
 
 
 

CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO 
 

PROCEDIMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO 
 
 

 
 

1. ENQUADRAMENTO 
 
 
Considerando que: 
 

 De acordo com o ponto 6, artigo 2.º dos estatutos da Inframoura, nos termos 
e para os efeitos do número 1 do artigo 27.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, o Município de Loulé pode delegar na Empresa poderes para esta 
exercer as competências municipais de instalação, gestão, manutenção e 
cobrança de tarifas e taxas respeitantes às funções de regulação de atividades 
económicas incluindo as relativas à publicidade, sinalização direcional, 
informativa, institucional e comercial, venda, ambulante, atividades sazonais 
ou realizadas em instalações sujeitas a licenciamento e/ ou suportadas nas 
infraestruturas públicas geridas pela Empresa, bem assim como os poderes 
em matéria de fiscalização do estacionamento público;  
 

 A Inframoura, E.M. é, por via da delegação de poderes aprovada pela 
deliberação da Assembleia Municipal do Município de Loulé, de 20 de abril de 
2007, competente para licenciar, fiscalizar e cobrar as taxas de Ocupação do 
domínio público e de publicidade na área geográfica de Vilamoura; 

 
 O artigo 5.º do Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e 

Propaganda do Concelho de Loulé prevê a concessão de exclusivos de 
exploração de mobiliário urbano, bem como do espaço público para a afixação, 
inscrição ou difusão de mensagens publicitárias, nos termos do Código dos 
Contratos Públicos, salvo se se tratar de contratação excluída do seu âmbito 
de aplicação; 
 

 A manutenção e promoção da qualidade do ambiente urbano e ordenamento 
do território sob a gestão da Inframoura; 
 

 Nos termos do artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, antes da 
abertura de um procedimento de formação de contrato público, a entidade 
adjudicante pode realizar consultas informais ao mercado, designadamente 
através da solicitação de informações ou pareceres de peritos, autoridades 
independentes ou agentes económicos, que possam ser utilizados no 
planeamento da contratação. 

 
 
 
 
 
 



 
2. OBJETIVO 

 
Recolher informação técnica e financeira para que a Inframoura possa a partir dos 
seus resultados fundamentar as suas opções e desenvolver as peças do procedimento 
pré-contratual com vista à celebração de contrato para concessão de exclusivo para 
exploração de mobiliário urbano, bem como do espaço público para a afixação, 
inscrição ou difusão de mensagens publicitárias, nos termos do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
 

3. FORMA DE CONSULTA 
 

a. As respostas à consulta preliminar devem ser remetidas para o email 
info@inframoura.pt até 17h do dia 18/12/2020, com a indicação da referência 
da consulta preliminar no título do email – “Consulta Preliminar ao Mercado – 
Procedimento para Exploração de Mobiliário Urbano em Vilamoura”; 

b. Os esclarecimentos podem ser solicitados para o email info@inframoura.pt 
até 17h do dia 9/12/2020, sendo as respetivas respostas disponibilizadas 
também no site público da Inframoura, em: www.inframoura.pt. 

 
 
 

4. ENTIDADES A CONSULTAR 
 

 Cemark - Mobiliário Urbano e Publicidade, S.A (cemark@cemark.pt) 
 Clear Channel Portugal, Lda (geral@clearchannel.pt) 
 J.C.decaux (Portugal)-Mobiliario Urbano e Publicidade Lda 

(ilda.lima@jcdecaux.pt)  
 
 
 

5. INFORMAÇÕES PRETENDIDAS 
 
No âmbito da consulta preliminar pretende-se obter as seguintes informações: 
 

 Custo inicial de aquisição e instalação do equipamento – valor unitário; 
 Custo anual de manutenção (preventiva e corretiva) /exploração / operação; 
 Período de amortização; 
 Memória descritiva. 

 
As informações deverão ser desagregadas pelos seguintes equipamentos: 
 

 MUPI T8 (cada face dos MUPIS de tipo T8 não pode exceder 8 m²) 
o Fixos 
o Rotativos 
o Digitais 

 
 MUPI T2 (cada face dos MUPIS de tipo T2 não pode exceder 2m²)  

 
 Abrigos de passageiros BUS que permitem a afixação de publicidade em 2 

faces equivalentes às dos MUPIS T2 
 

 Sanitários Públicos de manutenção automática, com controlo de acessos 
 

 



Adicionalmente, pretende-se obter a informação sobre os custos e caraterísticas 
técnicas de: 
 

 Fornecimento e instalação, incluindo memória descritiva do equipamento  
o Sinalização direcional 
o Papeleiras 
o Placas toponímicas 

 
 
 

6. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO PELOS OPERADORES ECONÓMICOS 
 
A prestação voluntária de informação pelos operadores económicos, é efetuada 
através de email info@inframoura.pt conforme indicado no ponto 3. 
 
 
 

7. CONDUÇÃO DA CONSULTA PRELIMINAR 
 
Designar a unidade de Licenciamento e fiscalização pela condução da consulta e o 
gabinete de Comunicação e Marketing Estratégico pela publicitação nos termos do 
ponto 8 – transparência. 
 
 
 

8. TRANSPARÊNICA 
 
É imperativo que a consulta preliminar ao mercado seja conduzida com transparência 
e não haja tratamento desigual de operadores económicos, conforme dispõe o artigo 
35 – A do Código dos Contratos Públicos. 
 
Tendo em conta a prossecução destes princípios, serão adotadas as seguintes 
medidas: 
 

a. Publicitar toda a informação da consulta preliminar exclusivamente no site 
internet público da Inframoura, da qual faz parte a informação integrante do 
presente documento, em: www.inframoura.pt;  

b. Comunicação aos restantes candidatos ou concorrentes de todas as 
informações pertinentes trocadas no âmbito da participação do candidato ou 
concorrente na preparação do procedimento de formação do contrato, com 
inclusão dessas informações nas peças do procedimento a desenvolver. 

 
 


