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CAMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITAL H° 28/ 2019
------Dr. Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Camara Municipal de
Vila Verde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Torna pfiblico , em harmonia com o despacho do Vereador do Ambiente, Desporto e
Atividades

Economicas,

exarado em 06.05.2019, que se encontra aberto um

procedimento para atribuigao da exploragao de um bar no complexo das Piscinas
Municipais em Vila Verde.
1. O espago fisico onde funcionara o bar tem as seguintes caracteristicas e dispoe
dos seguintes equipamentos:
a) Dimensao de quinze metros quadrados, bancada em post foming, um lava loiga,
uma cuba, um extrator, trés portadas na fachada e uma no topo, um extintor de
po quimico ABC e um extintor CO2;
b) Uma arrecadagao para suporte ao funcionamento do bar.
2. As pegas do prooedimento enoontram-se patentes, para consulta e aquisigéo, na
Unidade de Contratagéo Pliblica do Municiplo de Vila Verde, entre as 8:30 e as
16:30, desde a data de publicagao do aviso até as 16:00 do Ultimo dia de entrega
de propostas.
3. O prazo de atribuigao da exploragao é de 93 dias, decorrendo entre 15 de junho e
15 de setembro do corrente ano.

4. O critério de adjudicagao é o do <<pre<;o mais alto apresentado», nao sendo
admitidas propostas inferiores a 600,00€ para a totalidade do periodo de

exploragao.
s. As propostas devem ser apresentadas até as 16:00 horas do 9° dia, a contar do dia
seguinte ao da publicagao do presente aviso, nos termos previstos no Programa de
Concurso.
s. O prazo de entrega de propostas conta-se continuamente, nao se suspendendo
aos sabados, domingos e dias feriados.
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As propostas deverao ser instruidas com a declaragao de aceitagao do contefldo
do Caderno de Encargos, elaborada em conformidade com 0 anexo I do Programa

de Concurso, e com a declaragao do prego proposto, elaborada em conformidade
com 0 Anexo ll do Programa de Concurso.
so serao admitidas propostas apresentadas por ooncorrentes que sejam
detentores de Codigo de Atividade Econémica para atividades de restauragao ou
similares.
A abertura das propostas sera efetuada as 10:00 do primeiro dia Eitil imediato a
apresentagao das propostas, na Camara Municipal de Vila Verde, sita na Praga do
Municipio, podendo assistir qualquer interessado ou 0 seu representante desde

que devidamente credenciado.
No dia da outorga do contrato devera ser efetuado o pagamento do valor devido
pela exploragao.
Havendo acordo entre as partes, o contrato podera renovar-se para idéntico
periodo no ano de 2020, nas condigoes do contrato inicial.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vao
ser afixados nos lugares do estilo. --------------------------------------------------------------------------E eu, /I/P
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Coordenador da Unidade de Contratagao PUb|lC8

subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagos do Municipio de Vila Verde, em 08 de maio de 2019

O Presidente da Camara,

F

presente edltal e aflxado pelo prazo d
dias em Q01 I O;/4QQ[3_
enrado ern
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