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Exmo(s). Senhor(es) Administrador(es) / Gerente(s) 

 

 

 

N/ ref.ª: PAQ 414/2018 

Ofício n.º 35013/2018 

ASSUNTO: Notificação de retificação das peças procedimentais. 

CONCURSO PÚBLICO N.º 17/2018/DICP – Aquisição, por lotes, de material elétrico e lâmpadas, 
na modalidade de fornecimento contínuo 

 

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. 

Mais se notificam os interessados que, nos termos do artigo 64.º do CCP, o prazo para apresentação das 

propostas foi prorrogado até às 23:59 horas do dia 17 de julho de 2018 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gestora do Processo: Patrícia Paixão 
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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: 

 

1.1. CADERNO DE ENCARGOS 

 

Cláusula 5.ª da Parte I do Caderno de Encargos: Atendendo ao pedido de esclarecimentos relativo à 
descontinuidade de alguns artigos identificados do Lote 2, a duração do contrato seja alterada da seguinte forma: 

Onde se lê:  

“Cláusula 5.ª | Duração do contrato 

1 O contrato vigorará pelo prazo de 36 meses, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além 
da cessação do contrato.”. 

2- O prazo de duração do contrato é contado a partida da data da celebração do respetivo contrato escrito. 

3 – O contrato terá um prazo máximo de execução de 1095 dias.” 

 

Deverá ler-se: 

“Cláusula 5.ª | Duração do contrato 

1 - O contrato vigorará pelo prazo de 18 meses, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para 
além da cessação do contrato. 

2 - O contrato poderá ser renovado por igual período, ou por períodos de 6 meses, sucessivos, por acordo entre ambas 
as partes. 

3 - A duração total do contrato, incluindo eventuais renovações, não poderá ir além dos 36 meses. 

4 - O prazo de duração do contrato é contado a partir da data da celebração do respetivo contrato escrito. 

5 - O contrato terá um prazo máximo de execução de 1095 dias.” 

 

Cláusula 1.ª da Parte II do Caderno de Encargos, Lote 1, posição 70: Contém uma incorreção na designação do 
artigo, pelo que se procede à sua retificação nos seguintes termos: 

Onde se lê: "Calha para chão DLP 50 x 12, cor cinza" 

Deverá ler-se: “Calha para chão 50 x 12, cor cinza” 

 

Cláusula 1.ª da Parte II do Caderno de Encargos, Lote 2, posições 23, 26, 29, 30, 31 e 32: Verificou-se 
tratar-se de artigos descontinuados ou em vias de se tornarem descontinuados, pelo que se procedeu à supressão 
destes artigos. 

 

Cláusula 1.ª da Parte II do Caderno de Encargos, Lote 2: Para substituição de algumas das posições suprimidas, 
nos termos do parágrafo anterior, foram incluídos os seguintes artigos: 

 - “Lâmpada LED 1,5W G4" na quantidade 20, em substituição das posições 26 e 32; 

 - "Lâmpada LED 2,5W G9" na quantidade de 20, em substituição da posição 31; 

 - No artigo “Lâmpada LED 5W/830 36º GU10”, onde se lê a quantidade de 100 unidades, deverá ler-se a quantidade 
de 160 unidades. 

 

Cláusula 1.ª da Parte II do Caderno de Encargos, Lote 2, posição 78: Contém uma incorreção na designação do 
artigo, pelo que se procedeu à sua retificação nos seguintes termos: 

Onde se lê: "Lâmpada LED R7S, com 10W/3000K" 

Deverá ler-se: "Lâmpada LED R7S, de 12W/4000K com 117cm 1600LM" 

 

1.2. PROGRAMA DE CONCURSO 

Cláusula 8.ª, n.º 2: foi acrescentada uma alínea sobre a prestação de informação relativa à garantia das lâmpadas, 
com a seguinte redação: 
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“d) Para o Lote 2 - Garantia das lâmpadas.” 

Assim, atenta a alteração anterior, No documento “CPN 17_Lote2_ANEXOIII - Alterado - Versão Final” , na 
parte relativa a “Bens_Termos e condições”, neste campo foi acrescentada uma coluna para que os concorrentes 
prestem informação sobre o prazo de garantia das lâmpadas. 

 

II – RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

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

“Vitor Ganchinho – Ilumina, Lda.” – Documento submetido em  05/07/2018, às 10:27:53 horas 

“Gostaria de solicitar esclarecimento na cláusula 6.ª do caderno de encargos, para o fornecimento de lâmpadas, onde 
solicitam um contrato de 3 anos, mas com a evolução do mercado de iluminação poderá causar transtornos. 

Cláusula 6.ª | Obrigações principais do fornecedor 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas 
cláusulas contratuais da celebração do contrato decorrerão para o fornecedor as seguintes obrigações principais: 

e) obrigação de continuidade de fabrico; 

Nas lâmpadas não conseguimos garantir continuidade de fabrico das mesmas, uma vez que a evolução seria cada vez 
mais para o led, por exemplo nas posições de 26 a 32 do Anexo III. As lâmpadas de halogénio, vão ser extintas, 
todas, a partir de setembro deste ano. Não é possível garantir fornecimentos para os próximos 3 anos.” 

Resposta: Para efeitos de apresentação das propostas deverá considerar as alterações introduzidas ao caderno de 

encargos e aos novos anexos III, identificados com a designação “CPN 17_Lote 1_ANEXOIII - Alterado - Versão Final” 

e “CPN 17_Lote2_ANEXOIII - Alterado - Versão Final”. 

 

“Socilux, Lda.” – Documento submetido em 05/07/2018, às 18:47:40 horas  

“- As lâmpadas do Lote 2 do Anexo III têm que ser de marca (Osram ou Philips) dada a sua durabilidade, ou pode ser 

qualquer outra marca? 

- Na posição 23 do Lote 2 do Lote III estas lâmpadas já não existem em fluorescente. Podemos dar cotação para 
lâmpadas de led com o mesmo fluxo luminoso?” 

Resposta: Poderá apresentar lâmpadas de qualquer marca desde que cumpram as especificações técnicas do caderno 
de encargos. 

Em resposta à segunda parte do pedido de esclarecimentos, esclarece-se que o artigo da anterior posição 23 do Lote 2 

foi suprimido. 
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