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Secção I 

Disposições Gerais 

ARTIGO 1.2 OBJETO E MODALIDADE DO CONCURSO 
1. O concurso tem por objeto o "Arrendamento para fins não habitacionais do Edifício da 

Madalena". 
2. O concurso é público, podendo apresentar proposta todas as entidades que se encontrem 

nas condições gerais estabelecidas por lei. 

3. A base do concurso para o arrendamento, é de 450,00 ( mais iva (quatrocentos e 

cinquenta euros), de retribuição mensal. 

ARTIGO 2.11 ENTIDADE PÚBLICA CONTRATANTE 
A entidade pública contratante é o Município de Ponte de Uma, sito na Praça da República, 
4990-620 Ponte de Lima, com o telefone n.l! 258 900 400, Fax n.s 258 900 410, endereço de 

correio eletrónico: geral@cm-pontedelima.pt e sítio na Internet http://www.cm 

pontedelima.pt. 

ARTIGO 3.2 CONCORRENTES 
1. Podem concorrer pessoas singulares, coletivas ou equiparadas, individualmente ou que 
declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio 

externo, em regime de disponibilidade solidária, no caso de lhes ser adjudicado o 

arrendamento. 
2. As entidades concorrentes têm de estar reconhecidas como entidades de competência, 

solvibilidade e idoneidade, que cumpram as seguintes condições: 
a) Não serem devedores de impostos ao Estado Português; 
b) Não serem devedores de contribuições à Segurança Social, devidamente comprovada 

por certidão emitida pelo Instituto de Segurança Social. 1. P.; 

c) Não serem devedores ao Município de Ponte de Lima. 

ARTIG04.2 CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
1. O critério para a Adjudicação será o previsto no ert.s 122 do presente programa. 

2. Durante a fase de elaboração das propostas, os interessados poderão visitar o imóvel objeto 

do concurso. 
3. As visitas devem ser requeridas ao júri do concurso, durante o primeiro terço do prazo para 
apresentação de propostas, devendo reatizar-se até ao final do segundo terço do mesmo 

prazo. 

Secção li 

Propostas 
ARTIGO S.2 
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1. Os interessados poderão formular a sua proposta a concurso, nas datas e locais indicados 

no Edital de publicitação deste concurso. 
2. As propostas e os documentos que as acompanham, podem ser entregues pelos 

concorrentes ou seus representantes, diretamente durante o período normal de atendimento 
ao público no GAM - Gabinete de Atendimento ao Munícipe do Município de Ponte de Uma - 
Praça da Republica, 4990-620 Ponte de Lima, ou remetidas pelo correio sob registo e com 

aviso de receção. 
3. O período normal de atendimento ao público no GAM - Gabinete de Atendimento ao 

Munícipe é das 9:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 16:00 h. 
4. Se o envio da proposta se efetuar pelo correio, o concorrente será o único responsável pelos 
atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na 
hipótese da entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das 

propostas. 

ARTIGO 6.2 PEDIDO OE ESCLARECIMENTOS 
1. A entidade que preside ao concurso é o Município de Ponte de Lima, a quem deverão ser 
apresentadas por escrito, dentro do primeiro terço do prazo fixado para apresentação de 
propostas, as reclamações e pedidos de esclarecimento de quaisquer dúvidas surgidas na 
interpretação das peças do processo de concurso, o incumprimento deste ponto torna o 
concorrente responsável por todas as consequências da errada interpretação que haja feito; 
2. Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados por escrito, até ao 
fim do segundo terço do prazo fixado para apresentação das propostas; 
3. A adjudicação é da competência da Câmara Municipal, mediante proposta do Júri. 

4. O Júri será constituído por: 
• Presidente: Eng.! Mecia Martins, Vice - Presidente da Câmara Municipal 

• Vogal: Dr.! Sofia Velho, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira 
• Vogal: Dr.ê Filomena Mimoso, Técnica Superior Jurista 

5. Sem prejuízo de, e por questões logísticas ou de funcionalidade, poder ser prestado apoio 
por quaisquer outros funcionários municipais ou de, em caso de falta ou impedimento de 
qualquer dos membros efetivos, o Presidente da Câmara designar substituto. 

