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ARTIGO 1.2 

OBJETO E MODALIDADE DO CONCURSO 

1. 0 concurso tern por objeto o "Arrendamento da Loja n.2 32 do Edlficio Comerclal 

localizado no Parque de Estacionamento junto ao Hospital", sito na Rua Dr. Lufs de 

Cunha Nogueira, em de Ponte de Lima e descrito na conservat6ria do Registo Predial de Ponte 

de Lima sob o numero duzentos e noventa e cinco da Freguesia de Ponte de Lima, registado a 

favor do Municipio de Ponte de Lima e inscrito como artigo urbano 1318, Frac~ao 32. 

2. 0 concurso e publico, podendo participar todas as entidades que se encontrem 

nas condit;oes gerais estabelecidas por lei. 

3. A base do concurso para o arrendamento da Loja n.2 32 do Ediflcio Comercial 

localizado no Parque de Estacionamento junto ao Hospital, localizado na Rua Dr. Lufs 

Cunha Nogueira e de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), de retribuit;ao minima 

mensa I. 

ARTIGO 2.2 

ENTIDADE PUBLICA CONTRATANTE 

A entidade publica contratante e o Municipio de Ponte de Lima, sito na Prat;a da 

Republica, 4990-620 Ponte de Lima, com o telefone n.2 258 900 400, Fax n.2 258 900 

410, endere<;o de correio eletr6nico: geral@cm-pontedelima.pt e sftio na Internet 

http:/ /www.cm-pontedelima. pt 

ARTIGO 3.2 

CONCORRENTES 

1. Podem concorrer pessoas singulares, coletivas ou equiparadas, individualmente ou 

que declarem a intent;ao de se constitu!rem juridicamente numa unica entidade ou em 

cons6rcio externo, em regime de disponibilidade solidaria, no caso de lhes ser 

adjudicado o arrendamento. 

2. As entidades concorrentes tem de estar reconhecidas como entidades de 

competencia, solvibilidade e idoneidade, que cum pram as seguintes condit;oes: 

a) Nao serem devedores de impastos ao Estado portugues; 

b) Nao serem devedores de contribui<;oes a Seguran<;a Social, devidamente 

comprovada por certidao emitida pelo lnstituto de Seguran<;a Social, I.P.; 
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c) Nao serem devedores ao Municipio de Ponte de Lima. 

ARTIGO 4,2 

CRITERIO DE SELEc;AO DAS PROPOSTAS 

1. 0 criteria para a Adjudica~ao sera feito pelo maior lan~o oferecido acima da base de 

licita~ao fixada. 

2. Durante o concurso, os interessados poderao visitar o espa~o objeto do concurso. 

3. As visitas devem ser requeridas ao juri do concurso, durante o primeiro ter~o do 

prazo do concurso, devendo realizar-se ate ao final do segundo ter~o do mesmo prazo. 

ARTIGO 5,2 

APRESENTAc;AO DAS PROPOSTAS 

As propostas serao feitas por licita~ao verbal em dia e hora a designar em edital 

de publicita~ao do concurso, a realizar no Salao Nobre do Ediffcio dos Pa~os do 

Concelho. 

ARTIGO 6.g 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

1. A entidade que preside ao concurso e o Municipio de Ponte de Lima, a quem 

deverao ser apresentadas por escrito, dentro do primeiro terc;o do prazo fixado para 

apresenta~ao de propostas, as reclamac;oes e pedidos de esdarecimento de quaisquer 

duvidas surgidas na interpreta~ao das pec;as do processo de concurso, o 

incumprimento deste ponto torna o concorrente responsavel por todas as 

consequencias da errada interpretac;ao que haja feito. 

2. Os esclarecimentos a que se refere o numero anterior serao prestados por escrito, 

ate ao fim do segundo terc;o do prazo fixado para apresentac;ao das propostas. 

3. A adjudica~ao e da competencia da Camara Municipal, mediante proposta do Juri: 

4. 0 Juri sera constitufdo por: 
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•Sr. Gaspar Correia Martins, Vice- Presidente da Ctlmara; 

•Dr.~ Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, Chefe da DAF; 

•Dr.!! Tania Catarina Sa de Brito Esteves, Assistente Tecnica. 

5. Sem prejuizo de, e por questoes logisticas ou de funcionalidade, poder ser prestado 

apoio por quaisquer outros funcionarios municipals ou de, em caso de falta ou 

impedimenta de qualquer dos membros efetivos, o Presidente da Camara designar 

substituto. 

ARTIGO 7,2 

REGRAS GERAIS DO ATO PUBLICO 

Serao admitidos ao ato publico pessoas singulares ou coletivas, devidamente 

representadas. 

ARTIG08.2 

ESCLARECIMENTOS 

Antes do inicio da hasta publica serao prestados todos os esclarecimentos sobre o 

seu objecto e procedimentos. Porem, iniciada a licita<;ao, nao serao dadas quaisquer 

outras explica~oes. 

ARTIGO 9.2 

HASTA PUBLICA 

1. Aberta que seja a pra<;a, as propostas sao efetuadas por licitac;ao verbal, entre 
os concorrentes, ficando a constar da ata os lan<;os sucessivamente oferecidos. 

2. 0 primeiro lanc;o deve corresponder ao valor referido no n.Q 3 do artigo l.Q, 
nao podendo os lan<;os subsequentes ser de valor inferior a 20,00€ (vlnte 
euros). 

3. 0 interessado deve declarar a qualidade em que licita, nomeadamente, em 
nome pr6prio ou em representac;ao, ou ainda como mandatario, gestor de 
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neg6cios ou representante de outrem, apresentando para o efeito documento 
comprovativo dessa qualidade. 

