S.A;
- A Tropical - Agência de Viagens e Turismo, Lda.;
- Agência Sagres de Viagens e Turismo, Lda.;
- Angra 2000 - Viagens e Turismo, Lda.;
- Avie - Autocarros e Viagens Irmãos Cunha, S.A.;
- Beta Viagens e Turismo, Lda.;
- Club Tour - Viagens e Turismo, S.A.;
- Clube Viajar - Viagens e Turismo, Lda.;
- Costa, Pereira & Lemos, Lda.;
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- Eloct - Agência de Viagens e Turismo, S.A.;
- Euroviagens - Agência de Viagens e Turismo, Lda.;
- Executivo - Viagens e Turismo, Lda.;
- Expoviagens - Viagens e Turismo, Lda.;
- Fátima Expresso - Agência de Viagens e Turismo, Lda.;
- Gustavo & Andreia 2 - Agência de Viagens e Turismo, Lda.;
- Inalva - Agência de Viagens, Lda.;
- Intervisa - Viagens e Turismo, S.A.;
- Intervisa Agência de Viagens de Coimbra, Lda.;
- Lusanova - Excursões e Turismo, Lda.;
- Master Turismo Portugal, Lda.;
- Nortravel - Agência de Viagens e Turismo, SÁ.;
- Oliveira, Pinto & Ca., Lda.;
- Osíris - Viagens e Turismo, Lda.;
- Pam Tours - Viagens e Turismo, Lda.;
- Passepartout - Viagens e Turismo, Lda.;
- Portus - Viagens e Turismo, Lda.;
- Realvitur - Viagens e Turismo, Lda.;
- Saftur - Viagens e Turismo, Lda.;
- Sarmento e Castro & Ca., Lda.;
- Transalpino (Portugal) Viagens e Turismo, Lda.;
- TQ - Travei Quality - Viagens e Turismo, Lda.;
- VTC - Viagens e Turismo Carreira, Lda.;
- Wide Travei - Viagens e Turismo, Lda..
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a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:

Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Declaração
de OASIS
acompanhada
dos
instrumentos
de mandato
de todos os
membros que
compõem o
agrupamento,
bem como
declarações
sob
compromisso
de honra
subscritas por
cada um
desses
membros

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue
Oásis

Documento que comprove o acesso a um sistema de
distribuição global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do art.
7º PC

Entregue
Oásis

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do art.
7º PC

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no
valor mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que
tenham sido prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de
Dezembro de 2010

Outros Documentos Não Exigidos

al. c) do art.
7º PC

Entregue
Oásis

Entregue
Oásis

---------------------------------

d) Em face dos referidos documentos e nos termos do disposto no artigo 9.º do PC,
em caso de agrupamentos candidatos, consideram-se preenchidos os requisitos
mínimos de capacidade técnica quando, relativamente a cada um deles, algum dos
membros que o integram o preencha individualmente, pelo que pode verificar-se que
o candidato comprovou os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira
para o lote a que se candidata:
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Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período
Anacom

Valor

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

334.364,26 €

Instituto Nacional de Estatística 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

227.467,00 €

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição
global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

Cumpre
OÁSIS
GALILEO
Cumpre
OÁSIS
IATA N.º
64-2 0308 6

al. c) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre

al. d) do
art. 7º PC

Avaliação da Capacidade Financeira:

Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)
Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)

475.859,48
14.036.354,19

Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

304.472,90

Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 8 – Oásis – Viagens e Turismo S.A. em
Agrupamento e a sua passagem à fase seguinte do procedimento concursal para o lote a que se
candidatou.
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Candidato n.º 9 - Viagens Abreu S.A.

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:

Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC

Entregue

al. b) do art. 7º
PC

Entregue

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Entregue

Certificado IATA (International Air Transport Association)

Outros Documentos Não Exigidos

---------------------------------

d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote a que se
candidata:

Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período

Valor

Bial - Portela & CA S.A.

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

703.553,27 €

Merck Sharp & Dohme Lda.

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

3.234.045,80 €
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Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição
global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
GALILEO

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 3175 3

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre

al. d) do
art. 7º PC

Avaliação da Capacidade Financeira:

Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)

2.366.215,83 €

Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)

235.576.533,97 €

Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

727.163,11 €

Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 9 – Viagens Abreu S.A. e a sua passagem à
fase seguinte do procedimento concursal para o lote a que se candidatou.

Candidato n.º 10 - Top Atlântico Viagens e Turismo S.A.

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
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c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:

Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC

Entregue

al. b) do art. 7º
PC

Entregue

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Entregue

Certificado IATA (International Air Transport Association)

Outros Documentos Não Exigidos

Alvará

d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote a que se
candidata:

Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período

Valor

Consulgal S.A.

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

434.376,00 €

Lizmontagens S.A.

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

681.464,00 €

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição
global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
GALILEO

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 6181 6

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do
art. 7º PC

al. d) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre
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Avaliação da Capacidade Financeira:
Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)

2.955.304,33

Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)

168.897.610,50

Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

421.341,00

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 10 – Top Atlântico Viagens e Turismo S.A. e a
sua passagem à fase seguinte do procedimento concursal para o lote a que se candidatou.

Candidato n.º 11 - Sirius Viagens e Turismo Lda.

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:
Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC
Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do art. 7º
PC

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Outros Documentos Não Exigidos

Entregue

Entregue

Entregue

---------------------------------
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d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote a que se
candidata:

Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período

Valor

A.Menarini S.A.

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

484.977,09 €

Odkas S.A.

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

274.991,97 €

Documento que comprove o acesso a um sistema de
distribuição global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
GALILEO
AMADEUS

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 0985 4

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de
2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre

al. d) do
art. 7º PC

Avaliação da Capacidade Financeira:

Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)
Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)
Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

735.713,26 €

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

818.463,38 €
25.575.299,21 €
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Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 11 – Sirius Viagens e Turismo Lda. e a sua
passagem à fase seguinte do procedimento concursal para o lote a que se candidatou.

