
CONCORRENTE

NIF

Valor Proposto*

Valor Proposto*

Preço Per 

Capita#
Valor Proposto*

Resposta*

Nota Informativa :

*

#

Formulário da Proposta

Ref.ª 164/2021

VALOR TOTAL DA PROPOSTA*

COMPONENTE FIXA DO CONTRATO #

Equipa de Gestão Operacional

Pessoal afeto ao Evento

COMPONENTE VARIÁVEL DO CONTRATO #

Materiais de Promoção e Marketing

Catering

Viagens e alojamento

Item tido em conta enquanto Critérios de Avaliação da Proposta , que em função do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execução submetidos à 

concorrência pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais o concorrente se dispõe a contratar.

Item Não considerado para Critério de Avaliação da Proposta  mas para o qual o Contraente Público pretende que o Concorrente se vincule durante a execução 

do Contrato, através das condições exigidas pelo programa do procedimento ou convite que contem os termos ou condições relativos a aspetos da execução do 

contrato não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos.

Aceitação de todas as condições apresetadas no Caderno de Encargos #

Coordenação Geral

Gestão Financeira

Gestão Operacional

Secretariado do Evento

Gestão dos Contactos

COMPONENTE VARIÁVEL DO CONTRATO #

Equipamento Audiovisual e Tecnologias da Informação

Materiais de Visibilidade e Sinalética

Transporte de Mercadorias

Apenas preencher a células assinaladas a cor (B8 a B9; G14 a G19; G21 a G23; F25 a F28; G25 a G28; G33 a G34 e G36)

Os valores propostos, são apresentados sem IVA;

Fator Experiência do cocontratante na organização e gestão de eventos internacionais (Conferências/Congressos - em língua oficial inglesa) com um 

nível de participação superior a 900 participantes inscritos *

Fator Experiência do Gestor Sénior na organização e gestão de eventos internacionais (Conferências/Congressos – em língua oficial inglesa) na área 

dos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, com participação superior a 900 participantes inscritos *

Fator Experiência*

Requisito de Avaliação do Valor Total da Proposta *

Requisito de Análise Técnica da Proposta *
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