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CONCURSO P0BUCO DE ARRENDAMENTO DO EDIFICIO CENTRO DE EXPOSI<;AO DE 

PRODUTOS REGIONAl$ DA QUINTA DE PENTIEIROS (CEPRQP) 

Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, nos 
termos e para efeitos do disposto na alfnea a) do n.!! 1 art 352 da Lei n.Q 75/2013, de 12 de 
letembro, e ainda de acordo com a Delibera~ao de Camara de 04 de janeiro de 2016, torna 
publico que, se encontra aberto concurso publico para arrendamento do Ediffcio Centro de 
Exposi~oes de Produtos Regionais da Quinta de Pentieiros, sito no Lugar de Pentieiros, 
freguesia de Estor~os, conce lho de Ponte de Lima, promovido pela C3mara Municipal de Ponte 
de Lima, cujas obriga~oes especificas constam do caderno de encargos e ainda nos termos que 
a seguir se indicam: 

1. 0 arrendamento e celebrado por um prazo de 09 anos, contados a partir da data de 
assinatura do contrato, obrigando-se todos os concorrentes a apresentar proposta 
considerando este prazo. Ap6s este prazo, o contrato considera-se automaticamente 
renovado por sucessivos perfodos de 1 ano, ate ao maximo de nove, se nao houver 
Iugar a den uncia por qualquer das partes. 

2. 0 pre~o base de arrendamento e de 300.00€ {trezentos euros) por mes. 
3. As propostas e documentos que a acompanham deverao ser entregues no GAM

Gabinete de Atendimento ao Munfcipe do Municipio de Ponte de Lima, Pra~a da 
Republica, 4990-062 Ponte de Lima ate ao dia ..1_ ~ de \.A,:I,p.\l L1> de 2016, pelos 

I 

concorrentes ou seus representantes, podendo ser remetidas pelo correio, sob registo 
com aviso de recep~~o, ou entregues em mao no mesmo local. 

4. A abertura das propostas sera efectuada pe lo Juri designado pe la Camara Municipal, 
em ato publico, que se realizara as 10 horas do dia .1] de uv.a.R..c;,..o de 2016, 
correspondente ao terceiro dia util seguinte ao termo do prazo para entrega das 
propostas. 

1 - Fatores a considerar na aprecia~ao das propostas: 

A) Forma~ao Proflsslonal (FP) 25% 

Criteria Relativo ao concorrente e/ou aos Recursos Humanos a apresentar 

B) Experiencla Proflsslonal (EP) 20% 

Criteria Relative ao concorrente e/ou aos Recursos Humanos a apresentar 

C) Qualidade da solu~ao proposta (QP) 30% 

D) Pre~o (PR) 25% 

A. Forma~ao Profissional (FP) 

a) Sem cursos de forma~ao: 0 va lores 

b) Por cada hora de forma~ao: 0,05 valores (ate ao maximo de 10 valores, ainda 
que contabilizado cumulativamente). 

Neste item serao considerados os cursos frequentados com interesse para as 
fun~oes correspondentes ao objecto do prcsente concurso. 
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0 concorrente obriga-se a apresentar, sob pena de se considerar inexistente, 
documento da escola ou da entidade formadora, comprovativo da dura9ao do curso, 
em horas. 

B) Anos de experiencia do proponente nas actividades de bare restaurat;ao 

Experiencia de 1 a cinco anos .................................. .......... _1_ valor 

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

Experiencia superior a dez anos ........................ ................... _]Q_ valores 

C) Qualldade da solu~ao Proposta (QP) 

Sera analisado atendendo a: 

Materials e Equipamentos 
/\ proposta apresentada revela, pela qualidade e diversidade dos materials e 

(excelente) 
equipamentos propostos, total adequa~~o ao objecto do concurso a que se 
destina. 

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

(bom) 
equipamentos propostos, boa adequa9ao ao objecto do concurso a que se 
destina. 

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

(suficiente) 
equipamentos propostos, mediana adequa9ao ao objecto do concurso a que se 
destina. 

D) Pret;o (PR) ............................ 25% 

A base do concurso para arrendamento e de €300 (trezentos euros) de retribui9ao 
minima mensal. 

CLASSIFICACAO FINAL (CF) 

Atendendo aos criterios supra definidos, as propostas serao valorizadas de 1 
a 10, ate a segunda casa decimal, e ordenadas de acordo com a seguinte 
formula: 
CF=0,25xFP+0,20xEP+0,30xQP+0,25xPR 

. PR= ({Valor da Proposta em Analise)/(Valor da Proposta de Maior Pre9o))x10 

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

0 processo de concurso podera ser consu ltado no GAM - Gabinete de Atendimento ao 
Munfcipe do Municipio de Ponte de Lima {telefone: 258 900 400; Fax 258 900 424), 
durante 0 horario de expediente, nos dias uteis das 9:00 horas as 12:00 horas e das 14:00 
horas as 16:00 horas, e em www.cm-pontedelima.J2t. 
Pa9os do Concelho de Ponte de Lima 11 de janeiro de 2016. 

0 Presidente da Camara Municipal 

Victor Mendes (Eng. '2) 
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