Candidato n.º 12 - Cosmos – Viagens e Turismo S.A.

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1 a 63;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:

Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC

Entregue

al. b) do art. 7º
PC

Entregue

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Entregue

Certificado IATA (International Air Transport Association)

Outros Documentos Não Exigidos

Alvará, Anexo IV.1, Anexo IV.2, Anexo IV.3, Anexo V,
Anexo VI, Certidão das Finanças e Segurança Social

O Júri entendeu não analisar os documentos da candidatura tendo em conta que irá propor a
sua exclusão nos termos do artigo 184.º, n.º 2, alínea h) do CCP, uma vez que apresentou
documentos com atributos da proposta, nomeadamente o anexo IV.1, anexo IV.2 e anexo IV.3.

Candidato n.º 13 - Cityrama S.A.

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
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c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:
Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC

Entregue

al. b) do art. 7º
PC

Entregue

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Entregue

al. b) do art. 8º
PC

Entregue

Certificado IATA (International Air Transport Association)

Declaração Bancária

Outros Documentos Não Exigidos

---------------------------------

d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote a que se
candidata:

Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período

Valor

Barraqueiro SGPS

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

208.567,30 €

Full Services Lda

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

291.633,98 €

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição
global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
GALILEO

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 9489 3

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do
art. 7º PC

al. d) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre
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Avaliação da Capacidade Financeira:
Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)

24.898,75 €

Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)

5.062.763,15 €

Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

-748.091,95 €

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Não
Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Não
Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 13 – Cityrama S.A. e a sua passagem à fase
seguinte do procedimento concursal para o lote a que se candidatou.

Candidato n.º 14 - Turistrader – Sociedade de Desenvolvimento Turístico Lda.

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:
Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC
Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do art. 7º
PC

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Outros Documentos Não Exigidos

Entregue

Entregue

Entregue

Alvará
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d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote a que se
candidata:

Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período

Valor

Alcatel Lucent S.A.

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

281.698,00 €

Lilly Portugal Lda.

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

581.354,00 €

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição
global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
GALILEO

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 0314 5

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre

al. d) do
art. 7º PC

Avaliação da Capacidade Financeira:

Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)
Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)
Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

878.323,00 €

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

987.374,33 €
39.912.720,50 €
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Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 14 – Turistrader – Sociedade de
Desenvolvimento Turístico Lda. e a sua passagem à fase seguinte do procedimento concursal
para o lote a que se candidatou.

Candidato n.º 15 - Atlântida – Viagens e Turismo S.A.

a) O interessado candidatou-se ao Lote 1;
b) O candidato utilizou certificado de assinatura electrónica qualificada em vigor;
c) O candidato apresentou a documentação exigida, em conformidade com o
estabelecido nos artigos 11.º e 10.º do PC:
Anexo I
Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º do CCP.

n.º 1 do
art. 11.º PC

Entregue

Declarações de Informação Empresarial Simplificada· (IES)
entregues para efeitos fiscais, referentes aos anos
de 2007, 2008 e 2009

al. a) do
art. 10º PC

Entregue

Documento que comprove o acesso a um sistema de distribuição al. a) do art. 7º
global (GDS - Global Distribution System)
PC

Entregue

al. b) do art. 7º
PC

Entregue

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
al. c) do art. 7º
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
PC
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010

Entregue

Certificado IATA (International Air Transport Association)

Outros Documentos Não Exigidos

---------------------------------

d) Em face dos referidos documentos, pode verificar-se que o candidato comprovou
os seguintes requisitos de capacidade técnica e financeira para o lote a que se
candidata:

Avaliação da Capacidade Técnica:

Dados Extraídos das Declarações de Clientes
Cliente
Período

Valor

Lyon S.A.

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

1.833.578,00 €

TecnoProjecto Internacional

1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2010

555.364,22 €
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Documento que comprove o acesso a um sistema de
distribuição global (GDS - Global Distribution System)

al. a) do
art. 7º PC

Cumpre
AMADEUS

Certificado IATA (International Air Transport Association)

al. b) do
art. 7º PC

Cumpre
IATA N.º
64-2 0355 4

Declarações de clientes, em número mínimo de dois no valor
mínimo de 200.000 eur por cliente e desde que tenham sido
prestados entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de
2010
Exercer a actividade à mais de 2 anos

al. c) do
art. 7º PC

Cumpre

Cumpre

al. d) do
art. 7º PC

Avaliação da Capacidade Financeira:

Dados Extraídos das Declarações Fiscais
EBIDTA (média 2007/2008/2009)
Volume de Negócios (média aritmética 2008 e 2009)
Somatório dos Resultados Líquidos (2008 e 2009)

4.891.946,85 €

Média aritmética dos valores de EBITDA·
(2007, 2008 e 2009)

al. a) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Anexo IV
Declaração bancária, se aplicável

al. b) do n.º 1
do art.º 8.º do
PC

-

Média aritmética do Volume de Negócios
(2008 e 2009)- campo A0126 da declaração
do IES = > a 1.750.000 (um milhão
setecentos e cinquenta mil euros)

al. a) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

O somatório dos resultados líquidos (campo
A0147 da declaração do IES de (2008 e
2009) deverá ser igual ou superior a zero

al. b) do n.º 3
do art.º 8.º do
PC

Cumpre

Um dos dois
requisitos:

Um dos dois
requisitos:

2.756.658,21 €
35.019.111,21 €

Assim, o Júri propõe a qualificação Candidato n.º 15 – Atlântida – Viagens e Turismo S.A. e a
sua passagem à fase seguinte do procedimento concursal para o lote a que se candidatou.
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Candidato n.º 16 - Top Atlântico DMC – Viagens e Turismo S.A.