ARTIGO 7.2 DOCUMENTOS QUE INSTRUEM AS PROPOSTAS 
1. A proposta a elaborar de acordo com modelo anexo (Modelo 1), será instruída com os 

seguintes documentos: 
a) Identificação do concorrente, mencionando o seu nome, número de contribuinte, número 
do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão ou de pessoa coletiva, estado civil, domicilio, ou, 
no caso de pessoa coletiva, cópia da respetiva matrícula na Conservatória do Registo 

Comercial; 
b) No caso de se tratar de um representante de outrem deverá ser apresentada a respetiva 

procuração com poderes para o respetivo ato; 
c) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I; 
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d) No caso de pessoa coletiva, documentos de prestação de contas dos últimos três exercícios 

findos ou dos exercícios findos desde a sua constituição, caso tenha ocorrido há menos de três 

anos; 

e) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS dos últimos três anos; 

f) No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compõe deve 

apresentar os documentos referidos nas alíneas anteriores; 

g) Certidão permanente ou autorização para consulta da mesma no sitio 

www.portatdaempresa.pt, tratando-se de pessoa coletiva; 

h) E ainda certidão de não dívida às finanças e à segurança social. 

ARTIGO 8,!! 

MODO OE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. A proposta e os documentos que a acompanham devem ser redigidos em língua 

portuguesa ou, no caso de não o serem, serão acompanhados da tradução devidamente 

autorizada e em relação à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os 

efeitos, sobre os respetivos originais. Não poderá conter palavras riscadas, emendas, rasuras 

ou entrelinhas, a não ser com a respetiva ressalva; 

2. A proposta será encerrada em sobrescrito opaco e fechado, em cujo rosto se escreverá as 

palavras "Proposta para arrendamento do Edifício da Madalena" e o nome ou a denominação 

social do concorrente e o seu endereço. 

Secção Ili 

Ato público do concurso 

ARTIG09.V 

ABERTURA OAS PROPOSTAS 

1. A abertura das propostas, em ato público, terá lugar no Edifício dos Paços do Concelho no 

Salão Nobre e realizar-se-á pelas 10 horas do terceiro dia útil que se seguir ao expirar do prazo 

para entrega das propostas. 

2. À sessão do ato público pode assistir qualquer interessado, mas nele apenas podem intervir 

os concorrentes e os seus representantes, estes últimos devidamente credenciados. 

ARTIGO 10.V 

EXCLUSÃO OE CONCORRENTES 

São excluídos os concorrentes cujas propostas não sejam recebidas no prazo fixado e ainda os 

que não reúnam os critérios previstos no artigo 3º. 

ARTIGO 11.v 

EXCLUSÃO OAS PROPOSTAS 

São excluídas as propostas que não contenham os elementos exigidos no artigo 72 e sv. 

ARTIGO 12.2 

CRIT�RIO DE QUALIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas dos concorrentes serão analisadas e escalonadas tendo em consideração os 
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1 - Fatores a considerar A) Formação Profissional (FP) 25% Critério Relativo ao concorrente e/ou aos Recursos Humanos a apresentar 
B) êxperlêncla Profissional (EP) 

Critério Relativo ao concorrente 

20% 

C) Qualidade da solução proposta (QP) 30% 

D) Preço (PR) 25% 

A. Formação Profissional (FP) a) Sem cursos de formação: O valores 
b) Por cada hora de formação: 0,05 valores (até ao máximo de 10 valores, ainda 

que contabilizado cumulativamente). 

Neste item serão considerados os cursos frequentados com interesse para as 

funções correspondentes ao objecto do presente concurso. 

O concorrente obriga-se a apresentar, sob pena de se considerar inexistente, 

documento da escola ou da entidade formadora, comprovativo da duração do curso, 

em horas. 

