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Rectificações efectuadas ao abrigo do artigo 5.º do Programa
do Concurso
Rectificação n.º 18
Programa do Concurso
Anexos VI-D a VI-H
Na coluna “Unidades de resposta” do atributo “Produção de Calor” dos Anexos VI-D
a VI-H, onde se lê “ºC” deve ler-se “kJ/h” – quilo joule por hora.

Rectificação n.º 19
Programa do Concurso
Alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º - Documentos da proposta
Na alínea a) do n.º1. do artigo 24.º do Programa do Concurso, relativo ao formato
do ficheiro, onde se lê:
“deve
ser
enviada
em
VI_[designação_empresa].pdf”

ficheiro

com

a

designação

“Anexo-

deve ler-se:
“deve
ser
enviada
em
“Anexo_VI_[designação_empresa].xls”.

ficheiro

com

a

designação

Rectificação n.º 20
Programa do Concurso
Anexos VI-E, VI-F e VI-G
Nas linhas 14.3 e 14.5 dos anexos VI-E, VI-F e VI-G do Programa do Concurso,
onde se lê:
“P.V.P. da mensalidade dos serviços de assistência técnica para o Estado” e “P.V.P.
mensal adicional dos serviços de assistência técnica para o Estado”
deve ler-se:
“P.V.P. da mensalidade dos serviços de assistência técnica” e “P.V.P. mensal
adicional dos serviços de assistência técnica”.
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Rectificação n.º 21
Convite à Apresentação de Propostas
Artigo 6.º - Documentos da proposta
No artigo 6.º do Convite à Apresentação de Propostas, onde se lê:
Artigo 6.º Documentos da proposta
As propostas devem ser constituídas pelos seguintes documentos:
a) Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do Anexo I do presente convite, que deve
ser
enviado
em
ficheiro
com
a
designação
“Anexo
Iconvite_[designação_empresa].pdf”;
b) Proposta elaborada no formulário do Anexo VI do programa de concurso, que
deve
ser
enviado
em
ficheiro
com
a
designação
“AnexoVI_[designação_empresa].xls”.
deve ler-se:
Artigo 6.º Documentos da proposta
As propostas devem ser constituídas pelos seguintes documentos:
a) Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do Anexo I do presente convite, que deve
ser
enviado
em
ficheiro
com
a
designação
“Anexo_I_convite_[designação_empresa].pdf”;
b) Proposta elaborada utilizando o formulário do Anexo VI ao presente programa de
concurso,
que
deve
ser
enviada
em
ficheiro
com
a
designação
“Anexo_VI_[designação_empresa].xls”;
c) Certidão ou certidões do registo de propriedade da marca em Portugal referente
ao produto proposto emitida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou
entidade equivalente de âmbito internacional, que deve ser enviada em ficheiro
com a designação “cert_reg_marca_[designação_empresa].pdf”;
d) No caso de não ser titular do registo da propriedade da marca em Portugal, o
concorrente deverá apresentar documento comprovativo de autorização pelo titular
do registo da marca para a representação/comercialização do produto proposto em
Portugal,
que
deve
ser
enviada
em
ficheiro
com
a
designação
“autoriz_represent_marca[designação_empresa].pdf”;
e) Documento comprovativo da certificação NP EN ISO 14001 do fabricante, se
aplicável,
que
deve
ser
enviada
em
ficheiro
com
a
designação
“ISO_14001_fabricante_[designação_empresa].pdf”.
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