O Júri entendeu não analisar os documentos da candidatura tendo em conta que irá propor a
sua exclusão nos termos do artigo 184.º, n.º 2, alínea a) do CCP, uma vez que tal candidatura
foi apresentada intempestivamente (candidatura submetida em 26-04-2011, às 18h15m04s).

5

Conclusão

Analisadas as candidaturas, nos termos e com os fundamentos que antecedem, o Júri delibera:

1. Propor a qualificação dos seguintes candidatos para os lotes indicados:

N.º

Candidato

Lotes

1

Agência de Viagens Tagus S.A.

1

2

Raso - Viagens e Turismo, S.A.

1

3

Tui Portugal – Agência de Viagens e Turismo S.A.

1

4

Top Atlântico – Madeira Viagens e Turismo Lda.

1

5

Escalatur – Viagens e Turismo Lda.

1

6

Viagens El Corte Inglés S.A.

1

7

C.V.T. – Congressos, Viagens e Turismo Lda.

1

8

Oásis – Viagens e Turismo S.A.

1

9

Viagens Abreu S.A.

1

10

Top Atlântico Viagens e Turismo S.A.

1

11

Sirius Viagens e Turismo Lda.

1

13

Cityrama S.A.

1

14

Turistrader – Sociedade de Desenvolvimento Turístico Lda.

1

15

Atlântida – Viagens e Turismo S.A.

1

2. Propor a exclusão do candidato n.º 12 – Cosmos – Viagens e Turismo S.A. e do
candidato n.º 16 - Top Atlântico DMC – Viagens e Turismo S.A. em relação a todos os
lotes a que concorreram;
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3. Propor a exclusão do candidato n.º 6 - Viagens El Corte Inglés S.A em relação ao lote
n.º 3;
4. Para os Lotes 2 a 63, não foram apresentadas quaisquer candidaturas, à excepção do
candidato n.º 12 – Cosmos Viagens e Turismo S.A. e do candidato n.º 6 Viagens El Corte
Inglés S.A. que se propõe a exclusão das suas candidaturas.
5. Enviar o presente Relatório Preliminar a todos os candidatos;
6. Fixar prazo aos candidatos até ao dia 20 de Maio de 2010 para se pronunciarem, por
escrito, através da plataforma electrónica dos concursos da ANCP, ao abrigo do direito de
audiência prévia, nos termos do artigo 185.º do CCP.

Lisboa, 13 de Maio de 2011

JOÃO PEDRO SANTOS
BARROSO FERREIRA

Digitally signed by JOÃO PEDRO SANTOS BARROSO FERREIRA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Autenticação do Cidadão,
ou=Cidadão Português, sn=SANTOS BARROSO FERREIRA,
givenName=JOÃO PEDRO, serialNumber=BI110272315,
cn=JOÃO PEDRO SANTOS BARROSO FERREIRA
Date: 2011.05.13 16:17:30 +01'00'

Dr. João Barroso
Presidente do Júri

ISABEL RUTE DA CRUZ
PAIS RIBEIRO

Digitally signed by ISABEL RUTE DA CRUZ PAIS RIBEIRO
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Autenticação do Cidadão, ou=Cidadão
Português, sn=DA CRUZ PAIS RIBEIRO, givenName=ISABEL RUTE,
serialNumber=BI100998712, cn=ISABEL RUTE DA CRUZ PAIS RIBEIRO
Date: 2011.05.13 16:19:04 +01'00'

Dra. Isabel Ribeiro,
1.º Vogal Efectivo

ROGÉRIO FREIRE LUÍS

Digitally signed by ROGÉRIO FREIRE LUÍS
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Autenticação do Cidadão,
ou=Cidadão Português, sn=FREIRE LUÍS, givenName=ROGÉRIO,
serialNumber=BI040713458, cn=ROGÉRIO FREIRE LUÍS
Date: 2011.05.13 16:21:32 +01'00'

Dr. Rogério Luís
2.º Vogal Efectivo

Anexo I − Acta n.º 1
Anexo II − Acta n.º 2
Anexo III − Acta n.º 3
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Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de Acordo
Quadro de viagens, transportes aéreos e alojamentos

Acta da Reunião do Júri de Concurso de 30 de Março de 2011

ANCP
Março de 2011

1

Acta Número Um
No dia 30 do mês de Março de dois mil e onze, pelas quinze horas, reuniu, na Agência Nacional de
Compras Públicas, E.P.E., sita na Rua Laura Alves, nº4, em Lisboa, o Júri do Concurso denominado
Acordo quadro de viagens, transportes aéreos e alojamentos, aberto por Anúncio publicado no
Jornal Oficial da União Europeia, de 18 de Março de 2011, com o n.º 2011/S 54-088776 e no Diário
da República, n.º 54/2011, 2.ª série, de 17 de Março de 2011, estando presentes os membros: Dr.
João Pedro Santos Barroso Ferreira, Presidente, Dra. Isabel Rute da Cruz Pais Ribeiro, 1.º vogal
efectivo e Dr. Rogério Freire Luís, 2.º vogal efectivo, pelo que se encontrava o júri em condições
de validamente deliberar, nos termos do n.º 2 e n.º 3 do artigo 50.º do Código dos Contratos
Públicos (CCP).
Da Ordem de Trabalhos para as reuniões constava como Ponto Único: Apreciação dos Pedidos de
Esclarecimento recebidos na Plataforma Electrónica.
Passando à discussão do Ponto único da Ordem de Trabalhos e após troca de impressões sobre o
assunto, o Júri do Concurso deliberou, por unanimidade: (i) prestar aos concorrentes os
esclarecimentos tempestivamente solicitados através da plataforma electrónica, cujo teor consta
de documento que constitui o Anexo I a esta acta, e dela faz parte integrante; (ii) não tomar em
conta o pedido de esclarecimento formulado por Viagens Abreu S.A. por ter sido apresentado na
plataforma electrónica às 17h15m57s do dia 29 de Março de 2011, fora do prazo limite para
apresentação de tais pedidos conforme disposto no artigo 5.º do Programa de Concurso.
Mais deliberou o Júri, também por unanimidade, publicitar a inserção na plataforma electrónica dos
referidos esclarecimentos, bem como dos pedidos solicitados pelos candidatos.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de lida e
aprovada pelos presentes, vai ser por eles assinada.

