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1. ENTIDADE CONTRATANTE 

1- O presente concurso público é promovido pelo Município de Vila Nova de Poiares.

Endereço: Largo da Republica, 

Código postal: 3351 - 909

Localidade: Vila Nova de Poiares 

Telefone: 239 420 850 

Endereço Eletrónico: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

2- O presente programa de procedimento é elaborado para os efeitos previstos na alínea ee) e g) do 

n.º1 do art.º 33 do Anexo à Lei 75/2013 de 12 de setembro.

2. OBJETO

1. O  presente  concurso  tem  por  objeto  a  cessão  de  exploração  de  um  Estabelecimento  de 

Restauração e bebidas sito no complexo denominado “Fraga – zona de recreio e lazer”, pelo 

prazo de 5 anos, prorrogáveis nos termos do disposto no caderno de Encargos. (anexo I – 

Planta de Localização)

2. O  restaurante  encontra-se  apetrechado  com  os  equipamentos  constantes  no  anexo  II ao 

presente programa de procedimento.  é composto por um único piso, com uma área bruta de  

construção de 194m2 e é composto por sala de refeições com 46m2, bar com 40m2 para uso  

público e 10m2 de serviço, cozinha com 21m2, um hall de cozinha com 5m2, despensa com 8m2,  

instalações sanitárias de serviço com 7m2 e instalações sanitárias destinadas ao público com  

12m2,  sendo  a  instalação  sanitária  feminina  adaptada  para  permitir  o  uso  a  pessoas  com  

mobilidade reduzida.

Alem destas instalações sanitárias, existem outras que servem o público, dentro do recinto, em  

edifício distinto.

O edifício, mistura a construção tradicional em alvenaria com a construção em estrutura com  

perfis metálicos, sendo os alçados dotados de grandes vãos em vidro, voltados para a área de  

esplanada, criando deste modo uma ligação com a mesma.

3. O complexo compreende os seguintes espaços: 

- Piscina descoberta, que inclui zona de banho ou zona de cais constituída por seis tanques, 

constituindo uma infraestrutura de recreio e lazer;

- Zona de serviços anexos, constituída por balneários, sanitários públicos e de pessoal, um 

posto de socorros e locais de arrecadação de material;

- Zona de serviços técnicos, constituída por casa das máquinas e arrumos.

- Zona de serviços complementares ou zona do público;
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- A piscina descoberta engloba seis tanques de diferentes dimensões, interligados,

- O minicampo de jogos, podendo ser utilizado quer para a prática de futebol, quer para a 

prática de basquetebol ou voleibol;

- Instalações Sanitárias Públicas

4. O  espaço  encontra-se  devidamente  equipado,  com  iluminação  pública,  recipientes  para  a 

recolha de resíduos sólidos, bancos.

3. ORGÃO QUE TOMOU A DECISÃO

O concurso público foi  aberto por deliberação da Câmara Municipal  de 24 de fevereiro de 2020, 

aprovando também a abertura do procedimento, o respetivo Programa de Procedimento e Caderno 

de Encargos.

4. JÚRI DO PROCEDIMENTO

1. O presente procedimento é conduzido por um júri, composto por seis membros efetivos, um 

dos quais preside, e dois suplentes, designados pela entidade competente para a decisão de 

contratar.

2. Três membros do júri (júri do procedimento) assumem a condução do procedimento desde o 

início do mesmo, os restantes três membros, personalidades de reconhecido mérito na área 

da restauração, turismo e na área do comércio e industria, intervêm apenas na fase da analise 

da qualidade das propostas.  

3. Ao  júri  do  procedimento  compete  praticar  todos  os  atos  e  realizar  todas  as  diligências 

relacionadas  com  o  presente  procedimento  cuja  competência  não  seja  cometida 

exclusivamente  à  entidade  adjudicante,  nomeadamente,  a  prestação  de  esclarecimentos 

necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento, a retificação das 

mesmas, a avaliação das propostas, e a elaboração dos respetivos relatórios de análise.

5. FORMA DE PUBLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO

1. A intenção da cedência do espaço objeto do presente procedimento será precedida de edital 

publicado no  site  do Município e afixado nos lugares de estilo,  o qual fixará o prazo e os 

termos da proposta a apresentar.

