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N/ ref.ª: RQI 4779/18 - PAQ 929/18 

Ofício n.º 33329/2018 

ASSUNTO: Notificação de retificação das peças procedimentais. 

CONCURSO PÚBLICO N.º 16/2018/DICP – Aquisição de equipamento em aço inox e 
electrodomésticos, para cozinhas e copas de edifícios escolares, do Município de Leiria 

 

Nos termos do disposto no artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/08, de 29 

de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e com referência ao 

procedimento em epígrafe, notificam-se todos os interessados da decisão, por mim proferida, relativa à prestação de 

esclarecimentos e à retificação das peças procedimentais, conforme informação anexa. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL / O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestora do Processo: Patrícia Alves 
2018/06/29/PA 
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I - RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO 

Retificam-se as peças do procedimento, conforme dispõe o artigo 50.º do CCP, nos seguintes termos: 

Cláusula 1.ª da Parte II do Caderno de Encargos, relativa às características, condições e quantidades dos 
bens a fornecer: a Cláusula 1.ª da Parte II do Caderno de Encargos continha uma omissão na tabela respeitante ao 
Lote 1 – Equipamento em aço inox, na parte respeitante à “mesa apoio inox industrial com rodas”, dado que não se 
indicou a quantidade de gavetas a incluir no bloco de gavetas. 

Assim, é suprida a omissão do caderno de encargos, nos seguintes termos:  

Onde se lê: 

Mesa apoio inox 
industrial com rodas 

Construção em aço inox AISI 304, com estrado inferior e prateleira, 2 
portas de correr, bloco de gavetas para talheres, 4 rodas (2 com travão), 
totalmente fechada.  

Dimensões: 1600 x 500 x 850mm 

17 Unid. 

 

Deverá ler-se: 

Mesa apoio inox 
industrial com rodas 

Construção em aço inox AISI 304, com estrado inferior e prateleira, 2 

portas de correr, bloco de gavetas com 4 gavetas para talheres, 4 rodas 
(2 com travão), totalmente fechada.  

Dimensões: 1600 x 500 x 850mm 

17 Unid. 

 

 

II – RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

Responde-se ao pedido de esclarecimentos, conforme dispõe o artigo 50.º do CCP, nos seguintes termos: 

 

“SOGENAVE, S.A.” – Documento submetido em  26/06/2018, 11:43:21 

 

“Vimos por este meio solicitar os seguintes esclarecimentos: 

Lote 1 

17 Unidades - Mesa apoio inox industrial com rodas 

- Construção em aço inox AISI 304 

- Com estrado inferior e prateleira – Esclarecimento: o que se pretende com estrado? Serão duas prateleiras, 

sendo uma inferior e outra intermédia?” 

R: Pretende-se que tenha apenas uma prateleira intermédia e fundo/base. 

 

“- 2 Portas de correr 

- Bloco de gavetas para talheres – Bloco de gavetas, quantas gavetas? (…)” 

R: A Cláusula 1.ª da Parte II do Caderno de Encargos foi retificada, conforme exposto no Ponto I supra. Assim, 
pretende-se que o bloco tenha 4 gavetas, em bloco vertical. 
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