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ExmO. Senhor 
Eng0 Zeinal Bava 
Presidente do Conselho de Administra~30 
PT Comunica~des, S.A. 
Rua Andrade Corvo, 6 
1050-009 LISBOA 

S/ referencia SI cornunicaq%o N l  referencia Data 

19923204 2008-03-20 ANACOM-S1669812008 
1 2 -0:- ?flog 

- 2000251 0 

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento da PT Comunicaq3es, S.A. no ambit0 do 
Regulamento no 95-N2008, de 25 de Fevereiro. Rectifica~zo 

Reportando-nos a carta de V .  Exa. em referencia, detectarnos ter havido urn lapso, na 

informaq2o transmitida a PT Comunicap3es, S.A., atraves do oficio 

ANACOM-S1576312008, de 04 de Abril, p.p. 

Com efeito, no esclarecimento das questdes suscitadas sobre o artigo l o 0  do Regulamento 

do Concurso (ponto 9), onde se 16: 

(( ... - Um involucre que deve ser identificado como contendo a "ldentifica~30 do 

Concorrente", no qual devem ser incluidos (. . .). 

- Urn involucro contendo os elementos previstos na alinea i) do n.O I do art.O 9.O 

(. . .), que devera ser identificado como contendo o "Plano Tecnico': 

- Urn involucro contendo os elementos previstos na alinea j) do n.O 1 do art.O 9.O 

(. ..), que devera ser identificado como contendo o "Plano Economico- 

Financeiro "N. 

deve ler-se: 

. Urn ou varios involucros que devem ser identificados como contendo a 

Identificaqa'o do Concorrente", no qual devem ser incluidos (. . .). 
- Um ou varios involucros contendo os elernentos previstos na alinea i) do n.O I do 

art.O 9. O (. . .), que deverao ser identificados como contendo o "Plano Tecnico". 
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- Um ou varios involucros contendo os elementos previstos na alinea j) do n . O  I do 

art. 9. (. . .), que dever2o ser identificados como contendo o "Plano Economico- 

Financeiro")). 

Tambem no esclarecimento prestado no ponto 12: 

Onde se 16: 

((As copias dos documentos devem ser apresentadas juntamenfe com os originais 

a que se reportam, como tal devem ser incluidas no mesmo involucro e devem 

estar identificadas como copias.)) 

Deve ler-se: 

((As copias dos documentos devem ser apresentadas juntamente com os originais 

a que se reportam (no mesmo capitulo), como fa1 podem ser incluidas no mesmo 

involucro e devem estar identificadas como copias.)) 

Tratam-se de lapsos que importa corrigir uma vez que o no 2 do artigo l o 0  do Regulamento 

do Concurso n%o estabelece qualquer restriqio relativamente ao numero de involucros em 

que se apresentam os documentos e elementos que instruem o pedido de candidatura, 

assegurado que esteja que os mesmos s%o encerrados de mod0 a garantir a inviolabilidade 

do respectivo conteudo, numerados por referencia ao seu numero total (por exemplo, caso o 

numero total de involucros seja 10: 1 de 10; 2 de 10, e assim sucessivamente) e 

devidamente identificados de acordo com a estrutura exigida no caderno de encargos, 

distinguindo-se dessa forma, a identificaqao do concorrente, o plano tecnico e o plano 

economico-financeiro. 

Com os melhores c~mpr imentos~ 1- p4N*J7 


