
Consulta Preliminar ao Mercado n.º 1/2023 

Concessão do Bar do Edifício da Escola do Mar dos Açores 

 

 

I. Enquadramento 

A ADFMA – Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores, é uma 

associação de direito privado sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública pelo Despacho 

n.º 2486/2022, de 16 de dezembro, da Presidência do Governo Regional dos Açores, e que conta 

como associados a Região Autónoma dos Açores, a Universidade dos Açores e a Escola Superior 

Náutica Infante D. Henrique.  

Cabe à ADFMA, no âmbito desse objeto, a gestão e administração da Escola do Mar dos 

Açores, que se encontra sediada na Ex-Estação da Rádio Naval da Horta, freguesia de Angústias, 

concelho da Horta, nomeadamente no que toca à gestão das respetivas instalações, com vista à 

prestação das melhores condições de ensino.  

II. Objetivo 

Nesse âmbito, pretende a ADFMA concessionar o espaço do Bar do Edifício da Escola do Mar 

dos Açores, pelo que, com vista à preparação do respetivo procedimento aquisitivo, por 

concurso público, e fazendo uso do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, 

na sua redação atual, vem nos termos da denominada “consulta preliminar ao mercado”, 

solicitar informações sobre o objeto do contrato.  

No âmbito da concessão, ficará à disposição do adjudicatário o espaço indicado na planta 

em anexo (Anexo I), assim como os equipamentos descritos no Anexo II.  

Pretende-se que o adjudicatário preste os serviços em regime aberto ao público, com total 

liberdade de exploração e de fixação de preços, exceto no que respeita aos alunos da Escola do 

Mar dos Açores, a quem deve ser prestado um cabaz básico para cada uma das refeições, 

segundo um preço tabelado, pago diretamente pela ADFMA ao adjudicatário (Anexo III), 

considerando-se um total anual de alunos em 1000, e, em regra, 20 por dia.  

 

III. Forma da Consulta 

A presente consulta preliminar ao mercado será publicitada no portal da internet da Escola 

do Mar dos Açores em 20 de janeiro de 2023, e num jornal local, devendo os operadores 



económicos interessados em apresentar contributos remeter e-mail para geral@emazores.pt 

até ao dia 31/01/2023, devendo indicar, claramente no assunto, a referência “Consulta 

Preliminar n.º 1/2023 - Concessão do Bar do Edifício da Escola do Mar dos Açores”.  

IV. Informação Pretendida 

A informação a prestar pelos operadores económicos, considerada por eles como oportuna 

e relevante, é a seguinte:  

a) Detalhes do operador económico: Nome, endereço, site (se existir), contacto telefónico 

e e-mail;  

b) Indicação do CAE; 

c) Preço estimado (não vinculativo) de valor de renda, tendo em conta os serviços a serem 

prestados, e as características do espaço.  

 

V. Prazo da Consulta 

Os operadores económicos interessados em apresentar contributos no âmbito da presente 

Consulta Preliminar deverão remeter e-mail para o endereço geral@emazores.pt até ao dia 31 

de janeiro de 2023  

mailto:geral@emazores.pt
mailto:geral@emazores.pt


Anexo I 

Descrição do Espaço a Concessionar 

 

1. Áreas: 

a) Cozinha 1 (A 0.8) = 30m2 

b) Cozinha 2 (A0.15) = 31m2 

c) Sala de entrega das refeições (A0.11) = 37m2 

d) Sala de refeição (A0.4) = 28m2 

e) Bar (A0.2) = 21m2 

f) Copa 1 (A0.9) = 4m2 

g) Copa 2 (A0.9) = 9m2 

h) Sala Economato (A0.16) = 6m2 

 

2. Esplanada:  

 

 



3. Plantas  

 

 

 

  



Anexo II 

Listagem de Equipamentos 

1. Cozinhas 1 e 2 

a. 2x Fogão a gás VIRTUS 

b. 2x Fritadeira de bancada PNH 

c. 1x Forno Gás/Elétrico PRIMAX 

d. 2x Grelhador elétrico FIAMMA 

e. 1x Microondas SAMMIC 

f. 1x Varinha mágica industrial FIMAR 

g. 1x Panela Sopa elétrica NTS 

h. 1x Batedeira industrial MIXER 

i. 1x Máquina Lavar Louça COMPACK 

j. 1x Balança industrial CELY 

k. 2x Armário vertical de congelação MAGNUS 

l. 3x Armário vertical de refrigeração MAGUNS 

m. 1x Balcão FRIEMO 

n. 1x Abatedor de temperatura MERCATUS 

o. 1x Máquina de embalar a vácuo SAMMIC  

 

2. Bar 

a. 1x Bancada refrigerada COLDKIT 

b. 1x Máquina lavar copos/chávenas AE3521 MAGNUS 

c. 1x Vitrine expositora 

d. 1x Máquina café FIAMMA Caravel  

e. 1x Moinho Café FIAMMA 

f. 1x Tostadeira FIAMMA 

g. 1x Torradeira/tostadeira PNH 

h. 1x Microondas SAMMIC 

i. 1x Armário de refrigeração vertical OLITREM  

 

3. Sala de refeição  

a. 18x Mesa individual 

b. 42x Cadeira 

c. 1x Mesa de bar (pé alto) 



Anexo III 

Refeições destinadas aos alunos da ADFMA 

 

Lunch box: 

• 1 baguete carne 

• 1 baguete vegetariana 

• 1 fruta 

• 1 água 0,5l 

• 1 barra energética 

Preço (a pagar diretamente pela ADFMA): 7,50 € (sete euros e cinquenta cêntimos) 

 

Pequeno-almoço: 

• Café e leite 

• Pão 

• Queijo, fiambre e manteiga 

Preço (a pagar diretamente pela ADFMA): 3,00 € (três euros) 

 

Refeição quente: 

• Sopa 

• Prato carne/peixe * 

• Fruta 

• Água e sumo 

• Café 

Preço (a pagar diretamente pela ADFMA): 7,50 € (sete euros e cinquenta cêntimos) 

* Se ao almoço for prato de carne, ao jantar será prato de peixe ou vice-versa 

* Se uma das refeições for fritos a outra não deverá ser 

 

 