JOÃO PEDRO SANTOS
BARROSO FERREIRA
_______________________________________
Digitally signed by JOÃO PEDRO SANTOS BARROSO FERREIRA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Autenticação do Cidadão,
ou=Cidadão Português, sn=SANTOS BARROSO FERREIRA,
givenName=JOÃO PEDRO, serialNumber=BI110272315, cn=JOÃO
PEDRO SANTOS BARROSO FERREIRA
Date: 2011.04.01 15:00:05 +01'00'

Dr. João Barroso,
Presidente do Júri

ISABEL RUTE DA CRUZ
PAIS RIBEIRO
_______________________________________
Digitally signed by ISABEL RUTE DA CRUZ PAIS RIBEIRO
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Autenticação do Cidadão,
ou=Cidadão Português, sn=DA CRUZ PAIS RIBEIRO, givenName=ISABEL
RUTE, serialNumber=BI100998712, cn=ISABEL RUTE DA CRUZ PAIS
RIBEIRO
Date: 2011.04.01 15:01:01 +01'00'

Dra. Isabel Ribeiro,
1.º Vogal efectivo

ROGÉRIO FREIRE LUÍS

Digitally signed by ROGÉRIO FREIRE LUÍS
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Autenticação do Cidadão, ou=Cidadão
Português, sn=FREIRE LUÍS, givenName=ROGÉRIO, serialNumber=BI040713458,
cn=ROGÉRIO FREIRE LUÍS
Date: 2011.04.01 15:02:36 +01'00'

_______________________________________
Dr. Rogério Luís,
2.º Vogal efectivo
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Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração
de Acordo Quadro de viagens, transportes aéreos e
alojamentos

Acta da Reunião do Júri de Concurso de 30 de Março de 2011

Anexo I

ANCP
Março de 2011
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Pedido de esclarecimento nº. 1
Concorrente:
ESCALATUR  VIAGENS E TURISMO LDA.
Assunto:
Esclarecimentos ao concurso ANCP-AQ2011VA
Data:
2011-03-25 16:26:27
Questão:
P1.1
Relativamente ao prazo de entrega das candidaturas, refere o art.º 13.º n.º 1 do
Programa do Concurso, que as mesmas deverão ser apresentadas, na plataforma,
até às 17h00 do dia 24 de Abril de 2011. Por outro lado, refere o art.º 32 n.º 2 do
Programa do Concurso que os prazos fixados para a apresentação das
candidaturas e das propostas são contínuos, não se suspendendo nos sábados,
domingos e feriados. O n.º 3 do art.º 32.º prevê, ainda, que o prazo que termine
em sábado, domingo, feriado ou em dia em que o serviço perante o qual deva ser
praticado o acto não esteja aberto ao público, ou não funcione durante o período
normal, transfere-se para o 1.º dia útil seguinte. Tais disposições encontram
correspondência no art.º 470.º ns. 1 e 2 do Código dos Contratos Públicos e no
art.º 72.º n.º 1 alínea c) e n.º 2 do Código do Procedimento Administrativo.
Ora, no caso em apreço, o prazo para a entrega das candidaturas termina a um
domingo (dia 24/04/2011). Na segunda-feira seguinte, dia 25/04/2011, é feriado
nacional.
Face ao exposto, pensamos ser útil esclarecer se o término do prazo para a
apresentação de candidaturas se transfere para as 17h00 do dia 26 de Abril de
2011, ou se devemos considerar, para o efeito, o dia 24 de Abril de 2011.
Mais, atendendo a que:
a) Tanto o art.º 32.º n.º 3 do Programa do Concurso e o art.º 72.º n.º 1 alínea c)
do Código do Procedimento Administrativo prevêem que quando o prazo termine
em dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado o acto não esteja aberto
ao público, ou não funcione durante o período normal transfere-se para o primeiro
dia útil seguinte;
b) Considerando que as propostas são entregues via electrónica na plataforma;
Considera-se ou não que a referida plataforma se inclui no conceito de serviço
aberto ao público ou a funcionar em período normal. A ser enquadrável no referido
conceito, faria sentido transferir-se o término.
-----------------------------------------------------------------------------------R1.1: Considera-se correcto o entendimento enunciado, esclarecendo que o prazo
limite para apresentação de candidaturas corresponde às 17h do dia 24 de Abril de
2011, e por se tratar de um Domingo, de acordo com as normas enunciadas
transfere-se para o dia 26 de Abril de 2011, até às 17h.

P1.2
Quanto ao documento electrónico oficial indicando o poder de
representação e a assinatura do assinante, previsto no art.º 12.º n.º 3 do
Programa do Concurso, necessário quando o certificado digital do assinante da
candidatura não permita relacioná-lo com a função e poder de assinatura,
gostaríamos de obter um esclarecimento no sentido de saber que documento se
trata.
--------------------------------------------------------------------------------------------2

CLPQ - ANCP AQ-2011VA
R1.2: O documento referido consiste numa declaração na qual a(s) pessoa(s) que
representa(m) a empresa candidata confere poderes à pessoa que assina a
candidatura para a representar no acto.
Quer isto dizer que se a assinatura electrónica qualificada da empresa candidata
identificar a pessoa que assina os documentos de candidatura, não será necessário
o referido documento.
Caso contrário torna-se necessário que a pessoa que assina electronicamente a
candidatura, esteja mandatada para o efeito, anexando a respectiva declaração.