4. A licita~ao term ina quando o Presidente do Juri tiver anunciado por tr~s vezes o 
lan<;o mais elevado e este nao for coberto. 

5. Terminada a licitac;:ao elabora-se ata do ato, que deve ser assinada pelos 
membros da comissao e pelo adjudicat<kio provis6rio, se estiver presente. 

6. Caso, durante quinze minutes, depois de aberta a pra<;a, nao seja feito 

nenhum lan~o a Hasta Publica e considerada deserta. 

ARTIGO lO.g 

CAU~AO 

1. Terminada a licita<;ao, o adjudicatario provis6rio deve proceder, no mesmo 

dia, ao pagamento da cauc;:§o, correspondente a 3 meses de renda. 

2. Salvo razoes devidamente justificadas poden~ o Presidente da Comissao 

autorizar o pagamento referido no numero anterior, ate ao 4.Q dia util 

segulnte ao da Hasta Publica. 

3. A cau~ao destina-se ao cumprimento integral e pontual do contrato, a qual 

nao sera restitufda caso o adjudicatario desista da explorac;ao do espac;o 

atribuldo antes de decorrido o prazo de 10 anos. 

4. A cauc;:ao nao sera restitufda ainda, no caso de o espac;o em causa, finda a 

sua utilizac;:ao, ser restitufdo em mau estado. 

ARTIGO 11.2 

ADJUDICA~AO 

1. Com base em deliberac;:ao fundamentada pelo juri, a adjudicac;:ao, da 

compet~ncia da Camara, sera atribufda ao concorrente que oferec;a o lanc;:o mais 

elevado. 

2. A Camara Municipal de Ponte de Lima reserva-se o direito de nao adjudicar o 

arrendamento ao proponente que apresente a proposta mais alta, desde que 

tenha razoes fundamentadas que possam comprometer a mesma. 
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3. No caso de desistencia ou nao pagamento da cau~ao fixada, a Camara Municipal 

podera adjudicar o arrendamento ao lan~o oferecido de montante 

imediatamente inferior. 

ARTIGO 12.2 

NOTIFICA~AO DA ADJUDICA~AO 

1. Nos cinco dias posteriores a respetiva decisao, todos os concorrentes sao 

notificados do ato de adjudica~ao . 

2. No mesmo prazo devem ser solicitados ao adjudicatario os documentos 

necessaries a outorga do contrato e a comprova~ao do estipulado no n.22 do 

artigo 3.2 do presente Programa de Concurso. 

ARTIGO 13.2 

ANULA~lo DA ADJUDICA~AO 

1. A adjudica~ao considera-se sem efeito quando, por facto que lhe seja imputavel o 

adjudicatario: 

a) Nao entregue a documenta~ao que lhe e exigida; 

b) Nao preste a cau~ao que lhe e exigida; 

c) Nao compare~a no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, sem 

razao que o justiflque. 

2. Nos casos previstos no numero anterior, a adjudica~ao pode ser feita ao 

concorrente classificado em segundo Iugar. 

ARTIGO 14.2 

CAUSAS DA NAO ADJUDICA~lO 

1. 0 Municipio de Ponte de Lima reserva-se o direito de nao adjudicar o 

"Arrendamento da Loja n.e 32 do Edificio Comercial Localizado no Parque de 

Estacionamento junto ao Hospital", devendo para o efeito fundamentar a decisao. 
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2. Caso se verifique a n§o adjudicat;ao os concorrentes serao notificados da 

decisao e dos fundamentos que a justifiquem. 

3. 0 Municipio e soberano nas suas decisoes e delas nao cabe o direito de recurso. 

Contrato 

ARTIGO 15.2 

ACEITA~AO DA MINUTA DO CONTRATO 

1. A minuta do contrato e enviada, para aceita~ao, ao adjudicatario. 

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitat;:ao expressa ou 

quando nao haja reclama~ao nos cinco dias uteis subsequentes a respetiva notifica~ao. 

ARTIGO 16.2 

RECLAMA,OES CONTRA A MIN UTA 

1. Sao admissfveis reclama<;oes contra a minuta quando dela constem obriga~oes nao 

contidas na proposta ou nos documentos que servem de base ao concurso. 

2. Em caso de reclama<;ao, a entidade que aprova a minuta comunica ao adjudicatario, no 

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

nada disser no referido prazo. 

ARTIGO 17,!i! 

CELEBRA~O DO CONTRA TO ESCRITO 

1. 0 contrato e reduzido a escrito e deve ser celebrado no prazo maximo de 30 dias uteis a 

contar da aceita<;ao da minuta ou, consoante o caso, do conhecimento da decisao sobre a 

reclamat;ao contra aquela ou do termo do prazo fixado para o respetivo deferimento tacito. 

2. A entidade publica contratante comunica ao adjudicatario, com a antecedencia minima de 

cinco dias, a data, hora e local de celebra~ao do contrato. 

3. Se a entidade publica contratante nao celebrar o contrato no prazo fixado, pode o 

adjudicat<kio desvincular-se da proposta. 

sec~ao VI 

Declara~oes 
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ARTIGO 18.2 

FALSIDADE DE DOCUMENTOS E DE DECLARA~OES 

Sem preju fzo da participac;:ao a entidade competente para efeitos de procedimento 

criminat a falsificac;:ao de documentos ou a prestac;:ao culposa de falsas declarac;:oes 

determina, consoante o caso, a respetiva exclusao ou a invalidade da adjudica~ao e 

dos atos subsequentes. 

Ponte de Lima,-'.. de outubro de 2016. 

0 Presidente, 

__ J?t 
? 

= 
Victor Manuel Alves Mendes (Eng.) 
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