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informaq20 sobre a junq2o de tais documentos, remetendo a sua consulta para o 
capitulo em que tais elementos foram integrados. 

4. Artigo 10.' - Distribui~io das peGas do concurso 

4.1. Artigo lo.', n.O 1 

0 s  nos 1 e 2 do art.' 10.' do Regulamento do Concurso exigem que o pedido de 
candidatura seja apresentado em envelope fechado e autonomizado dos restantes 
elementos que instruem a candidatura. 

Para alem deste envelope os concorrentes devem apresentar involucros com os 
demais documentos e elementos que instruem o pedido de candidatura. 0 no 2 do 
art.' 10.' do Regulamento do Concurso n%o estabelece restriqao relativamente ao 
nljmero de involucros que os concorrentes podem apresentar, mas determina que os 
mesmos devem ser encerrados de mod0 a garantir a inviolabilidade do respectivo 
conteudo, numerados por referencia ao seu numero total e devidamente 
identificados de acordo com a estrutura exigida no caderno de encargos - 
distinguindo-se dessa forma, a identificaq20 do concorrente, o plano tecnico, o plano 
economico-financeiro e o capitufo relativo a descriq20 das linhas gerais de 
composiq20 da oferta televisiva. 

0 Regulamento do Concurso n20 exige que o envelope e os involucros a apresentar 
pelos concorrentes sejam integrados num envelope ou involucro que contenha a 
totalidade dos elementos que compdem a candidatura 

4.2. Artigo lo.', n.O 6 - Copias 

As copias dos documentos devem ser apresentadas juntamente com os originais a 
que se reportam (no mesmo capitulo) e devem estar identificadas como copias, 
podendo ser incluidas no mesmo inv6lucro ou involucros em que s2io inseridos os 
originais de que constituem copias. 

5. Artigo 1 I .O, n.O 2 - Acto publico do concurso 

Com a exig6ncia de credenciaq20 prevista no artigo 1 lo, no 2 do Regulamento do 
Concurso pretende-se que os representantes dos concorrentes estejam munidos de 
mandato ou outro instrumento de representaq20 que lhes confira poderes para, em 
representaqio do concorrente, intervir no act0 publico. 






























