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 01
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:
WEEKENDTREASURE-Viagens e Turismo, Lda.
QUESTÃO 1: Clausula 36ª do Caderno de Encargos, Lotação de Viaturas.
Pergunta- Poderemos na lotação de 45 Lugares solicitar o colaboração de parceiros ou fornecer
dados de viatura para esta lotação à posteriori?
Pois na nossa frota de momento a lotação mais elevada que temos e de 31 Lugares. Mas temos
possibilidade de compra de viatura maior caso ganhemos o Concurso.
ESCLARECIMENTO 1: Quer os aspetos submetidos à concorrência, quer os aspetos não submetidos à
concorrência, devem fazer parte da proposta, sob a forma de atributos e, termos e
condições da proposta.
O recurso à subcontratação, agrupamento de empresas, ou outra modalidade, está
previsto no Código dos Contratos Públicos e Peças do presente procedimento.
-------------------------------QUESTÃO 2: Clausula 32ª do Caderno de Encargos, Horários.
Pergunta – Tendo em conta o horário alargado que solicitam entendemos que teremos sempre
de colocar 2 motoristas a cada serviço, para poder cumprir as normas de horários de condução.
Estamos a entender bem este ponto?
ESCLARECIMENTO 2: O horário alargado previsto nas peças do procedimento define os limites possíveis em
que poderá decorrer o serviço objeto do contrato.
Atendendo ao período em que decorre um serviço, o recurso a dois motoristas é raro,
correspondendo no máximo a 1% por lote no universo das quantidades postas a
concurso.
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