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ESCLARECIMENTOS  

[Artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos – CCP] 

 

CONCURSO PÚBLICO N.º 36/2018/DICP – Aquisição de material de economato, na modalidade de 
fornecimento contínuo 

(Anúncio publicado em DR II Série, número 187, de 27 de setembro de 2018 - Anúncio de procedimento n.º 7951/2018). 

 

Na sequência dos pedidos de esclarecimentos apresentados, no âmbito do procedimento acima mencionado, o Júri do 
Procedimento, com competências delegadas por despacho do senhor presidente, de 26 de setembro de 2018, 
esclarece o seguinte: 

 

“CTT – Correios de Portugal, S.A.” – Documento submetido em  02/10/2018, 11:34:02  

“1. O objeto do concurso faz referência à aquisição de material de economato, de acordo com as quantidades e 
características descriminadas na Parte II – Cláusulas Técnicas, bem como a tipificação da modalidade de fornecimento 
contínuo. 

a) Significa que, na eventualidade dos CTT serem adjudicatários, estes serão os proprietários do material de 
economato até que sejam efetuados os respetivos pedidos de fornecimento?” 

Resposta: Sim. Nos termos do n.º 3 da cláusula 8.ª da Parte I – Cláusulas Jurídicas do caderno de encargos, a 

transferência da posse e da propriedade dos bens objeto do contrato para o contraente público apenas ocorrerá com a 

entrega dos mesmos. Alerta-se para a condição prevista no n.º 2 da cláusula 1.ª da Parte II do caderno de encargos: 

“O Município de Leiria não garante que sejam adquiridas todas as quantidades indicadas. As quantidades indicadas 

devem ser consideradas como meros indicadores de previsão, baseados no histórico da atividade municipal e 

mormente no trabalho planeado para o período em causa.” Assim, na gestão dos pedidos de fornecimento (PFO) 

poderão ser solicitadas mais quantidades de alguns artigo e menos de outras, não podendo, porém, nunca o valor 

total acumulado dos PFO ultrapassar o valor contratualizado. 

b) Qual o meio através do qual o Município de Leiria irá submeter os pedidos de fornecimento dos materiais?” 

Resposta: O Município de Leiria submete, à medida das suas necessidades, os pedidos de fornecimento para o 
endereço eletrónico indicado pela entidade adjudicatária. 

c) Qual a estimativa de pedidos de fornecimento dos materiais de economato descriminados na tabela da Parte II – 
Cláusulas Técnicas?” 

Resposta: Os PFO serão emitidos de acordo com as necessidades do Município de Leiria, prevendo-se que, em sede 
de execução do contrato, possam vir a ser emitidos entre 100 a 150 PFO’s. 

“2. Na Parte I – Cláusulas Jurídicas, Capítulo II – Obrigações Contratuais, Cláusula 8.ª – Entrega dos bens objeto do 
contrato, Ponto 1, é referido que a entrega dos bens será efetuada de forma faseada no armazém do Município de 
Leiria. 

a) Essa entrega faseada será efetuada em função dos pedidos de fornecimento enviados?” 

Resposta: Sim, nos termos do n.º 1 da cláusula 8.ª da Parte I – Cláusulas Jurídicas do caderno de encargos, os bens 
objeto do contrato “deverão ser entregues, de forma faseada no armazém do Município de Leiria (…), após 
confirmação da receção dos pedidos de fornecimento (PFO)”. 

b) Em alternativa, essa entrega poderá ser efetuada num único momento na morada indicada no Caderno de 
Encargos?” 

Resposta: Não, pois o que se pretende é celebrar um contrato de fornecimento contínuo, conforme indicado nas 
peças. Nos termos do n.º 1 da cláusula 8.ª da Parte I – Cláusulas Jurídicas do caderno de encargos, a entrega dos 
bens objeto do contrato deverá ser efetuada de forma faseada, no armazém geral do Município de Leiria.  

 

Uma vez que os esclarecimentos sobre as peças do procedimento foram comunicados dentro do prazo 
estabelecido para o efeito, nos termos do consagrado no artigo 50.º, a data para apresentação das 
propostas manter-se-á até às 23h59 do dia 11/10/2018. 

Em cumprimento do disposto no n.º 8 do artigo 50.º do CCP, procede-se à publicitação desta decisão na 
plataforma eletrónica. 

 

O Júri do Procedimento,  

       

                 

Licínia Duarte (Presidente)       Mário Canário (Vogal efetivo)              Patrícia Alves (Vogal suplente) 

http://www.cm-leiria.pt/

		2018-10-04T10:46:56+0100
	PATRÍCIA ALEXANDRA FERREIRA ALVES


		2018-10-04T10:48:12+0100
	LICÍNIA MARIA ANTUNES DA COSTA DUARTE


		2018-10-04T11:33:28+0100
	MÁRIO RUI DA CONCEIÇÃO CANÁRIO