P1.3
O Anexo VI ao Programa do Concurso ainda não se encontra publicado online.
Pensamos que tal situação se deva ao facto de tal anexo apenas se mostrar
necessário na fase de habilitação. Sem prejuízo de ser possível recorrer ao Anexo II
ao Código dos Contratos Públicos, gostaríamos de saber quando será
disponibilizado o referido Anexo VI ao Programa do Concurso.
--------------------------------------------------------------------------------------------R1.3: O Anexo VI do Programa de Concurso foi disponibilizado, em 17 de Março de
2011,
na
plataforma
electrónica
de
contratação
da
ANCP
(http://ancpconcursos.ancp.gov.pt), juntamente com todas as peças processuais e
o mesmo consta do fluxo do procedimento.
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Pedido de esclarecimento nº. 2
Concorrente:
ESCALATUR  VIAGENS E TURISMO LDA.
Assunto:
Esclarecimentos ao concurso ANCP-AQ2011VA
Data:
2011-03-28 19:25:31
Questão:
P2.1
Art.28.º do programa de concurso - Da análise do art.º compreendemos que a
entrega dos documentos são da responsabilidade do co-contratante e não do
adjudicatário como está mencionado na alínea 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------R2.1: O adjudicatário corresponde à empresa a quem foi adjudicada uma proposta
por parte da entidade adjudicante.
O co-contratante é a figura jurídica que o adjudicatário assume na outorga do
contrato com o contraente público.
Os documentos de habilitação referidos no artigo 28.º do Programa de Concurso
deverão ser entregues pelos adjudicatários, quando, para tal, forem notificados.

P2.2
Art.18.º do caderno de encargos - No nº1, alíneas a) e b), onde referem
ponderações mínimas de 30% e 60%, questionamos os restantes 10% da
ponderação, tendo em conta um Universo de 100%.
--------------------------------------------------------------------------------------------R2.2: Os ponderadores de 60% e 30% correspondem às percentagens mínimas
que os dois factores podem assumir num total de 100%.
A título de exemplo, se o desconto sobre a factura assumir 60%, a taxa de serviço
terá de ter uma ponderação obrigatória de 40%.

P2.3
Art.18.º do caderno de cadernos - Nos nºs 4 e 5 questionamos o que consideram
ponderador para o volume estimado de viagens (...) e para as diversas taxas de
serviço.
--------------------------------------------------------------------------------------------R2.3: Nos termos do disposto nos números 4 e 5 do artigo 18.º, caberá à entidade
adquirente determinar se pretende ou não incluir esse ponderador, no critério de
adjudicação estabelecido na consulta a efectuar ao abrigo do acordo quadro.
Este ponderador corresponde ao peso que os subfactores do factor preço ou taxa
de serviço possam assumir.

P2.4
Art.26.º do caderno de encargos - O consórcio refere-se ao agrupamento
adjudicatário da ANCP?
-----------------------------------------------------------------------------------R2.4: O consórcio é o conjunto que corresponde ao agrupamento de adjudicatários.
A ANCP é a entidade adjudicante, conforme disposto no n.º 2 do Programa de
Concurso.
4
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Pedido de esclarecimento nº. 3
Concorrente:
ESCALATUR  VIAGENS E TURISMO LDA.
Assunto:
Pedido de Esclarecimento ao Concurso ANCP-AQ2011VA
Data:
2011-03-29 16:26:35
Questão:
P3.1
Agradecia justificação acerca dos dias para esclarecimentos, visto que no programa
do concurso e no caderno encargos apenas visualizamos a data de hoje até às 17H.
No caso de sermos qualificados para a fase de apresentação de proposta
não será disponibilizada data para esclarecimentos na 2ªfase do concurso?
------------------------------------------------------------------------------------------R3.1: Os candidatos qualificados para apresentar propostas, poderão solicitar
esclarecimentos sobre as peças do procedimento, nos termos do disposto no n.º 1
do artigo 166.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), ou seja, os
esclarecimentos podem ser solicitados nas duas fases do presente procedimento,
na fase de apresentação de candidaturas e na fase de apresentação de propostas.
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Pedido de esclarecimento nº. 4
Concorrente:
VIAGENS ABREU S.A.
Assunto:
ANCP-AQ2011VA  Pedido de Esclarecimentos
Data:
2011-03-29 17:15:57
Questão:
P4.1
Se dentro do prazo de 2 anos, os serviços adquiridos ao abrigo do actual Acordo
Quadro atingirem os 30.000.000 , será negociado novo Acordo Quadro?
----------------------------------------------------------------------------------------R4.1:

P4.2
As entidades estatais podem adquirir serviços ao abrigo do Lote 1, os serviços
definidos nos Lotes 2 a 41? Por exemplo - uma entidade estatal pode adquirir uma
deslocação Lisboa/Genebra e volta, ao abrigo do Lote 1, ou se essa deslocação tem
que ser efectuada às companhias aéreas
----------------------------------------------------------------------------------------R4.2