2. Durante o prazo fixado os interessados poderão apresentar propostas em carta fechada, nos 

termos previstos no ponto 9 do presente procedimento. 
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6. ESCLARECIMENTOS

1. Os  esclarecimentos  necessários  à  boa  compreensão  e  interpretação  das  peças  do 

procedimento devem ser solicitados por escrito e dirigidos ao Presidente do júri, no primeiro 

terço do prazo fixado para apresentação das propostas, e serão respondidos no prazo de 5 

dias após a formulação dos mesmos. 

2. Os  esclarecimentos  que  forem  considerados  fazem  automaticamente  parte  das  regras 

concursais e prevalecem perante estas.

7. CONSULTA DE DOCUMENTOS / VISITA AO LOCAL 

1. As peças procedimentais, bem como outros documentos que se considerem necessários ao 

cabal esclarecimento dos interessados, estarão disponíveis para consulta no Balcão Único de 

Atendimento, durante o período normal de funcionamento dos serviços da Câmara Municipal. 

(8h30 – 17h00) 

2. No  mesmo  período,  será  facultada  a  visita  às  instalações,  bastando  para  tanto,  que  os 

interessados, com a devida antecedência, manifestem tal intenção, junto do Balcão Único.

8. ADMISSÃO DOS CONCORRENTES E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. Podem  apresentar  propostas  todas  as  pessoas  singulares  e  coletivas  que  tenham  a  sua 

situação fiscal e contributiva regularizada, e que façam prova da sua aptidão, com base em 

critérios de capacidade técnica e profissional.

2. Para os efeitos previstos no numero antecedente o proponente deve apresentar os seguintes 

documentos: 

i. Comprovativos da regularização da sua situação tributária e contributiva. (Certidão 

emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira e pela Segurança Social.)
ii. Certidão permanente no caso de se tratar de pessoa coletiva;

iii. Declaração  do  proponente,  elaborada  conformidade  com  o  modelo  constante  do 

Anexo III, a qual deve ser assinada pelo proponente, ou, caso seja pessoa coletiva, por 

um representante com poderes para o obrigar. 
iv. Caso  seja  pessoa  singular,  comprovativo  do  início  de  atividade  com  o  CAE 

correspondente à atividade que vai exercer. 
v. Curriculum  Vitae  com  indicação  da  experiencia  profissional  e  habilitações 

profissionais do(a) concorrente, ou dos trabalhadores afetos ao(à) concorrente. 
vi. Quaisquer outros documentos que considere relevante e indispensáveis à proposta 

apresentada.  
3. O Município de Vila Nova de Poiares pode, a qualquer momento, exi gir a apresentação de 

documentos comprovativos das declarações prestadas pelos concorrentes. 
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4. A prestação culposa de falsas declarações pelos concorrentes determina, consoante os 

casos, a exclusão do concorrente em causa, ou a invalidade da adjudicação e dos atos 

subsequentes. 

5. Quando se exigir documento oficial que o concorrente não possa apresentar, por motivo 

alheio à sua vontade, pode o mesmo ser substituído por outro, desde que seja feita prova de 

que aquele foi solicitado em tempo útil junto da entidade competente para a sua emissão, nos 

termos do Código do Procedimento Administrativo. 

9. PROPOSTAS 

1. Na proposta o concorrente manifesta a sua vontade de contratar e o modo pelo qual se dispõe 

a  fazê-lo,  tendo em conta  os  critérios  de  adjudicação definidos  no ponto  14 do presente 

programa de procedimento.

2. A proposta é elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo IV, o qual deve 

ser  assinada  pelo  proponente,  ou,  caso  seja  pessoa  coletiva,  por  um  representante  com 

poderes para o obrigar

3. A proposta deve ser apresentada em papel encerrada em sobrescrito fechado, em cujo rosto 

se identificará o concurso e a identificação do concorrente ou denominação social, nos termos 

infra indicados e entregue até à data limite para apresentação da mesma, no balcão único de 

atendimento ao munícipe, durante os dias normais de expediente, das 8:30h às 17:00 horas, 

pelos  concorrentes  ou  seus  representantes,  contra  recibo,  ou  remetidas  pelo  correio  sob 

registo e com aviso de receção.

4. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa. 

5. O valor mensal constante da proposta é indicado em algarismos e não inclui o IVA.

6. Juntamente com a proposta devem ser remetidos os documentos  constantes do ponto 8 do 

presente programa de procedimento.

7. As propostas deverão ser instruídas com a descrição da tipologia e características do serviço  

a instalar explicitando o conceito de proposta de exploração, de modo a que se consiga avaliar  

a mesma tendo em conta os fatores e subfactores de qualidade pretendidos para o local.

8. Cada  concorrente  poderá  ainda  apresentar  quaisquer  outros  documentos  que  considere 

indispensáveis para complementar a proposta.

9. Se o envio da proposta for feita pelo correio, o concorrente será o único responsável pelos 

atrasos  que  porventura  se  verifiquem,  não  podendo  apresentar  qualquer  reclamação  na 

hipótese de a entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo concedido 

para o efeito.

CONCURSO PÚBLICO – CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE UM ESTABLECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS 
SITO NO COMPLEXO DA FRAGA- ZONA DE RECREIO E LAZER DE VILA NOVA DE POIARES 

                                                                                                                                                  Página 8 de 36



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

10. Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados que já as 

tenham  apresentado  podem  retirá-las,  bastando  comunicarem  por  escrito  tal  facto  ao 

Município de Vila Nova de Poiares.  

11. Não serão admitidas propostas variantes ou com condições divergentes das aqui previstas. 

10. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de manutenção das propostas é de 66 dias contados da data limite para apresentação das 
mesmas.

11. VALOR BASE DA PROPOSTA

O valor base da proposta a apresentar é de 500,00 € (quinhentos euros) mensais, acrescida de IVA à  

taxa legal em vigor. 

12. ATO PUBLICO E ANALISE DAS PROPOSTAS

1. A abertura das propostas terá lugar, num ato público que se realizará no 3º dia útil seguinte à 

data limite para apresentação das propostas.  

2. A  comparência  no  ato  publico  é  facultativa  e  servirá  apenas  para  abertura  pública  das 

propostas, para identificar os concorrentes e o preço apresentado na proposta por cada um 

deles. 

3. A qualidade da proposta será analisada nos 20 dias uteis seguintes, pelos membros do júri 

identificados no ponto 4 do presente programa do procedimento.  

13. EXCLUSÕES

Constituem  causas  de  exclusão  dos  concorrentes  a  concurso  e  consequentemente  das  propostas 

apresentadas: 
a) O não cumprimento do exigido no ponto 9 deste programa de procedimento. 
b) A  apresentação  de  valor,  inferior  ao  valor  base  definido  no  ponto  11  do  programa  de 

procedimento.

14. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

1. A adjudicação será efetuada à proposta economicamente mais vantajosa para os interesses 

visados  pelo  Município  de  Vila  Nova  de  Poiares  tendo  em  conta  os  seguintes  fatores, 

subfactores e ponderações:

a) QUALIDADE TÉCNICA/METODOLOGIA – 60%
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b) PREÇO - 40 %

QT (qualidade técnica) +PR(preço) = PEMV (Proposta economicamente mais vantajosa) 

A pontuação final de cada proposta, (V), será obtida pela soma ponderada das suas pontuações nos  

fatores a) e b) supra mencionados

V = (60 % x Va )+ (40 % x Vb)

O PREÇO SERÁ VALORADO DA SEGUINTE FORMA: 

PREÇO PROPOSTO PONTUAÇÃO DE 0 A 10
>  ou =  a 500€   -    < 550 € 2
>  ou =  a 550€   -   < 600 € 4
>  ou =  a 600€   -   < 650 € 6
>  ou =  a 650€   -   < 700 € 8
>  ou =  a 700€   --------- 10

SUBFATORES DA QUALIDADE TÉCNICA/METODOLOGIA: 

a) Experiência Profissional anterior (histórico) - 20 %

b) Formação dos seus quadros e próprio – 20 %

c) Distinções/reconhecimentos que possui - 20%

d) Propostas de Exploração (qualidade) – eventos,  divulgações inerentes ao concelho, 

carta gastronómica pretendida entre outras informações relevantes– 40 %

OS SUBFATORES DA QUALIDADE TÉCNICA/METODOLOGIA SERÃO VALORADOS DA SEGUINTE 

FORMA:

