
CONCURSO PÚBLICO DE ARRENDAMENTO EDIFICIO DO RESTAURANTE DA 

MADALENA 

Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, nos 

termos e para efeitos do disposto na alínea a) do n.a 1 art 352 da Lei n.v 75/2013, de 12 de 

setembro, e ainda de acordo com a Deliberação de Câmara de 15 de outubro de 2018, torna 

público que, se encontra aberto concurso público para arrendamento do Edifício do 

Restaurante da Madalena, sito no Lugar das Santas, Freguesia de Fornelos, concelho de Ponte 

de Lima, cujas obrigações especificas constam do caderno de encargos e ainda nos termos que 

a seguir se indicam: 

1 · O arrendamenlo do Edifício da Madalena é alribuido por um prazo de 10 anos, contados 
a partir da cata de assinatura do coníraío, obrigando-se lodos os concorrentes a 
apresentar proposta considerando esle prazo. Após esíe prazo, o contraio considera-se 
automalicamenle renovado por sucessivos períodos de 1 ano, aié um máximo de dez, se 
não houver lugar a denúncia por quakjuer das partes. 

2· A base do concurso para o arrendamenlo, é de 450,00€ (qualrocenlos e cinquenla euros) 
mais iva à taxa legal em vigor, de relribuição mensal. 

3· As propostas e os documenlos que as acompanham, podem ser enlregues pelos 
concorrentes ou seus representantes, diretamente durante o período normal de 
alendimento ao público no GAM - Gabinele de Alendimenlo ao Munícipe do Município de 
Ponte de Lima - Praça da Republica, 4990-620 Ponle de Lima, até ao dia 19 de 
novembro de 2018, pelos concorrentes ou seus represenlanles, podendo ser remetidas 
pelo correio sob regislo e com aviso de receção; 

4- A abertura de propostas será eleluada pelo Júri designado, em alo público, que se 
realizará às 10horas do dia 22 de novembro de 2018, correspondenle ao lerceiro dia 
útil seguinle ao termo do prazo para entrega das propostas. 

5· Crilério de qualificação das Propostas: 

Fatores a considerar 

MUNICÍPIO PONTE El UMA 

A) Formação Profissional (FP) 25% 

Crilério Relalivo ao concorrenle e/ou aos Recursos Humanos a apresentar 

B) Experiência Profissional (EP) 20% 

Critério Relalivo ao concorrenle 

C) Qualidade da solução proposta (QP) 30% 

O) Preço (PR) 

A. Formação Profissional (FP) 

25% 
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MUNICÍPIO� 
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 objeto 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 _1_ valor 

Experiência de seis a dez anos _L valores 

Experiência superior a dez anos .J.Q_ valores 

C) Qualidade da solução Proposta (QP) 

Será analisado atendendo a: 
. 1 Matena se Equipamentos 

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

(excelente) equipamentos propostos, total adequação ao objeto do concurso a que se destina, 
bem como à envolvente onde se encontra implementado o Edificio. 

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

(bom) equipamentos propostos, boa adequação ao objeto 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 objeto do concurso a que se 
destina, bem como à envolvente onde se encontra imolementado o Edifício. 

O) Preço (PR) 25% 

A base do concurso para o arrendamento, é de 450,00€ (quatrocentos e cinquenta 
euros) mais iva à taxa legal em vigor, de retribuição mínima mensal. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL (CF) 

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+0,25xPA 

PR= ((Valor da Proposta em Análise)/(Valor da Proposta de Maior Preço))x10 

6- Subsistindo empate, realiza-se uma Hasta Pública entre as propostas objeto de empate. 
Os concorrentes empatados serão notificados, com antecedência minima de três dias 
úteis, da hora e local em que terá lugar a realização da Hasta Pública. 
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7 • Serão admitidos ao ato público pessoas singulares ou coletivas, estas devidamente 
representadas. 

8- Antes do início da Hasta Pública serão prestados lodos os esclarecimentos sobre o 
objeto da mesma. 

9- Proceder-se-á, em alo contínuo, à licitação oral entre os concorrentes admitidos, ficando 
a constar da ata os lanços sucessivamente oferecidos. 

1 O· A base de licitação da Hasta Pública será o valor mais elevado apresentado na proposta 
de carta fechada, de entre as propostas objeto de empate. 

11 •  À hasta pública pode assistir qualquer interessado, apenas podendo intervir os 
concorrentes e os seus representantes legais, devidamente credenciados. 

12- 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 lodos os atos da mesma. No caso de intervenção do 
titular de sociedade será necessária a exibição do seu bilhete de identidade/cartão de 
cidadão acompanhado de certidão de registo comercial atualizada. 

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

14· O primeiro lanço deve corresponder ao valor de apresentado na proposta de carta fechada 
carta, não podendo os lanços subsequentes ser de valor inferior a 25 € (vinte e cinco 
euros). 

15- 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. 

16- A licitação termina quando o Presidente do Júri li ver anunciado por três vezes o lanço mais 
elevado e este não for coberto. 

17· Terminada a licitação elabora-se ata do alo, que deve ser assinada pelos membros da 

comissão e pelo adjudicatário provisório, se estiver presente. 18- Não havendo licitação considera-se o ato público deserto, devendo ser adjudicada ao concorrente que se apresentou para realização da hasta pública. 19- O processo de concurso poderá ser consultado no GAM· Gabinete de Atendimento ao Munícipe do Município de Ponte de Lima (telefone: 258 900 400; Fax: 258 900 424), 
durante o horário de expediente, nos dias úteis das 9:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h, e em www.cm-pontedelima.pt 

Ponte de Lima, 22 de outubro de 2018. 
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Victor Mendes (Eng.º) 
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