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EDITAL N.º 157/2021/DICP 
 
 

Consulta Preliminar 
(Artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos) 

 
Consulta Preliminar ao Mercado – Procedimento de aquisição de serviços para 

fornecimento/desenvolvimento de Plataforma online de interface e gestão de processos relativos à 
atribuição de auxílios ao associativismo e relacionamento com as freguesias do concelho de Leiria 

 
 

Enquadramento  

O Município de Leiria há muito que apoia o associativismo, reconhecendo o papel central que as Associações e 
Coletividades têm na vida do Concelho como promotores de respostas sociais, de ocupação dos tempos livres, de 
dinamização da vida cultural, recreativa e desportiva, contribuindo, através das suas diversas atividades, para a 
coesão social da cidade. 

Sendo vários os serviços da CML (áreas da cultura e animação, do desporto, da juventude, da ação social, saúde 
animal, saúde e ambiente) a gerir diariamente um número de candidaturas de apoio e subvenções ao associativismo, 
é urgente os serviços em causa, disporem de uma plataforma onde possam gerir e controlar todos os apoios 
solicitados e atribuídos. E as Associações e outras entidades, uma plataforma integrada, onde possam efetuar e 
acompanhar os respetivos processos, quer na fase de submissão de candidaturas e sua apreciação, quer na fase da 
sua execução. 

Por outro lado, a procura de respostas mais rápidas para a satisfação das necessidades das populações locais tem 
significado um aprofundar do relacionamento com as freguesias com a existência, quer de regulamento próprio para 
atribuição de apoios, quer através da delegação de competências através da instituição de contratos 
interadministrativos. Tendo o Município de Leiria 18 freguesias e de momento cerca de 100 contratos 
interadministrativos em curso, a inexistência de uma plataforma transversal a toda a organização é potenciadora à 
adoção de diferentes procedimentos e diferentes formas de reporte que urge uniformizar. 

 

Objetivos 

Pretende, assim, o Município de Leiria contratar a aquisição de serviços para fornecimento/desenvolvimento de 
Plataforma online de interface e gestão de processos relativos à atribuição de auxílios ao associativismo e 
relacionamento com as freguesias do concelho de Leiria, conforme requisitos técnicos constantes do Anexo I e que 
faz parte integrante do presente Edital, fazendo uso do estatuído no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, nos termos da denominada “consulta 
preliminar ao mercado”, recolher informação financeira para que possa, a partir dos seus resultados, fundamentar a 
fixação do preço base e melhor definir as especificações técnicas.  

A Consulta Preliminar destina-se à preparação do procedimento de formação do contrato e não terá por efeito 
distorcer a concorrência, nem resultará em qualquer violação da não discriminação e transparência.  

A Consulta Preliminar e o presente documento têm um caráter meramente informativo, não estando o Município de 
Leiria vinculado a essas informações, pelo que as mesmas poderão não ser consideradas ou acolhidas nas peças do 
procedimento de formação do contrato a aprovar pelo órgão competente para a decisão de contratar. 

 

Forma e prazo da consulta  

É imperativo que a consulta preliminar ao mercado seja conduzida, nos termos legais, com imparcialidade e 
transparência, garantindo-se um tratamento igual dos operadores económicos, conforme o disposto no artigo 35.º-A 
do Código dos Contratos Públicos.  

 

Tendo em conta estes princípios, a informação da consulta preliminar é publicitada no site do Município de Leiria, do 
qual faz parte o presente documento, em https://www.cm-leiria.pt/apoio-ao-municipe/concursos/contratacao-
publica/consulta-preliminar. 

 

A prestação voluntária de informação pelos operadores económicos deverá ser remetida para os endereços de correio 
eletrónico cmleiria@cm-leiria.pt e aprovisionamento@cm-leiria.pt, no prazo de 15 dias úteis, com indicação da 
referência da consulta preliminar no título do email – “Consulta Preliminar ao Mercado – Procedimento Aquisição de 
serviços para fornecimento/desenvolvimento de Plataforma online de interface e gestão de processos relativos à 
atribuição de auxílios ao associativismo e relacionamento com as freguesias do concelho de Leiria”.  
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Esclarecimentos podem ser solicitados para os endereços de correio eletrónico anteriormente referidos até ao 5.º 
dia útil após a publicitação, sendo as respetivas respostas disponibilizadas também no site do Município de Leiria, 
em https://www.cm-leiria.pt/apoio-ao-municipe/concursos/contratacao-publica/consulta-preliminar. 

 
Elementos a apresentar 

No mesmo prazo, deverá enviar a seguinte documentação em suporte digital (.pdf e .doc/.ppt/.rtf):  
-Prazo de execução;  
-Valor estimado e nota descritiva respetiva; 
-Plano e cronograma de desenvolvimento do produto; 
-Memória descritiva do produto; 
-N.º de anos de isenção de pagamento relativos a licenciamento, manutenção e atualizações;  
-Outros elementos considerados relevantes. 
 
 
Leiria, 21 de setembro de 2021.  
 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 
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