Insuficiente – 2 Valor 

Suficiente – 4 Valores 

Bom – 6 Valores 

Muito bom – 8 Valores 

Excelente - 10 Valores 

A pontuação de cada proposta no subfator a) — QUALIDADE TÉCNICA/METODOLOGIA será obtida 

através da sua avaliação qualitativa relativamente à conformidade com os requisitos discriminados 

no caderno de encargos, tendo em consideração os indicadores e os respetivos níveis de referência 

seguintes:

a) Na experiencia profissional – a experiência anterior devidamente comprovada do próprio 

concorrente, se for em nome individual, ou da sociedade e seus representantes, se for pessoa 

coletiva;   
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b) Formação dos seus quadros e próprio 

Cursos, certificados, declarações abonatórias, participações em eventos, etc. 

c) Distinções/ prémios/reconhecimentos que possui 

Prémios, referências em jornais, revistas documentos turísticos, literatura da especialidade 

ou avulsos; 

d) Propostas de Exploração (qualidade) – eventos, divulgações inerentes ao concelho, carta 

gastronómica pretendida, e outras informações consideradas relevantes. 

Apresentação detalhada em formato de projeto de execução de exploração abrangendo todos 

os indicadores gerais e específicos infra indicados: 

Projeto/proposta de exploração:

-  Desenvolver  as  atividades  que  pretendem  realizar  em  épocas  de  verão,  Inverno  e  estações  

intermédias, em termos de oferta e atrativos tendo em conta as condicionantes locais. 

- Desenvolver a qualidade dos serviços que acompanhara os diversos tipos de eventos públicos e/ou  

privados caso sejam realizados, mencionando ainda que de uma forma sucinta a carta gastronómica e 

o nível de serviço. 

- Ações de divulgação dos eventos associados ao interesse do local e do Concelho de Vila Nova de  

Poiares, meios de divulgação do local (rádio, panfletos, flyres etc) 

- Carta gastronómica para os vários tipos de refeições e ocasiões associadas à época do ano e público-

alvo., sendo que será sempre obrigatórios os seguintes pratos e doçaria, arroz de bucho, chanfana e  

Poiaritos.

2. Em caso de empate no valor total das propostas apresentadas, (PEMV)o fator de desempate 

será o preço dando-se preferência à proposta que tiver o preço mais elevado 

3. Após a observância do ponto anterior, caso o empate se mantenha, a proposta vencedora será  

a do concorrente que tiver o CAE  exigível para a atividade há mais anos. 

15. A ADJUDICAÇÃO  

1. Depois de analisados os documentos e as propostas o júri elaborará um relatório preliminar 

fundamentado das propostas objeto de análise, ordenando-as classificativamente de acordo 

com os critérios de adjudicação referidos no número anterior, e propondo a adjudicação do 

contrato de cedência de exploração a quem tiver apresentado a melhor proposta, entenda-se,  

proposta economicamente mais vantajosa tendo em conta os fatores e subfactores constantes 

do programa de procedimento.
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2. Elaborado  o  relatório  preliminar  referido  no  número  anterior,  o  Júri  envia-o  a  todos  os  

concorrentes fixando um prazo de 10 (dez) dias uteis para que, se assim o entenderem, se 

pronunciarem por escrito sob a intenção manifestada pelo júri.

3. Cumprido o disposto no número anterior, o júri submete o relatório final à Câmara Municipal,  

que procederá à adjudicação, que é notificada ao adjudicatário no prazo máximo de 5 dias. 

4. O Município de Vila Nova de Poiares reserva o  direito de não adjudicar o contrato de 

cedência de exploração, se motivos supervenientes de interesse público o justificarem. 

16. NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO 

1. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, a entidade adjudicante, notifica o  

cessionário para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao depósito da caução a que se refere a 

ponto 17 do Programa de Procedimento ou comprove a sua prestação. 

