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A Direção Regional do Património e lnformática (DRPI) torna púbtico que, nos termos e para os
fins do disposto nos artigos 37.e,43.s,62.9 e 63.q do Decreto Legislativo Regional n.e /2o\2l{,de
20 de Abril, /2012/M, de 20 de abrit, alterado e republ.icado peto DLR n.e 24l2O77lM deSde agosto,
que foi aprovado pela Resolução do Consetho de Governo n.q 815/2018, de 31 de outubro, o subarrendamento, por Hasta Púbtica do seguinte imóveL

3.

ABERruRA DAS PROPOSTAS - ATO PÚBLEO

3.1 A praça (ato púbtic'o) terá tu gar no

dial2fl2l20l8, petas 10:00horas, no auditório sito à Rua Pestana
Júnior, n.s 6, Funchal
3.2 Podem intervir na praça os interessados, independentemente de terem apresentado proposta escrita, incluindo eventuais titutares de direitos de preferência, ou seus representantes (devidamente
habitibdos).
3.3 0s interessados não proponentes para poderem intervir no ato púbtico deveÉo proceder à respeüva
inscri@, que decorrerá no [oca[ entre as g:30horas e as g;Sghoras.

3l4No ato da inscri@o devem fazer-se acompanhar do documento de identificação/cartiio de cidadã0,
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I.

FrM E CONDTçoES D0 SUBARRENDAMENTo
0 pagamento da renda será antecipado por um período de 2/3 do
prazo do contrato, que corresponde a uma antecipação do pagamento de 144 meses de renda,
nos termos do disposto no n.q 1 do artigo 43.q do DLR n.s 7l20r2l'l/', de20 de Abrit, T2o]izlii,,
de 20 de abrit, alterado e repubticado pelo DLR n.e !4120IïMde 3 de agosto.
1.2 Ao montante da renda a pagar antecipadamente, será automaticamente imputada uma atualização anua[ com base numa taxa fixa de 4%,àexceção do le ano (12 meses).
1.3 A taxa fixa de 4%o para efeitos de atuatização; decorre do estipulado no contrato de arrendamento principa[,
1,5 0 subarrendamento destina-se à atividade de comércio e serviços.
1.6 0 contrato de subarrendamento rege-se petos termos e eondições do contrato de arrendamento principat.
1.1 Modatidade de pagamento:

1.7 A entrega dà objeto do subarrendamento será realizada no dia 02/0f2019, sendo que o
prazo do contrato é de 18 anos, não renovável.
1.7 As condições a que está sujeito o subarrendamento e a ficha técnica do espaço, está disponíve[ para consulta no èndereço http://imoveis.madeira.gov.pt/ e nos serviços da DRPI, sita à
Rua

Alferes Pestana n.s 3D, 9050-079 Funchal, dentro do horário norma[ de funcionamento.

2. ELEMENTOS E ENTREGA DAS PROPOSTAS
2.1 Base de Licitação: 20.000,00€ (vinte mit euros) correspondente ao valor de uma renda mensat.
2.2 As propostas a apresentar devem indicar um valor de arrematação igual ou superior à base

'

de ticitaçã0, acompanhadas dê um cheque, de montante correspondente a2ïo/odo valor da
proposta, endossado ao lnstituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Púbtico, l.P.
0GCP).
2.3 0 vator proposto deverá ser-expresso em euros (€), em algarisnios e por extenso, sendo a
este úttimo que-se atende em caso de divergência.
2.4 As propostas devem ser apresentadas em sobrescrito fechado, com identificação no exterior
do proponente, morada e contacto tetefónico, que por sua vez é encerrado num segundo sobrescrito, dirigido àPresidente üa Comissão da Hasta Púbtica n.e 9/2018/DRPI e endereçado
à morada da Direção Regionat do Património e lnÍormática (DRPli, sita à Rua Atferes Veiga
Pestana n,e 3D, 9050-079 Funchat.
2'5 As propostas podem ser entregues pessoatmente ou enviadas por correio, sob registo, desde
que a sua receção ocorra até às 17.00horas do dia07ft2l20lB.
2,6 Durante o prazo fixado no ponto anterior, os interessadoS podem solicitar através do endereço
etetrónico drpi@madeira.gov.pt os'esctarecimentos adicionais que considerem necessáriõs
sobre o procedimento. A visita ao respetivo imóvel deverá ser soticitada até 2 dias antes da
data da praça.
2.7 0s interessados que pretendam apresentar ou questionar sobre quatquer proleto de obras/alterações ou modificações a realizar no espaço objeto de subárrendamento;-devem remeter
os pedidos através do endereço etetrónico drpi@madeira.gov.pt, anexando toda a informação
necessária para a anátise da entidade competente, até o dia 30/1V20f8.
2,8 As propostas apresentadas são listadas e ordenadas de acordo com a respetiva apiesenta-

.

no caso de pessoas coletirras, certidão permanente, sendo que os respetivos representantes devern
de instrumento de poderes para o ato.

