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ESCLARECIMENTOS  

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

 

CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2021/DICP – T - 1/2021 – CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR 
DE PARCEIROS, AZOIA E BAROSA 

 

(Anúncio publicado em DR II Série, número 47, de 09 de março de 2021 - Anúncio de procedimento n.º 3071/2021 

 

 

Na sequência do pedido de prorrogação de prazo para a entrega de propostas, no âmbito do procedimento acima 
mencionado, o Júri do Procedimento, com competências delegadas por deliberação da Câmara Municipal de Leiria de 
02 de março de 2021, informa o seguinte: 

 

Manuel Joaquim Caldeira, Lda.– Documento submetido na plataforma em 29-03-2021 11:31:25 horas 

 
“Vimos por este meio solicitar uma prorrogação de prazo para entrega das propostas da empreitada de CPN 
10/2021/DICP - T-1/2021 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE PARCEIROS, AZOIA E BAROSA, em 
virtude da situação pandemica que o mundo atravessa, e que a cada semana se reflete na maior incapacidade de 
resposta por parte de variadissímos prestadores de serviços, fornecedores e fabricantes.  
Temos verificado, o aumento na demora de apresentação de propostas por parte dos nossos fornecedores.  
Aproveito para solicitar ainda os seguintes esclarecimentos fundamentais para apresentação de orçamento para os 
mesmos: 
 9.3.6 Fornecimento de Quiosque administrativo - Sistema de gestão de atendimento un 1,00  
9.3.7 Fornecimento de Telefone un 22,00  
Solicito informação relativo ao pretendido nos artigos descritos, o descritivo é muito vago para que possamos 
apresentar uma proposta.  
Qual a capacidade do artigos 9.1.13, 9.1.15 e 9.1.16 
Qual as características dos artigos: 9.1.18, 9.1.19, 9.1.20, 9.1.26,.” 

 

Resposta: O júri considera extemporâneo o pedido de esclarecimentos apresentado, considerando, que todos os 
esclarecimentos e erros e omissões solicitados foram respondidos e submetidos na plataforma anoGov, no dia 
23.03.2021 e 25.03.2021, respectivamente. 

 

Relativamente ao pedido de prorrogação de prazo para a entrega de propostas, informam-se todos os interessados, 
que se mantem o prazo de entrega das propostas, para o dia 30/03/2021 até às 23:59 horas. 

 

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,  

 

 

 

 

Sucena Areia  (Presidente)                   Renato Carvalho (Vogal Efetivo)             Sandra Macedo (Vogal Efetivo)   
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