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ARTIGO 1.º 

OBJETO E MODALIDADE DO CONCURSO 

1. O concurso tem por objeto o "Arrendamento da Loja n.º 34 do Edifício Comercial 

localizado no Parque de Estacionamento junto ao Hospital", sito na Dr. Luís de Cunha 

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

Ponte de Lima sob o número duzentos e noventa e cinco da Freguesia de Ponte de 

Lima, registado a favor do Municfpio de Ponte de Lima e inscrito com o artigo urbano 

1318, Fracção 34. 

2. O concurso é público, podendo participar todas as entidades que se encontrem 

nas condições gerais estabelecidas por lei. 

3. A base do concurso para o arrendamento da Loja n.2 34 do Edificio Comercial 

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

Cunha Nogueira é de 120,00 ( ( cento e vinte euros), de retribuição mínima mensal. 

ARTIG02.V 

ENTIDADE PÚBLICA CONTRATANTE 

A entidade pública contratante é o Município de Ponte de Lima, sito na Praça da 

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

410, endereço de correio eletrónico: geral@cm-pontedelima.pt e sítio na Internet 

http://www.cm-pontedelima.pt 

ARTIGO 3.º 

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, LP.; 
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c) Não serem devedores ao Município de Ponte de Lima. 

ARTIGO 4.2 

CRITÉRIO DE SElEÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. O critério para a Adjudicação será feito pelo maior lanço oferecido acima da base de 

licitação fixada. 

2. Durante o concurso, os interessados poderão visitar o espaço objeto do concurso. 

3. As visitas devem ser requeridas ao júri do concurso, durante o primeiro terço do 

prazo do concurso, devendo realizar-se até ao final do segundo terço do mesmo prazo. 

ARTIGO S.!! 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

1. A entidade que preside ao concurso é o Munidpio 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 constituido por: 

• Sr. Gaspar Correia Martins, Vice- Presidente da Câmara Municipal; 

• Dr.ª Sofia Velho, Chefe da DAF; 

• Tânia Esteves. 

5. Sem prejuízo de, e por questões logísticas ou de funcionalidade, poder ser prestado 

apoio por quaísquer outros funcionários municipais ou de, em caso de falta ou 
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impedimento de qualquer dos membros efetivos, o Presidente da Câmara designar 

substituto. 

ARTIGO 6.2 

REGRAS GERAIS DO ATO PÚBLICO 

Serão admitidos ao ato público pessoas singulares ou coletivas, devidamente 

representadas. 

ARTIGO 7.9 

ESCLARECIMENTOS 

Antes do inicio da hasta pública serão prestados todos os esclarecimentos sobre o 

seu objecto e procedimentos. Porém, iniciada a licitação, não serão dadas quaisquer 

outras explicações. 

ARTlG08.º 

HASTA PUBLICA 

1. Aberta que seja a praça, as propostas são efetuadas por licitação verbal, entre 
os concorrentes, ficando a constar da ata os lanços sucessivamente oferecidos. 

2. O primeiro lanço deve corresponder ao valor base da proposta referida no n.º 
3 do artigo primeiro, não podendo os lanços subsequentes ser de valor inferior 
a 12,OO€ (doze euros). 

3. 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. 

4. A licitação termina quando o Presidente do Júri tiver anunciado por três vezes o 
lanço mais elevado e este não for coberto. 

5. Terminada a licitação elabora -se ata do ato, que deve ser assinada pelos 
membros da comissão e pelo adjudicatário provisório, se estiver presente. 

6. Caso, durante quinze minutos, depois de aberta a praça, não seja feito 

nenhum lanço o ato é considerado deserto. 
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ARTIGO 9.2 

ADJUDICAÇÃO 

1. Com base em deliberação fundamentada pelo júri, a adjudicação, da 

competência da Câmara, será atribuída ao concorrente que ofereça o lanço mais 

elevado, desde que cumpra com os requisitos previstos no artigo 3.2, sob pena 

de exclusão. 

2. A Câmara Municipal de Ponte de Lima reserva-se o direito de não adjudicar o 

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

tenha razões fundamentadas que possam comprometer a mesma, ou que não 

cumpra com as condições do artigo 3.º . 

3. No caso de desistência ou não pagamento da caução fixada, a Câmara Municipal 

poderá adjudicar o arrendamento ao lanço oferecido de montante 

imediatamente inferior. 

ARTIGO 10.2 

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 e à comprovação do estipulado no n.º2 do 

artigo 3.º do presente Programa de Concurso, bem como o pagamento da 

caução, correspondente a 3 meses de renda. 

ARTIGO 11.2 

ANULAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO 

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

razão que o justifique. 

ARTIGO 12.2 

CAUSAS DA NÃO ADJUDICAÇÃO 

1. O Município de Ponte de Lima reserva-se o direito de não adjudicar o 

"Arrendamento da Loja n. 2 34 do Edifício Comerciai Localizado no Parque de 

Estacionamento junto ao Hospital", 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. 

Contrato 

ARTIGO 13.2 

ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

1. A minuta do contrato é enviada, para aceitação, ao adjudicatário. 

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatário quando haja aceitação expressa ou 

quando não haja reclamação nos cinco dias úteis subsequentes à respetiva notificação. 

ARTIGO 14.º 

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. 
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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 mlnima de 

cinco dias, a data, hora e local de celebração do 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 16.2 

FALSIDADE DE DOCUMENTOS 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, ~ l' julho de 2015. 

O Presidente, 

Victor Manuel Alves Mendes (Eng.) 
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