2. A adjudicação ficará sem efeito quando o adjudicatário não preste caução no prazo 

estabelecido, salvo se provar ter sido impedido por facto independente da sua vontade, que 

seja considerado justificação bastante. 

17. CAUÇÃO CONTRATUAL 

1. O adjudicatário garante a boa execução das condições contratuais, mediante a prestação de 

uma caução no valor de € 2000 (dois mil euros), através de depósito em dinheiro, garantia 

bancária  ou  outra  foram  de  garantia  legalmente  admissível,  de acordo com a minuta 

constante dos Anexo V e VI

2. A caução prestada será mantida até ao termo do contrato. 

18. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE CEDÊNCIA 

1. O contrato será celebrado em data e hora a designar pelo Município de  Vila  Nova  de 

Poiares, sendo o adjudicatário notificado pessoalmente ou por carta, com a antecedência 

mínima de 8 dias. 

2. No caso de o adjudicatário não comparecer para outorgar o contrato, na data, hora e local 

fixados para o efeito (salvo prove que tal ocorreu por motivo que lhe não seja imputável e 

que seja considerado justificação bastante), ou tendo comparecido se recuse a assinar o 

contrato, a adjudicação caduca,  devendo  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  adjudicar  a 

proposta ordenada em lugar subsequente e assim sucessivamente.
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19. FORO COMPETENTE 

O Tribunal competente para julgar eventuais litígios é o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra. 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

Em tudo o que se revelar omisso no presente Programa de Procedimento e Caderno de Encargos e se 

não mostrar incompatível com o clausulado e especificidade dos mesmos documentos, observar-se-

á  o disposto  na legislação aplicável  aos contratos do mesmo género,  ao código de procedimento 

administrativo e ao Código dos Contratos Públicos com as devidas adaptações.
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Anexo I

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E PLANTA DO ESTABELECIMENTO
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Anexo II

INVENTÁRIO DO EQUIPAMENTO 

Código Designação Un Qtd

16 EQUIPAMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS   

16.1 Eletrocolador de insetos PR’HOTEL/P&L modelo FLYTRAP FT30 ou equivalente c/ as 
dimensões de 470x355x185mm, equipado c/ 1 banda adesiva, 2 lâmpadas de 15W cada, 230V, raio 
de ação de 80m², construção em aço inox. (Hall de Serviço)

un 1

16.2 Armário de apoio ao lixo PR’HOTEL ou equivalente com as dimensões de 800x500x2000mm, 
equipado c/ prateleira amovível e regulável em altura, costas e laterais fechados, porta pivotante, 
construção em aço inox, pés reguláveis em altura. (Hall de Serviço)

un 1

16.3 Armário de apoio ao vasilhame PR’HOTEL ou equivalente com as dimensões de 
800x500x2000mm, equipado c/ prateleira amovível e regulável em altura, costas e laterais fechados, 
porta pivotante, construção em aço inox, pés reguláveis em altura. (Hall de Serviço)

un 1

16.4 Vestiário quadruplo PR’HOTEL /EUROSHELVES cód.VQU19X1240CZ lacado/lacado, ou 
equivalente com as  com dimensões de 1200x400x1900mm, 4 portas com fechadura. (Vestiários/I.S. 
Funcionários)

un 1

16.5 Lava mãos de pé misturador em aço inox PR’HOTEL/FRIEMO modelo LMPM, ou equivalente 
com as  com as dimensões de 400x400x850mm, equipado com tampo com cuba redonda, alçado 
posterior, bica, torneira misturadora com comando de pedal. (Vestiários/I.S.Funcionários)

un 1

16.6 Lava mãos de pé misturador em aço inox PR’HOTEL/FRIEMO modelo LMPM ou equivalente 
com as  com as dimensões de 400x400+300x850mm, equipado com tampo com cuba redonda, 
alçado posterior, bica, torneira misturadora com comando de pedal. (Cozinha)

un 1

16.7 Bancada armário em aço inox PR’HOTEL ou equivalente com as  dimensões de 1400x700x850mm, 
tampo com 1 cuba de 500x500x300mm com sifão e 1 escorredouro, alçado posterior, espaço livre e 
restante c/estrado liso, laterais fechados, pés reguláveis em altura. (Cozinha)

