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Procedimento do concurso publico para a atribui~ao de licen~a de
explora~ao de circuito turfstico em comboio, em Ponte de Lima
Eng.2 Victor Manuel Alves Mendes, com domicllio necessaria nos Pac;os do Concelho,
em Ponte de lima, na qualidade de Presldente da Camara Municipal de Ponte de lima
e nesta qualidade em representac;3o do Municipio, pessoa colectiva de direito publico
n.2 506 811 913, nos termos da alfnea a) do n.2 1 do art. 352 da Lei n.2 75/2013 de 12
de Setembro, torna publico que, em conformidade com a dellberas:ao da C~mara
Municipal de 27 de fevereiro e 27 de marc;o corrente, se encontra aberto concurso
publico para atrlbuis:ao de licens:a de exploras:ao de cir~ulto turistico em comboio, em
Ponte de Lima, cujas obrlgas:oes especfficas constam do programa de procedimento e
ainda nos termos que a seguir se indicam:
1. A explorac;ao do circuito turfstico sera realizada em regime de exclusividade, todos
os dias da semana, pelo periodo de um ano, a contar da data da adjudicac;3o, por
forma a garantir um servi~o de qualidade e refer~ncia.
2. 0 pres:o base do concurso de €1250,00 (mil duzentos e cinquenta euros)/ano.
3. As propostas e documentos que a acompanham deverao ser entregues no GAM Gabinete de Atendimento ao Munkipe do Municipio de Ponte de Lima, Pras:a da
Republica, 4990-062 Ponte de lima ate ao dla 21 de Abril do corrente ano, pelos
concorrentes ou seus representantes, podendo ser remetidas pelo correio, sob registo
com aviso de recec;ao, ou entregues em mao no mesmo local.
4 . A abertura das propostas sera efectuada pelo Juri designado pela C§mara Municipal,
em acto publico, que se realizara
10 horas do dla 27 de Abril do corrente ano,
correspondente ao terceiro dia util seguinte ao termo do prazo para entrega das
propostas.
5. Os concorrentes ao circuito em comboio turfstlco que garantam o cumprimento dos
requisites discriminados no programa de procedimento serao ordenados de acordo
com os criterios:
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a) Experl@ncla Profissional na atividade (EP) - 300-';
Sem experiencia ....... 0 valores
Ate tr~s anos de experiencia ....... 5 valores
De tres ou mais anos de experiencia ........ 10 valores

b) Numero de postos de trabalho a afetar ao combofo turistlco (NPT) - 20%
Um posto ............................................................. (5 pontos)
Dois ou mais postos ................................................. (lO pontos)
c) Pre~o (PR) - 30%;
PR= ((Valor da Proposta em Analise)/(Valor da Proposta de Maior Prec;o))x10
0 valor base do concurso de €1250,00 (mil duzentos e cinquenta euros)/ano.
d) Caracteristicas do comboio proposto (CT)- 20%
(deve anexar fotos para aprecla~ao do juri do procedimento)
Adequado .... 10 valores
Suficiente ...... 5 valores
lnadequado ...... 0 valores
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ORDENA~AO FINAL (OF}

Atendendo aos criterios supra definidos, as propostas serao valorizadas de 1 a 10,
ordenadas de acordo com a seguinte formula :
OF=0,30xEP+0,20xNPT+0,30xPR+0,20xCT
6. Subsistindo empate, realiza-se uma Hasta Publica.
7. Os concorrentes empatados serao notificados, com a antecedencia mrnima de t res
dias uteis, da hora e local em que tera Iugar a realiza~ao da Hasta Publica.
8. 0 processo de concurso podera ser consultado no GAM - Gabinete de Atendimento
ao Munfclpe do Municipio de Ponte de Lima (telefone: 258 900 400; Fax 258 900 424},
durante 0 horario de expedlente, nos dlas uteis das 9:00 horas as 12:00 horas e das
14:00 horas as 16:00 horas, e em www.cm-pontedelima.pt.
Ponte de Lima, 29 de mar~o de 2017,
Presldente da Camara Municipal de Ponte de Lima,
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