B) Anos de experiência do proponente na atividade de restauração e bebidas 

Experiência de 1 a cinco anos _!_valor 

Experiência de seis a dez anos....................................... _5_ valores 

Experiência superior a dez anos ..1Q_ valores 

C) Qualidade da solução Proposta (QP) 

Será analisado atendendo a: 

Materiais e Equipamentos 

10 
A proposta apresentada revela, pela qualidade e diversidade dos materiais e 

(excelente) 
equipamentos propostos, total adequação ao objecto do concurso a que se 

destina, bem como à envolvente onde se encontra implementado o Edifício. 

5 
A proposta apresentada revela, pela qualidade e diversidade de materiais e 

(bom) 
equipamentos propostos, boa adequação ao objecto do concurso a que se 

destina, bem como à envolvente onde se encontra implementado o Edifício. 

1 
A proposta apresentada revela, pela qualidade e diversidade de materiais e 

(suficiente) 
equipamentos propostos, mediana adequação ao objecto do concurso a que se 

destina, bem como à envolvente onde se encontra implementado o Edifício. 

D) Preço (PR) 25% 

A base do concurso para arrendamento é de 450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros) de 

retribuição mínima mensal. 
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CLASSIFICAÇÃO FINAL !CFI 
Atendendo aos critérios supra definidos, as propostas serão valorizadas de 1 a 10, até à 

segunda casa decimal, e ordenadas de acordo com a seguinte fórmula: 

CF=0,25xFP+0,20xEP+0,30xQP+0,2SxPR 

PR= ((Valor da Proposta em Análise)/(Valor da Proposta de Maior Preço))xlO 

Subsistindo empate, realiza-se uma Hasta Pública, nos termos previstos dos artigos seguintes. 

ARTIGO 13• 
NOTIFICAÇÃO OA ADMISSÃO À HASTA PÚBLICA 

Os concorrentes empatados serão notificados, com a antecedência mínima de três dias úteis, 

da hora e locat em que terá lugar a realização da Hasta Pública. 

ARTIGO 142 

REGRAS GERAIS 00 ATO PÚBLICO 
1. Serão admitidos ao ato público pessoas singulares ou coletivas, estas devidamente 

representadas. 

2. Antes do início da Hasta Pública serão prestados todos os esclarecimentos sobre o objeto da 

mesma. 

3. Proceder-se-á, em ato contínuo, à licitação oral entre os concorrentes admitidos, ficando a 

constar da ata os lanços sucessivamente oferecidos. 

4. A base de licitação do concurso para arrendamento do edifício da Madalena será o valor 

mais elevado apresentado na proposta de carta fechada, de entre as propostas objeto de 

empate. 

ARTIGO 152 

REGRAS GERAIS OA HASTA PÚBLICA 
1. À hasta pública pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os 

concorrentes e os seus representantes legais, devidamente credenciados. 

2. Se o concorrente se fizer representar na sessão de abertura de propostas, deverá o 

representante estar devidamente credenciado e exibir o documento conferindo-lhe poderes 

especiais para intervir em todos os atos da mesma. No caso de intervenção do titular de 

sociedade será necessária a exibição do seu bilhete de identidade/cartão do cidadão 

acompanhado de certidão registo comercial atualizada. 

3. As propostas são efetuadas por licitação verbal, aberta que seja a praça. 

4. O primeiro lanço deve corresponder ao valor mais elevado apresentado na proposta de carta 

fechada, de entre as propostas objecto de empate, não podendo os lanços subsequentes ser de 

valor inferior a 25 ( (vinte e cinco euros). 

5. O interessado deve declarar a qualidade em que licita, nomeadamente, em nome próprio ou 

em representação, ou ainda como mandatário, gestor de negócios ou representante de outrem, 

apresentando para o efeito documento comprovativo dessa qualidade. 

6. A licitação termina quando o Presidente do Júri tiver anunciado por três vezes o lanço mais 
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7. Terminada a licitação elabora-se ata do ato, que deve ser assinada pelos membros da 

comissão e pelo adjudicatário provisório, se estiver presente. 

8. Não havendo licitação considera-se o ato público deserto, devendo ser adjudicada ao 

concorrente que se apresentou para realização da hasta pública. 

Apreciação e Adjudicação ARTIGO 16Jl ADJUDICAÇÃO 
Com base em deliberação fundamentada pelo júri, a adjudicação será atribuída ao concorrente cuja proposta fique qualificada em primeiro lugar. 