P4.3
As entidades estatais podem adquirir serviços ao abrigo do Lote 1, os serviços
definidos nos Lotes 42 a 63? Por exemplo - uma entidade estatal pode adquirir um
alojamento em Genebra, ao abrigo do Lote 1, ou se esse alojamento tem que ser
efectuado às unidades hoteleiras
----------------------------------------------------------------------------------------R4.3
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Exmos. Senhores,
Com referência ao procedimento concursal limitado por prévia qualificação, designado por
Acordo quadro para a prestação de serviços de viagens, transportes aéreos e alojamentos,
no âmbito do qual se encontra, ainda, a decorrer o prazo previsto para pedidos de
esclarecimentos, vimos, pelo presente, solicitar alguns esclarecimentos quanto às seguintes
questões:
1. Relativamente ao prazo de entrega das candidaturas, refere o art.º 13.º n.º 1 do
Programa do Concurso, que as mesmas deverão ser apresentadas, na plataforma, até às
17h00 do dia 24 de Abril de 2011. Por outro lado, refere o art.º 32 n.º 2 do Programa do
Concurso que os prazos fixados para a apresentação das candidaturas e das propostas
são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados. O n.º 3 do art.º
32.º prevê, ainda, que o prazo que termine em sábado, domingo, feriado ou em dia em
que o serviço perante o qual deva ser praticado o acto não esteja aberto ao público, ou não
funcione durante o período normal, transfere-se para o 1.º dia útil seguinte. Tais
disposições encontram correspondência no art.º 470.º ns. 1 e 2 do Código dos Contratos
Públicos e no art.º 72.º n.º 1 alínea c) e n.º 2 do Código do Procedimento Administrativo.
Ora, no caso em apreço, o prazo para a entrega das candidaturas termina a um domingo
(dia 24/04/2011). Na segunda-feira seguinte, dia 25/04/2011, é feriado nacional.
Face ao exposto, pensamos ser útil esclarecer se o término do prazo para a apresentação
de candidaturas se transfere para as 17h00 do dia 26 de Abril de 2011, ou se devemos
considerar, para o efeito, o dia 24 de Abril de 2011.
Mais, atendendo a que:
a) Tanto o art.º 32.º n.º 3 do Programa do Concurso e o art.º 72.º n.º 1 alínea
c) do Código do Procedimento Administrativo prevêem que quando o
prazo termine em dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado
o acto não esteja aberto ao público, ou não funcione durante o período
normal transfere-se para o primeiro dia útil seguinte;
b) Considerando que as propostas são entregues via electrónica na
plataforma;
Considera-se ou não que a referida plataforma se inclui no conceito de serviço aberto ao
público ou a funcionar em período normal. A ser enquadrável no referido conceito, faria
sentido transferir-se o término do prazo para o dia útil seguinte, ou seja, neste caso, o dia
26 de Abril de 2011.

2. Quanto ao documento electrónico oficial indicando o poder de representação e a
assinatura do assinante, previsto no art.º 12.º n.º 3 do Programa do Concurso,
necessário quando o certificado digital do assinante da candidatura não permita relacionálo com a função e poder de assinatura, gostaríamos de obter um esclarecimento no sentido
de saber que documento se trata.
3. O Anexo VI ao Programa do Concurso ainda não se encontra publicado online.
Pensamos que tal situação se deva ao facto de tal anexo apenas se mostrar necessário na
fase de habilitação. Sem prejuízo de ser possível recorrer ao Anexo II ao Código dos
Contratos Públicos, gostaríamos de saber quando será disponibilizado o referido Anexo VI
ao Programa do Concurso.
Gratos, desde já, pela atenção dispensada,
Melhores Cumprimentos

Rua Tomás Ribeiro, 89, 4º Andar 1050-227 Lisboa
Tel +351 213175900 Dir/37 Geral - Fax + 351 213175931
E.mail: Marisa.duarte@barceloviagens.pt
skype:barceloviagens.marisaduarte
web: www.barceloviagensempresas.pt - Alvará nº 394/82
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JOÃO PEDRO
SANTOS
BARROSO
FERREIRA

ROGÉRI
O FREIRE
LUÍS
ANA NAIR DA SILVA
GUERREIRO ATAZ
PLENO DE GOUVEIA

Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de Acordo
Quadro de viagens, transportes aéreos e alojamentos

Acta da Reunião do Júri de Concurso de 11 de Abril de 2011

ANCP
Abril de 2011
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Acta Número Dois
No dia 11 do mês de Abril de dois mil e onze, pelas quinze horas, reuniu, na Agência Nacional de
Compras Públicas, E.P.E., sita na Rua Laura Alves, nº 4, em Lisboa, o Júri do Concurso
denominado Acordo quadro de viagens, transportes aéreos e alojamentos, aberto por Anúncio
publicado no Jornal Oficial da União Europeia, de 18 de Março de 2011, com o n.º 2011/S 54-088776
e no Diário da República, n.º 54/2011, 2.ª série, de 17 de Março de 2011, estando presentes os
membros: Dr. João Pedro Santos Barroso Ferreira, Presidente, Dr. Rogério Freire Luís, 2.º vogal
efectivo, e Dr.ª Ana Nair Ataz, 1.ª vogal suplente, pelo que se encontrava o júri em condições de
validamente deliberar, nos termos do n.º 2 e n.º 3 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos
(CCP).

Da Ordem de Trabalhos para a reunião constava como Ponto Único: Apreciação do pedido do
candidato Viagens Abreu S.A. de reapreciar a resposta ao pedido de esclarecimento solicitada.
Passando à discussão do Ponto único da Ordem de Trabalhos e após troca de impressões sobre o
assunto, o Júri do Concurso deliberou, por unanimidade: no prazo estipulado para o efeito, nos
termos do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Programa de Concurso, prestar ao candidato Viagens
Abreu S.A. os esclarecimentos solicitados através da plataforma electrónica, cujo teor consta de
documento que constitui o Anexo I a esta acta, e dela faz parte integrante, com base nos
seguintes argumentos:
i.

Em 30 de Março de 2011, o Júri do Procedimento deliberou por unanimidade, não tomar em
conta o pedido de esclarecimento formulado por Viagens Abreu S.A. por ter sido
apresentado na plataforma electrónica às 17h15m57s do dia 29 de Março de 2011, fora do
prazo limite para apresentação de tais pedidos conforme disposto no artigo 5.º do Programa
de Concurso;

ii.