un 1
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16.8 Torneira misturadora de bancada PR’HOTEL/FRIEMO modelo TC, ou equivalente equipada com 
bica alta e comando de cotovelo. (Cozinha)

un 1

16.9 Recipiente em aço inox para detritos PR’HOTEL/FRIEMO modelo CBDP, ou equivalente com as 
dimensões de Ø380x620mm, capacidade para 55 litros, equipado com tampa com comando de 
pedal, base com 2 apoios fixos e 2 rodízios direcionais. (Cozinha)

un 1

16.10 Armário parietal PR’HOTEL/FRIEMO modelo AM1800CP, ou equivalente com as dimensões de 
1800x400x620mm, equipado com prateleira intermédia amovível e regulável em altura, costas e 
laterais fechados, portas de correr, construção em aço inox. (Cozinha)

un 1

16.11 Armário frigorífico p/ conservação de refrigerados PR’HOTEL/INFRICO modelo AGN301, ou 
equivalente c/ as dimensões de 482x695x2100mm, capacidade p/ 325 litros, equipado c/ 1 porta 
pivotante, 3 prateleiras gradeadas GN1/1, condensação ventilada, evaporação forçada, tabuleiro de 
esgoto, iluminação interior, controle de temperaturas através de termóstato digital (-2 a +8ºC), 
potência de 430W, 230V, construção exterior e interior em aço inox e costas em chapa galvanizada, 
pés reguláveis em altura. (Cozinha)

un 2

16.12 Bancada armário em aço inox PR’HOTEL, , ou equivalente com as dimensões de 
1200x700x850mm, tampo com 1 cuba de 500x500x300mm com sifão e 1 escorredouro, alçado 
posterior, estrado liso, laterais fechados, portas de correr, pés reguláveis em altura. (Cozinha)

un 1

16.13 Torneira misturadora de bancada PR’HOTEL/FRIEMO modelo TC, ou equivalente equipada com 
bica alta e comando de cotovelo. (Cozinha)

un 1

16.14 Armário parietal PR’HOTEL/FRIEMO modelo AM1200CP, ou equivalente com as dimensões de 
1200x400x620mm, equipado com prateleira intermédia amovível e regulável em altura, costas e 
laterais fechados, portas de correr, construção em aço inox. (Cozinha)

un 1

16.15 Electrocolador de insectos PR’HOTEL/P&L modelo FLYTRAP FT30, ou equivalente c/ as 
dimensões de 470x355x185mm, equipado c/ 1 banda adesiva, 2 lâmpadas de 15W cada, 230V, raio 
de acção de 80m², construção em aço inox. (Cozinha)

un 1

16.16 Apanha-fumos parietal compensado em aço inox PR’HOTEL linha direita, ou equivalente com as 
dimensões de 4500x1200mm, equipado c/ 8 filtros de gorduras em aço inox, grelhas de insuflação, 
motor de extracção e motor de insuflação/400V, ligação á conduta de exaustão e á conduta de 
insuflação (incluída até 10 metros lineares), acessórios de montagem., disjuntores de protecção de 
linha, variador de velocidade. (Cozinha)

un 1

16.17 Forno de convecção misto a gás com caldeira “air-o-convect“ PR’HOTEL/ELECTROLUX 
modelo AOS101GC2 (269712), ou equivalente com as dimensões de 898x915x1058mm, c/ 
estrutura porta tabuleiros c/ capacidade p/ 10 níveis GN 1/1 (325x530mm), 11 programas, sonda 
de sensor único, sistema de limpeza automático e integrado, iluminação interior, porta c/ vidro 
duplo temperado, 20000W (gás), 300W, 230V, construção em aço inox, pés reguláveis em altura. 
(Cozinha)

un 1

16.18 Estrutura em aço inox armário para apoio de forno convecção misto PR’HOTEL, ou equivalente 
com as dimensões de 1200x850x850mm, tampo superior e estrado lisos, 6 níveis de guias GN1/1, 
fechada lateralmente e posteriormente, portas pivotantes, pés reguláveis em altura. (Cozinha)

