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ACTAS 

-----------------------------ATA NÚMERO CINQUENTA E SETE-------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Ao dia vinte e três do mês de Dezembro de dois mil e vinte, pelas onze horas, reuniu-se

em sessão extraordinária a Direção do Clube Celtas do Minho,  na Rua do Cais da Mota, na

freguesia  de Gondarém,  no Concelho  de Vila  Nova de Cerveira,  com a seguinte  ordem de

trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º – Procedimento para a celebração de contrato de aquisição de serviços de Formação no

âmbito da candidatura n.º POISE-01-3524-FSE-003781 – Tipologia 1.08 - Formação Modular

para Empregados e Desempregados do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.-------

----------Tendo em consideração:--------------------------------------------------------------------------------------

-  A aprovação da candidatura de formação modular  para empregados e desempregados do

Programa Operacional Inclusão Social e Emprego ao AVISO POISE 24-2020-08;---------------------

- A necessidade deste Clube recorrer a serviço externos para prestação de serviços de formação

dado não possuir certificação DGERT para poder, autonomamente, desenvolver esta operação;-

- Que analisada a Conta 7 do Balancete do ano de 2019, o Clube é maioritariamente financiado

por fundos públicos, o que o posiciona como entidade adjudicante nos termos do artigo 2.º, n.º 2

do Código dos Contratos Públicos (CCP);--------------------------------------------------------------------------

-  Que  nos  termos  do  artigo  6.º-A  do  CCP  encontra-se  excluída  a  aplicação  da  Parte  II  à

formação dos contratos que tenham por  objeto  a  aquisição  de serviços  com o código  CPV

80000000-4  [Serviços  de  educação  e  formação  profissional],  em  que  se  inclui  a  presente

tipologia de operação;---------------------------------------------------------------------------------------------------

- O estudo do Guia da Contratação Pública publicado pelo Portugal 2020 e a necessidade de

assegurar  a  necessária  transparência,  publicidade  e  concorrência  fundamentais  a  uma  boa

contratação;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Decide-se, assim:-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1- Recorrer a um regime de contratação excluída estabelecido no artigo 6.º-A do CCP;----

--------- 2- Denominar o presente procedimento de “Aquisição de serviços de Formação Modular

para Empregados e Desempregados - Tipologia  1.08 -  candidatura n.º  POISE-01-3524-FSE-

003781”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 3-  Autorizar  a  realização de despesa para  a Aquisição  de Serviços  até ao montante

global de 124.000,00€, (cento e vinte e quatro mil euros), a que acrescerá IVA, à taxa legal em

vigor se aplicável;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------4- Aprovar Convite (com indicação do critério de adjudicação) e especificações técnicas,

devendo tais peças procedimentais ser publicitadas no site por forma a que todas as entidades

interessadas possam apresentar a sua proposta num prazo máximo de 10 dias seguidos.----------



CLUBE CELTAS DO MINHO                                                                                                                16
Sede:  BECO DO CAIS DA MOTA – GONDARÉM – VILA NOVA DE CERVEIRA

Cartório Notarial de Paredes de Coura nº 17-C/19970324  | NIPC 503 855 910

   
ACTAS 

----------5- Incluir no presente procedimento a aquisição de serviços para a Rubrica 2.2 (outros

encargos), dado tratar-se de um objeto incindível da prestação de serviços de formação.-----------

--------- 6-  Adotar  o  critério  de adjudicação  de  proposta  economicamente  mais  vantajosa,  na

modalidade melhor relação qualidade-preço.----------------------------------------------------------------------

--------- 7-  Observar  as  demais  práticas  da  Contratação  Pública,  nomeadamente,  através  da

elaboração de um relatório onde se demonstre a escolha da entidade adjudicatária, elaborado

por pessoas diferentes àquelas que têm a obrigação de adjudicar;  elaboração de decisão de

adjudicação por parte da Direção do Clube e, posterior, celebração de contrato e publicitação

final no site.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E nada mais havendo a tratar, foi desde já encerrada a reunião extraordinária, da qual se

lavra  a presente ata,  e que depois  de lida  e aprovada vai  ser  assinada pela  presidente  da

direção e por mim que a secretariei.---------------------------------------------------------------------------------

--------- A Presidente da Direção, _______________________________________________-------

--------- O Tesoureiro, ________________________________________________________-------
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Aquisição de Serviços de Formação Modular para Empregados e Desempregados – Tipologia 1.08 – 

candidatura nº POISE-01-3524-FSE-003781 

 

O Clube Celtas do Minho viu aprovada, no âmbito do Portugal 2020, Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego, uma candidatura da Tipologia de Operação 1.08 - Formação modular para 

empregados e desempregados, a ser executada na região Norte. Perante tal aprovação a Direção do 

Clube Celtas do Minho decidiu, em 23/12/2020, lançar o presente procedimento para execução da 

presente operação. 

