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ATA DO JÚRI – ANÁLISE DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
 

Aos dezanove dias do mês de agosto de dois mil e vinte, decorrido o prazo previsto no n.º 1 do artigo 

50º do Código dos Contratos Públicos, - primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das 

propostas-, reuniu o júri designado para o Concurso Público identificado em epígrafe, nomeado por 

despacho do Sr. Presidente datado de seis de agosto de dois mil e vinte, composto por Miguel Santos, 

na qualidade de 1º Membro Efetivo-Presidente, Mário Costa e Cátia Lucas, na qualidade de 2º e 3º 

Membros efetivos, respetivamente, a fim analisar e prestar os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados. 

Iniciada a reunião verificou-se que foi apresentado o seguinte pedido de esclarecimento:  

 

Entidade: Luis Alberto Martins de Figueiredo, Lda. 
Data e hora: 18/08/2020 15:48 
 
“Ex.mos Senhores, boa tarde, 
Nas Peças de Procedimento, fazem V. Ex.as referência que "É da responsabilidade do 
adjudicatário proceder à homologação das viaturas pelo IMT - Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes, I.P. e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (relativamente ao 
Lote 1)". 
alertamos no entanto que esta tipologia de viatura não existe nem no IMT nem na ANEPC e que a 
ANEPC não faz qualquer homologação de viaturas. 
O que acontece nestes casos é que no campo das "Anotações especiais" fica registado "especial 
para o serviço de proteção civil". Nada mais. Como tal deverá ser corrigido o Caderno de 
Encargos. 
Por outro lado, é praticamente impossível obter do importador estas viaturas em 60 dias, quanto 
mais entregá-las trasnformadas nesse período de tempo. Assim, agradece-se que o prazo de 
entrega seja alterado para 120 dias. 
Por último, sugere-se que o requisito da pot~encia seja alterado para maior ou igual a 150cv ou 
as opções ficarão muito reduzidas. 
Com os melhores cumprimentos, 
Luis Figueiredo” 
 
Após análise, verificou o júri que o pedido de esclarecimentos, foi solicitado pelo interessado, após o 

primeiro terço do prazo fixado para apresentação das propostas (términus a dezasseis de agosto de 

2020). 

 

O júri, verificou ainda que o interessado não solicita esclarecimentos necessários à boa compressão e 

interpretação das peças do procedimento, conforme dispõe o nº 1 do artigo 50.º do CCP, pretendendo a 

alteração das peças do procedimento no que se refere à legalização da viatura, ao prazo de entrega e à 

potência do veículo. 

 

Relativamente ao indicado na alínea y) do número 2.1 do ponto 2 do Caderno de Encargos “Legalização 

da viatura no IMT e homologação da mesma como viatura de emergência com reconhecimento pela 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil”, conjugado com o ponto 3 do mesmo documento, 

o adjudicatário é responsável pelas despesas de legalização e transferência de propriedade das viaturas, 
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junto da entidade competente, devendo toda documentação do veículo ser emitida em conformidade 

legal. 

 

Face ao acima exposto, deliberou o júri, por unanimidade, disponibilizar a presente ata aos interessados. 

 

 

E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata em duas páginas, que vai ser assinada pelos elementos intervenientes, após o que será 

disponibilizada na plataforma de contratação pública (Saphety). 

 

O Júri, 

1º Membro efetivo (Presidente) 

 

 

 

 

 

 

 

2º Membro efetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Membro efetivo 
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