CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº 1900121
ALUGUER DE VIATURAS COM MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE COLHEITA
MÓVEIS DO IPST, IP

ESCLARECIMENTOS DAS PEÇAS Nº 02
Na sequência da apresentação de pedido de esclarecimentos às peças do presente
procedimento por parte dos interessados e nos termos do art.º 50º do CCP, procede-se aos
seguintes esclarecimentos:
VALE DO AVE TRANSPORTES, Lda.
QUESTÃO 1: No lote 2 - CSTC (Coimbra), por exemplo, no T3 são necessárias 4 viaturas. Existindo a
necessidade de mais viaturas que as 4 acordadas em simultâneo, podem ser recusados os
serviços adicionais ou teremos de assumir o serviço conforme solicitam?
ESCLARECIMENTO 1: No exemplo demonstrado, a média diária na tipologia T3 é de 4 viaturas, no entanto
poderá ocorrer haver mais do que 4 SMC devendo nesses casos o cocontratante garantir
a realização dos serviços adicionais de forma a garantir a realização das colheitas de
sangue.
-------------------------------QUESTÃO 2: Nos lotes que fazem referência a viaturas T4 tem capacidade até 45lugares, sendo que esta
tipologia não é comum, poderemos utilizar em qualquer circunstância viatura com capacidade
superior (por ex. 50 lugares)?
ESCLARECIMENTO 2: A capacidade de lugares fixada nas peças do Concurso deverão considerar como mínima,
pelo que os concorrentes poderão propor outras capacidades desde que garantidas as
capacidades mínimas.
-------------------------------QUESTÃO 3: Podem ser necessárias viaturas com capacidade superior a T4 (por ex: 55, 60, 65, 70lugares)?
ESCLARECIMENTO 3: Do histórico de SMC nos últimos 10 anos, as capacidades necessárias para a realização
das SMC são as fixadas nas peças do Concurso.
-------------------------------QUESTÃO 4: É obrigatória a permanência da viatura no destino ou poderá ausentar-se durante esse período?
ESCLARECIMENTO 4: A viatura deverá manter-se nas imediações do local de brigada com o motorista
contactável, durante toda a SMC. A viatura só poderá ausentar-se por um determinado
período desde que autorizado pelo Chefe de SMC devendo estar definida a hora de
apresentação da viatura.
--------------------------------
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QUESTÃO 5: Todas as viagens serão asseguradas com um único condutor, ou as viagens mais longas teremos
que alocar um condutor adicional?
ESCLARECIMENTO 5: Respondido no Esclarecimento 2 dos Esclarecimentos nº 1, disponível na plataforma
eletrónica Vortal e em www.ipst.pt
-------------------------------QUESTÃO 6: Existindo empresas em que simplesmente tenham sócios em comuns, não obstante serem
empresas independentes com contribuintes, endereços diferentes e etc, há algum impedimento
ou poderão concorrer aos mesmos lotes?
ESCLARECIMENTO 6: Não é fator de impedimento nas duas questões.
-------------------------------QUESTÃO 7: Em respeito à capacidade de carga mínima exigida por viatura em todos os lotes, cláusula 37, do
caderno de encargos, as medidas informadas são rigorosamente a cumprir ou poderão ser
dimensões aproximadas (medidas inferiores ou superiores às exigidas)?
ESCLARECIMENTO 7: Atendendo às dimensões da carga a transportar, pode ser proposto dimensões
aproximadas, desde que esteja garantido a capacidade mínima em m3 fixado no
caderno de encargos (resultado das dimensões fixadas no caderno de encargos).
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