 

Convidamos, assim, a vossa entidade a apresentar uma proposta para prestação de serviços de 

formação e apoio técnico-pedagógico, de acordo com os seguintes indicadores e áreas de formação: 

 

ÁREAS APROVADAS VOLUME DE FORMAÇÃO 

APROVADO 

FORMANDOS 

APROVADOS 

215- Artesanato 3000 
90 

 
 

811- Hotelaria e Restauração 4500 135 

812- Turismo e Lazer 5250 150 

813- Desporto 4500 135 

850- Protecção do ambiente 3000 90 

861- Protecção de pessoas e bens 9000 285 

TOTAL: 29250* 885 

*Este volume de formação corresponde a um total de 1950 horas de formação, sendo 1500 presenciais e 

450 em regime e-learning, dividindo-se, preferencialmente em 19 ações de 50 horas e 40 ações de 25 

horas, com 15 formandos. 
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INDICADORES FÍSICOS 

Realização 

Participantes empregados na formação 795 

Participantes desempregados na formação 90 

Resultado 

Participantes desempregados que obtiveram certificação 90% 

Participantes empregados que obtiveram certificação 90% 

 

A execução do projeto deverá reger-se de acordo com o AVISO Nº POISE-24-2020-08, devendo os 

serviços de formação estar concluídos até 31/12/2022. 

 

A proposta deverá ser enviada, exclusivamente por meios eletrónicos, até ao 10.º dia contado da 

presente publicitação, até às 17.00 horas para o endereço eletrónico:  celtasdominho@gmail.com. 

 

O preço base do presente procedimento é de 124.000,00€, (cento e vinte e quatro mil euros). 

 

As candidaturas serão avaliadas com base nos seguintes critérios: 

A) Preço (40%); 

B) Plano de ação proposto para o desenvolvimento do projeto, com descrição das metodologias a 

utilizar quer em formação presencial, como em e-learning (30%); 

C) Experiência da equipa a alocar ao projeto (30%). 

 

A proposta deverá ser constituída: 

a) Descrição detalhada dos serviços a prestar; 

b) Preço total da proposta, que deverá ser apresentado, atendendo aos custos unitários máximos 

elegíveis, de acordo com as seguintes rubricas do FSE: Rubrica 2.1 (remunerações de formadores); Rubrica 

2.2 (outros encargos) e Rubrica 3 (encargos com outro pessoal afeto à operação). 

mailto:direccao@hoteis-portugal.pt
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A proposta deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 

c) Certificação DGERT;  

d) Curricula dos membros da equipa a afetar ao projeto, a saber: 

- Coordenador/Gestor Projeto (anterior experiência de conceção/coordenação de projetos de 

formação, quer no modelo de formação modular, quer no âmbito de hotelaria e turismo em 

empresas do sector de diferenciada dimensão (PME e grandes empresas)) 

- Formadores (anterior experiência de conceção/coordenação/execução de projetos de formação). 

 

A Fórmula de Ponderação dos Fatores do Critério de Adjudicação é a seguinte: CF=0,40*A + 0,30*B + 

0,30*C em que CF é a Classificação Final. Será atribuída a cada um dos fatores uma classificação numérica 

entre 0 (mínimo) e 100 (máximo). 

 

O critério de desempate da avaliação das propostas será o da proposta que obtiver mais pontuação no 

Fator A; sendo este impossível, pela proposta apresentada por empresa com mais trabalhadores e maior 

volume de negócios. 

 
 
Vila Nova de Cerveira, 23 de Dezembro de 2020 

 

A Presidente da Direção 

 

_______________________________________ 

Marina Alexandra Duro Carvalho 

 