Em 6 de Abril de 2011, o candidato Viagens Abreu S.A., comunicou ao Júri do Procedimento
que a «entrega do pedido de esclarecimentos após as 17h00 do dia 29 de Março apenas se
ficou a dever a dificuldades técnicas no servidor da plataforma informática, conforme
informação da VORTAL  Connecting Business, que se junta em anexo.»;

iii.

Em 5 de Abril de 2011, a Vortal  Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia S.A.,
comunicou ao Júri do Procedimento que «De acordo com o nosso sistema de alarmística e
registo de acessos, previsto no artigo 33.º da Portaria 701-G/2008, auditado por auditor
externo credenciado pelo Gabinete Nacional de Segurança, temos registo de dificuldades
momentâneas no servidor através do qual a empresa Viagens Abreu, S.A. se encontravam a
aceder à plataforma aquando da tentativa de submissão de uma mensagem no âmbito do
procedimento ANCP-AQ2011VA no dia 29 de Março de 2011 às 16:59:19 horas.»;
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Nestes termos, o Júri do Procedimento deliberou por unanimidade, prestar esclarecimento ao
candidato Viagens Abreu S.A., por considerar não poder ser assacada responsabilidade ao
candidato, o facto de o mesmo não ter cumprido o disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Programa de
Concurso.

Mais deliberou o Júri, também por unanimidade, publicitar a inserção na plataforma electrónica do
referido esclarecimento, bem como do pedido solicitado pelo candidato e demais documentação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de lida e
aprovada pelos presentes, vai ser por eles assinada.

JOÃO PEDRO SANTOS
BARROSO FERREIRA
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CLPQ - ANCP AQ-2011VA
Pedido de esclarecimento nº. 4
Concorrente:
VIAGENS ABREU S.A.
Assunto:
ANCP-AQ2011VA  Pedido de Esclarecimentos
Data:
2011-03-29 17:15:57
Questão:
P4.1
Se dentro do prazo de 2 anos, os serviços adquiridos ao abrigo do actual Acordo
Quadro atingirem os 30.000.000 , será negociado novo Acordo Quadro?
--------------------------------------------------------------------------------------------R4.1: Nos termos do disposto no artigo 3.º do Caderno de Encargos o Acordo
Quadro tem a duração de 2 anos, sendo que o mesmo poderá ser renovado por
períodos de um ano se nenhuma das partes o denunciar, até um prazo máximo de
vigência, incluindo renovações de 4 anos.
Nestes termos a vigência do acordo quadro não tem nenhuma correlação com o
valor económico estimado do contrato nos termos do disposto no artigo 8.º do
Programa de Concurso.

P4.2
As entidades estatais podem adquirir serviços ao abrigo do Lote 1, os serviços
definidos nos Lotes 2 a 41? Por exemplo - uma entidade estatal pode adquirir uma
deslocação Lisboa/Genebra e volta, ao abrigo do Lote 1, ou se essa deslocação tem
que ser efectuada às companhias aéreas
--------------------------------------------------------------------------------------------R4.2 As entidades adquirentes ao abrigo do acordo quadro poderão satisfazer as
suas necessidades através do Lote 1 ou nos Lotes 2 a 41, sendo que no caso dos
Lotes 2 a 41, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 1.º do Programa de
Concurso, «os contratos a celebrar ao abrigo do acordo quadro são de aquisição
directa de um mínimo de 50 viagens agregadas junto de transportadores aéreos, a
realizarem-se num período máximo de 12 meses».

P4.3
As entidades estatais podem adquirir serviços ao abrigo do Lote 1, os serviços
definidos nos Lotes 42 a 63? Por exemplo - uma entidade estatal pode adquirir um
alojamento em Genebra, ao abrigo do Lote 1, ou se esse alojamento tem que ser
efectuado às unidades hoteleiras
--------------------------------------------------------------------------------------------R4.3 As entidades adquirentes ao abrigo do acordo quadro poderão satisfazer as
suas necessidades através do Lote 1 ou nos Lotes 42 ao 63, sendo que no caso dos
Lotes 42 ao 63, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 1.º do Programa de
Concurso, «os contratos a celebrar ao abrigo do acordo quadro são de aquisição
directa de um mínimo de 50 noites em alojamento junto de estabelecimento
hoteleiro, a usufruir num período máximo de 12 meses».
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MUITO URGENTE
Boa tarde.
Cf conversa havida há momentos com a vossa operadora Tânia Pires, vimos solicitar a
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vossa colaboração para o seguinte:
1. em 29Mar11 às 17:00, terminava o prazo para submissão dos pedidos de
esclarecimentos relativos a este acordo quadro, através da plataforma
http://ancpconcursos.ancp.gov.pt
2. às 16:57 tentamos submeter a mensagem, mas qd clikamos no botão assinar e
submeter , a mensagem desapareceu, e não apareceu a janela onde deveriamos ter
colocado o certificado digital qualificado.
3. de imediato tentou-se reaver a mensagem, mas não tinha ficado gravada e teve de
ser refeita.
4. às 17:03, ligou-se para a linha de apoio da Vortal - 707 202 712, a qual nos atendeu
passados alguns minutos - não registamos o nome do operador, mas, como é norma
desta plataforma, a chamada foi gravada.
5. o operador informou que a mensagem deveria ser refeita e enviada, alegando que o
problema se tinha ficado a dever à nossa ligação à internet.
6. a mensagem de pedido de esclarecimento foi finalmente enviada às 17:15:57.
7. dado que o envio foi efectuado fora do período concedido pela entidade, os nossos
pedidos de esclarecimentos não foram atendidos, cf ponto ii da deliberação do juri
que abaixo transcrevemos.
Para que o nosso pedido de esclarecimento seja aceite, solicitamos à VORTAL a
confirmação de que Viagens Abreu tentou proceder ao envio tempestivo do pedido de
esclarecimentos, e que o seu envio fora de prazo se ficou a dever a causas tecnológicas,
fora do controle de Viagens Abreu.
Agradecemos a máxima urgência no envio desta confirmação, a fim de nos permitir o
contacto urgente com a ANCP.