un 1

16.19 Fritadeira mergulhante eléctrica PR’HOTEL/MAGNUS modelo FE2x15M, ou equivalente com as 
dimensões de 750x655x850/985mm, equipada c/ 2 cubas de 14 litros úteis cada, resistências 
internas, descarga de óleo através de sistema integrado c/ torneira inferior, potência de 
9000+9000W, 400V, sobre armário inferior c/ portas pivotantes, construção em aço inox, pés 
reguláveis em altura. (Cozinha)

un 1

16.20 Grelhador a gás em aço inox PR’HOTEL/GRESILVA modelo GHPI 2/800, ou equivalente com 
as dimensões de 800x900x850mm, 2 grelhas superiores fixas em aço inox, calor radiante lateral, 2 
gavetas c/ água p/ recolha de gorduras, potência total de 26000W (gás), 2 pés reguláveis em altura e 
2 rodas. (Cozinha)

un 1
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16.21 Fogão a gás PR’HOTEL/JUNEX modelo FO9C601VT, ou equivalente com as dimensões de 
1200x900x850mm, equipado c/ 6 queimadores, 1 forno c/ guias p/ tabuleiros GN 2/1 
c/acendimento piezoelétrico e válvula termostática, e 1 armário inferior c/ porta, válvulas de gás c/ 
sistema de segurança p/ termopar, potência total de 56500W (gás), construção em aço inox, pés 
reguláveis em altura. (Cozinha)

un 1

16.22 Batedor/Triturador combinado eléctrico PR’HOTEL/SAMMIC modelo TR/BM350, ou 
equivalente c/ 1 braço triturador de 420mm, braço batedor de 396mm, 1 bloco motor c/ potência 
de 350W, variador de velocidades de 130 a 9000 r.p.m., 220V.  (Cozinha)

un 1

16.23 Mesa armário estufa ventilada PR’HOTEL/FRIEMO modelo ME1460, ou equivalente com as 
dimensões de 1400x600x850mm, tampo e estrado lisos, prateleira intermédia furada, controle 
termostático da temperatura (+65 a +80ºC), laterais fechados, portas de correr de ambos os lados, 
potência de 1059W, 230V, construção em aço inox, pés reguláveis em altura. (Cozinha)

un 1

16.24 Carro de serviço PR’HOTEL/FRIEMO modelo C3T, ou equivalente com as dimensões de 
900x595x930mm, equipado com 3 prateleiras, construção em aço inox, 4 rodas direccionais sendo 2 
com travão. (Cozinha)

un 1

16.25 Armário parietal PR’HOTEL/FRIEMO modelo AM1400CP, ou equivalente com as dimensões de 
1400x400x620mm, equipado com prateleira intermédia amovível e regulável em altura, costas e 
laterais fechados, portas de correr, construção em aço inox. (Cozinha)

un 1

16.26 Recipiente em aço inox para detritos PR’HOTEL/FRIEMO modelo CBDP, ou equivalente com as 
dimensões de Ø380x620mm, capacidade para 55 litros, equipado com tampa com comando de 
pedal, base com 2 apoios fixos e 2 rodízios direcionais. (Cozinha)

un 1

16.27 Mesa em aço inox PR’HOTEL, ou equivalente com as dimensões de 1400x600x850mm, tampo liso, 
alçado posterior e lateral esquerdo, espaço inferior livre, pés reguláveis em altura. (Cozinha)

un 1

16.28 Bancada em aço inox armário PR’HOTEL, ou equivalente com as dimensões de 1200x750x850mm, 
alçado posterior, 1 cuba c/500x400x250mm, sifão e rebordo guia, estrado liso, portas de correr, 
lateral esquerdo fechado, pés reguláveis em altura. (Cozinha)

un 1

16.29 Chuveiro de alta pressão PR’HOTEL, ou equivalente c/ bica, duche e torneira misturadora.  
(Cozinha)

un 1

16.30 Capta vapores em aço inox PR’HOTEL, ou equivalente c/ as dimensões de 1000x1000x500mm c/ 
ventilador incorporado de 0,15KW/230V, 1400RPM, saída de 250mm. (Cozinha)

