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

 

 

 

N/ ref.ª: NIPG 47692/18 - PAQ 1327/18 

Ofício n.º 50638/2018 

ASSUNTO: Notificação de esclarecimentos e retificação das peças do procedimento. 

Concurso Público n.º 36/2018/DICP – Aquisição de material de economato, 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 informa que, nos termos do n.º 1 do artigo 64.º do mesmo diploma legal, foi prorrogado o prazo fixado para a 

apresentação de propostas, sendo o novo prazo fixado até às 23:59 horas do 5.º dia a contar da presente 

notificação. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor do Processo: Francisco Santos 

2018/10/11/PA/FS 
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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: 

A. Anexo III 

Foram detetados erros no Anexo III quanto às unidades e respetivas quantidades. Assim, são supridos os erros do 
Anexo III ao Programa do Concurso, conforme documento anexo. 

 

II – RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

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

 

“Americana - Papelarias, S.A.” – Documento submetido em 10/10/2018, 16:02  

«1. No seguimento do v/ concurso CPN 36/2018/DICP, ao elaborarmos a nossa proposta, detetamos que a relação de 
artigos que consta do caderno de encargos, não é a mesma do anexo III, que no programa do concurso clausula 9.ª d) 
nos indica outra relação diferente. Agradecemos que nos indique qual deveremos seguir para não sermos excluídos» 

R: O Anexo III foi retificado, de acordo com a informação constante no n.º 1 da cláusula 1.ª da Parte II – Cláusulas 

Técnicas do Caderno de Encargos, que se anexa à presente notificação.  
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