ür munidos
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3.5 Quem pretenda participarna praça, licibrou preferirem nome de oúrem, devefazer-seacompanhar
de procuração ou de outro documento compro,rativo que ateste que detém os poderes necessários
para o atq sem prejuí:zo do disposto no número anterior.

3.6 A pmça é realizada na presençâ da Comissão de anátise nomeada pala o eÍeito, que procederá à
respetiw aberhrra das propostas
3.7 A Licibção vêrbat inicia-se a partir do rator da proposta mais elevada, senão existirem proposbs ou
não existirem propostas útidas, a partir do vator base de ücibção anunciado
3'8 0 vator dos tanços é fixado peta Comissão em montante não inferior a 1% do rator base de ticitaçã0.
3.9 0 vator dotanço é fixo, não podendo ser superior ao fixado peta Comissão.
3.104 ticita@o termina quando a Presidente da Comissão üver anunciado portrês vezes o lanço mais
elevado e este não Íor coberto.
ücihção, se o proponente ou proponentes que apresentaram a proposta de vator mais
elercdo demonstiarem interesse, reab're'se a licita$o entre aquetes, independentementè de terem
participado na ticitaSo e o interessado que licitou em úttimo lugar, com o vator dos lanços fixado
peta Comissão
gU ruaoseraocomkleradasválitlasas propostas que não cumpram as exígências previstas no presente
anúncio, bem corno aquelas cujos proponentes não compareçam ao ato pribtico.
3.11 Ternninada a

4.CRFÉRlo DE AIUUD|CAçÃo, PAGAMENÌO

E ARREMATAçÃO

4.1A adjudicação provisória será efetuada a quem no ato da praça tiver oferecido o lanço de valor maiselerrado ou no easo de não haver ticitaçã0, ao proponente que tiver apresentado a proposb mais e[erada.
4.2 Não há tugar à adjudica$o caso se verifiquem indícios de conluio entre os proponentes.
,4.3 0 adjudicakário prwisório deve, de imediato, realizar o pagamento de 25% do val,or da adjudicação,
1!v9 se tiver apresentado propostâ, caso em que deve reatizar o pagamento da diferençã entró os
25% do vator da

adjudica$o

e o valor do cheque que acompanhou a proposta,

4.4OadjudicaÉrio proüsorio deverá apósanemataçã0, subscrever uma declaração em queatesta que
tomou conhecimento d6 condições do presente subarrendamento, com as quais concorda.
4'5 0 adjudicatrárb proüsório ou o terceiro para quem este contratou devem comprovai que têm a si-

tua$o_tributária e confibutira regularizada, no prazo de 10 dias a contar da data dà adjudicação
proüsória.
!.Q

não apresentação dos docunrentos referidos em 4.5 imptica a não adjudicaçãoi
adjudica@ não for realizada por motivô imputável ao adjudicatário prwisório, a Direção Regiona[ do Património e lnformáüca resena-se o direito de não iestituir o montante pago a titulo de
sinal e de adjudicar ao poponente classificado qm 2.e lugar.
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4:7 Se a

4.8 Em caso de desistência apósadjudicação definiüva e antes daoutorga do contrato porfactos imputáves ao adjudicatário, é devido o pagamento de uma indemnizaçQo no vator coriespondente a 2
rendas.
4.9 No ato da outorga do contrato de subarrendamento, o subanendãtiírio procederá ao pagamento integral do wtor das 143 rendas antecipadas, acrescida da taxa de 4% referida no ponto 1.2 e ainda,
do remanesceste dos 25%já pagos no ato púbtico, que perfaz as 144 rendas, o qual deverá ocorrer
no prazo de 20 dias riteis a contar da notificação da adjudicação definitiva (desde que assegurada a

entrega de toda a documentação necessária para o efeÍto).

0 presente anúncio não dispensa a leitura de todas as peças do procedimento.
Funchal, 5 de novembro de 2018

ção.
A Diretora Regionatdo Património e de lnformática
Etia Ribeiro

