
 
 
 
Porto, 
 
Assunto: “Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Consultoria 
e Formação no âmbito da iniciativa Formação de empresários”. 
 
 
 
CONVITE 
 
 
Exmos. Senhores 
 
A APCMC – Associação Portuguesa de Comerciantes de Materiais de 
Construção, convida V. Exas. a apresentarem uma proposta para 
prestação de serviços de consultadoria no âmbito da iniciativa 
Formação de empresários, constantes no caderno de encargos em 
anexo ao presente ofício, no qual são indicadas, nomeadamente as 
especificações técnicas exigidas, os requisitos a que devem obedecer 
as propostas e os critérios de adjudicação a aplicar. 
As propostas podem ser remetidas por correio, fax ou mail, até às 
24h do dia 24 de Setembro de 2010. 
O valor da proposta deverá ter em conta os limites máximos do custo 
com consultores e formadores de acordo com o Despacho Normativo 
nº 4-A/2008 e os valores aprovados pela AEP, enquanto Organismo 
Intermédio, em sede da candidatura da APCMC. 
Nos termos das disposições legais do POPH em vigor, essa entidade 
deve apresentar certidões de não divída à Segurança Social e 
Finanças antes e durante todo o processo de intervenção. 
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos apresentando os 
nossos cumprimentos. 
 
 
 

Atentamente 
 
 

APCMC 
A Direcção 

 
 

 



 
 
 



I – Entidade Contratante 
 
A entidade Contratante é a APCMC – Associação Portuguesa de 
Comerciantes de Materiais de Construção, Pessoa Colectiva 
Nº500969221, sita à Praça Francisco Sá Carneiro, 219, 3º andar, 
4200-313 Porto, com o telefone Nº 225074210 e Fax Nº 225074219. 
 
II – Objecto de Fornecimento 
 
No âmbito da candidatura como Entidade Benificiária da iniciativa 
Formação de empresários, está prevista a aquisição de serviços de 
Consultoria e formação. 
Poderão ser seleccionadas entre 2 a 4 entidades consultoras  e/ou 
formadoras. 
 
III – Critérios de Adjudicação 
 
A adjudicação será feita às propostas que obtenham maior pontuação 
de acordo com os factores que abaixo se indicam: 
 Capacidade técnica, experiência demonstrada pelo candidato 

em edições anteriores do Programa FPME (40%); 
 Capacidade técnica e experiência demonstrada pelo candidato 

em formação-accção (20%); 
 Avaliação curricular dos membros da equipa de execução dos 

serviços (ponderação 20%); 
 Valor da proposta (poderação 20%). 

 
IV – Local e Prazo de Execução 
 

1. Os serviços objecto da presente consulta deverão ser prestados 
nas regiões do Norte e Centro do país, entre Setembro de 2010 
e 30 de Junho de 2011. 

2. Ao adjudicatário compete indicar os consultores e formadores 
adequados à prestação do serviço, de preferência que tenham 
frequentado o curso de Tutoria de Formação – Acção, da AEP e 
com CAP válido (formadores). 

 
V – Concorrentes 
 

1. Podem apresentar propostas as empresas/entidades convidadas 
por escrito. 

 
VI – Requisitos das Propostas 
 

1. Na proposta, o concorrente manifesta a sua vontade de 
contratar e indica as condições em que se dispõe a fazê-lo, 
devendo indicar obrigatoriamente os seguintes elementos: 

a) Equipa técnica; 



b) Equipa de Consultores; 
c) Equipa de formadores. 

 
X – Legislação aplicável 
 
Em tudo o que não esteja especialmente previsto, aplicar-se-á o 
regime estabelecido pelo POPH. 