0HOKRUHV&XPSULPHQWRV

Luís Filipe Claro
.H\$FFRXQW0DQDJHU
Viagens Abreu, S.A. (Alvará 35/58)
Av. 25 de Abril, nº 2 | 2799-556 Linda-a-Velha PORTUGAL
Telf. + 351 21 415 61 94 | Fax: + 351 21 415 63 85 | www.corporate.abreu.pt | OIFODUROLVERD#DEUHXSW
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Acta Número Três
No dia 27 do mês de Abril de dois mil e onze, pelas dez horas, reuniu, na Agência Nacional de
Compras Públicas, E.P.E., sita na Rua Laura Alves, nº4, em Lisboa, o Júri do Concurso denominado
Acordo quadro de viagens, transportes aéreos e alojamentos, aberto por Anúncio publicado no
Jornal Oficial da União Europeia, de 18 de Março de 2011, com o n.º 2011/S 54-088776 e no Diário
da República, n.º 54/2011, 2.ª série, de 17 de Março de 2011, estando presentes os membros: Dr.
João Pedro Santos Barroso Ferreira, Presidente, Dra. Isabel Rute da Cruz Pais Ribeiro, 1.º vogal
efectivo, e Dr.ª Ana Nair Ataz, 1.º vogal suplente, pelo que se encontrava o júri em condições de
validamente deliberar.

Da Ordem de Trabalhos para as reuniões constava como Ponto Único: Abertura de Candidaturas e
Publicação da Lista de Candidatos e dos respectivos documentos de Candidatura.

Passando ao Ponto único da Ordem de Trabalhos, o Júri procedeu à abertura das candidaturas.

O Júri tomou conhecimento das candidaturas apresentadas, tendo verificado a entrada de
dezasseis candidaturas, que adiante se discriminam, nos termos e para os efeitos do artigo n.º 177
do Código dos Contratos Públicos (CCP), sendo que uma delas  candidato n.º 16 Top Atlântico
DMC - Viagens e Turismo, S.A.  foi colocada na plataforma para além da hora limite referida no
artigo 13º do programa de concurso.

Os candidatos ficaram ordenados, em razão do momento da apresentação da candidatura, do
seguinte modo:

Candidato n.º 1  Agência de Viagens Tagus S.A.  candidatura submetida em 13-04-2011, às
11h52m;

Candidato n.º 2 - Raso - Viagens e Turismo, S.A.  candidatura submetida em 19-04-2011, às
10h54m;

Candidato n.º 3  Tui Portugal  Agência de Viagens e Turismo S.A.  candidatura submetida em
19-04-2011, às 16h15m;

Candidato n.º 4  Top Atlântico  Madeira Viagens e Turismo Lda.  candidatura submetida em
19-04-2011, às 18h02m;
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Candidato n.º 5  Escalatur  Viagens e Turismo Lda.  candidatura submetida em 20-04-2011,
às 14h57m;

Candidato n.º 6  Viagens El Corte Inglés S.A.  candidatura submetida em 20-04-2011, às
16h13m;

Candidato n.º 7  C.V.T.  Congressos, Viagens e Turismo Lda.  candidatura submetida em 2004-2011, às 17h03m;

Candidato n.º 8  Oásis  Viagens e Turismo S.A.  candidatura submetida em 20-04-2011, às
17h03m;

Candidato n.º 9  Viagens Abreu S.A.  candidatura submetida em 20-04-2011, às 18h10m;

Candidato n.º 10  Top Atlântico Viagens e Turismo S.A.  candidatura submetida em 21-042011, às 15h52m;

Candidato n.º 11  Sirius Viagens e Turismo Lda.  candidatura submetida em 21-04-2011, às
20h07m;

Candidato n.º 12  Cosmos  Viagens e Turismo S.A.  candidatura submetida em 23-04-2011,
às 10h51m;

Candidato n.º 13  Cityrama S.A.  candidatura submetida em 23-04-2011, às 14h25m;

Candidato n.º 14  Turistrader  Sociedade de Desenvolvimento Turístico Lda.  candidatura
submetida em 26-04-2011, às 11h55m;

Candidato n.º 15  Atlântida  Viagens e Turismo S.A.  candidatura submetida em 26-04-2011,
às 16h26m;

Candidato n.º 16  Top Atlântico DMC  Viagens e Turismo S.A.  candidatura submetida em 2604-2011, às 18h15ms.
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O Júri constatou que os candidatos n.o 3, Tui Portugal  Agência de Viagens e Turismo S.A., e n.º
12, Cosmos  Viagens e Turismo S.A., apresentaram todos os documentos das respectivas
candidaturas como classificados.

O Júri constatou ainda que os candidatos n.o 6, Viagens El Corte Inglés S.A., e n.º 11, Sirius
Viagens e Turismo Lda., apresentaram alguns documentos das respectivas candidaturas como
classificados.

Tendo em conta que não foi solicitada qualquer autorização para a referida classificação,
considerou-se esta como não declarada, nos termos do n.º 3 do artigo 66.º do Código dos
Contratos Públicos.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de lida e
aprovada pelos presentes, vai ser por eles assinada.

_______________________________________
Dr. João Barroso,
Presidente do Júri

_______________________________________
Dra. Isabel Ribeiro,
1.º Vogal efectivo

_______________________________________
Dr.ª Ana Nair Ataz,
1.ª Vogal suplente
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