ARTIGO 17.• NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO 
1. Nos cinco dias posteriores à respetiva decisão, todos os concorrentes são notificados do ato 

de adjudicação. 

2. No mesmo prazo devem ser solicitados ao adjudicatário os documentos necessários à 

outorga do contrato, bem como o pagamento da caução, correspondente a dois meses de 

renda. 

ARTIGO 18.V ANULAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO 
1. A adjudicação considera-se sem efeito quando, por facto que lhe seja imputável o 

adjudicatário: 

a) Não entregue a documentação que lhe é exigida; 

b) Não preste a caução que lhe é exigida; 

c) Não compareça no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, sem razão que o 

justifique. 

2. Nos casos previstos no número anterior, a adjudicação pode ser feita ao concorrente 

classificado em segundo lugar. 

ARTIGO 19.V CAUSAS DA NÃO ADJUDICAÇÃO 
1. O Município de Ponte de Lima reserva-se o direito de não adjudicar o "Arrendamento do 

Edifício da Madalena" devendo para o efeito fundamentar a decisão. 

2. Caso se verifique a não adjudicação os concorrentes serão notificados da 

decisão e dos fundamentos que a justifiquem. 

3. O Município é soberano nas suas decisões e delas não cabe o direito de recurso. 

Secção V 

Contrato ARTIGO 20.• ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 
1. A minuta do contrato é enviada, para aceitação, ao adjudicatário. 
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2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatário quando haja aceitação expressa ou quando 

não haja reclamação nos cinco dias subsequentes à respetiva notificação. 

ARTIG021.'I RECLAMAÇÕES CONTRA A MINUTA 
1. São admissíveis reclamações contra a minuta quando dela constem obrigações não contidas 

na proposta ou nos documentos que servem de base ao concurso. 
2. Em caso de reclamação, a entidade que aprova a minuta comunica ao adjudicatário, no 

prazo de 10 dias úteis, o que houver decidido sobre a mesma, entendendo-se que a defere se 

nada disser no referido prazo. 

ARTIGO 22.2 CELEBRAÇÃO 00 CONTRATO ESCRITO 
1. O contrato é reduzido a escrito e deve ser celebrado no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da aceitação da minuta ou, consoante o caso, do conhecimento da decisão sobre a 
reclamação contra aquela ou do termo do prazo fixado para o respetivo deferimento tácito. 
2. A entidade pública contratante comunica ao adjudicatário, com a antecedência mínima de 

cinco dias, a data, hora e local em que se celebra o contrato. 
3. Se a entidade pública contratante não celebrar o contrato no prazo fixado, pode o 

adjudicatário desvincular-se da proposta. 

Secção VI 
Declarações 
ARTIGO 23,2 FAl51DADE DE OOCUMENTOS E DE DECLARAÇÕES 

Sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal, a 
falsificação de documentos ou a prestação culposa de falsas declarações determina, consoante 

o caso, a respetiva exclusão ou a invalidade da adjudicação e dos atos subsequentes. 

Ponte de Lima,_ de outubro de 2018, 

O�donte, 

__J_,j 
Victor �el Alves Mendes (Eng.2) 
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ANEXOI 

(De acordo com o disposto do art. 1.r1 do Programa de Concurso Público para o 

Arrendamento do Edifico da Madalena" 
Exmo. Senhor Presidente 

Da Câmara Municipal de Ponte de Uma 
............................................................................... (nome, número de ldentlficação fiscal e morada), 

na qualidade de representante legal de Ul (firma, número de identificação fiscal e 
sede), tendo tomado Inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à 

execução do contrato a celebrar na sequência do processo de Programa de Concurso 

Público para o "ARRENDAMENTO do Edifico da Madalena" declara sob compromisso de 

honra, que a sua representada 121 se obriga a executar o referido contrato em 

conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, 

relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas e ao 

pagamento de uma retribuição mensal de €( ). 
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete em tudo ao que respeitar à 

execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa apllcáve\. 

Data: . 

Assinatura; . 

(1) Aplícável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão "a sua 

representada" 