un 1

16.31 Variador de velocidades para motor.  (Cozinha) un 1

16.32 Máquina de lavar louça de capota PR’HOTEL/COMENDA modelo PC09, ou equivalente c/ as 
dimensões de 624x740x1460/1930mm, equipada c/ programador electrónico c/ 4 ciclos de lavagem 
c/ tempos e temperaturas ajustáveis, produção até 48 cestos/hora, altura útil de lavagem de 440mm, 
braços de lavagem e enxaguamento superior e inferior, painel de comandos inferior c/ display digital 
das temperaturas da cuba e da caldeira, doseador de abrilhantador/secante, consumo de 2,8 litros de 
água p/ cesto no enxaguamento, cuba de 42 litros c/ resistência de 3000W, caldeira de 8,2 litros c/ 
resistência de 9000W, bomba de lavagem de 1100W, absorção total de 10100W, 400V, cestos de 
500x500mm, construção em aço inox, pés reguláveis em altura. (Cozinha)

un 1

16.33 Mesa armário em aço inox PR’HOTEL, ou equivalente c/ as dimensões de 600x750x850mm, alçado 
posterior, tampo c/ rebordo guia, estrado liso, porta pivotante, pés reguláveis em altura. (Cozinha)

un 1

16.34 Estanteria em alumínio / polipropileno PR’HOTEL, ou equivalente com as dimensões de 
2766x470x2000mm, equipada c/ 5 níveis de prateleiras, pés reguláveis em altura. (Despensa)

un 1
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16.35 Armário frigorífico p/ conservação de congelados PR’HOTEL/INFRICO modelo AGB701BT, ou 
equivalente  com as dimensões de 687x794x2125mm, capacidade p/ 610 litros, equipado c/ 1 porta 
pivotante, 3 prateleiras gradeadas GN2/1 (530x650mm), condensação ventilada, evaporação 
forçada, tabuleiro de esgoto, iluminação interior, controle de temperaturas através de termóstato 
digital (18ºC), potência de 1000W, 230V, construção exterior e interior em aço inox e costas em 
chapa galvanizada, pés reguláveis em altura. 

un 1

16.36 Armário frigorífico p/ conservação de refrigerados PR’HOTEL/INFRICO modelo AGB1402, ou 
equivalente com as dimensões de 1385x794x2125mm, capacidade p/ 1300 litros, equipado c/ 2 
portas pivotantes, 6 prateleiras gradeadas GN2/1 (530x650mm), condensação ventilada, evaporação 
forçada, tabuleiro de esgoto, iluminação interior, controle de temperaturas através de termóstato 
digital (-2 a +8ºC), potência de 945W, 230V, construção exterior e interior em aço inox e costas em 
chapa galvanizada, pés reguláveis em altura. (Despensa)

un 1

16.37 Electrocolador de insectos parietal PR’HOTEL/P&L modelo LURALITE 2000, ou equivalente 
com as dimensões de 465x200x170mm, equipado c/ 1 película adesiva, 1 lâmpada de 18W, 230V, 
raio de acção de 25m², construção em chapa pintada de branco. (Bar)

un 1

16.38 Recipiente em aço inox para detritos PR’HOTEL/FRIEMO modelo CBDP, ou equivalente com as 
dimensões de Ø380x620mm, capacidade para 55 litros, equipado com tampa com comando de 
pedal, base com 2 apoios fixos e 2 rodízios direcionais. (Bar)

un 1

16.39 Bancada armário em aço inox PR’HOTEL, ou equivalente com as dimensões de 1400x600x850mm, 
tampo com 1 cuba de 400x400x250mm com sifão e 2 escorredouros, alçado posterior, espaço livre e 
restante c/estrado liso, laterais fechados, porta pivotante sob a cuba, pés reguláveis em altura. (Bar)

un 1

16.40 Torneira misturadora de pedal PR’HOTEL/FRIEMO, ou equivalente equipada com bica alta. (Bar) un 1

16.41 Armário parietal PR’HOTEL/FRIEMO modelo AM1400CP, ou equivalente com as dimensões de 
1400x400x620mm, equipado com prateleira intermédia amovível e regulável em altura, costas e 
laterais fechados, portas de correr, construção em aço inox. (Bar)

un 1

16.42 Máquina de lavar louça PR’HOTEL/COMENDA modelo PB34, ou equivalente com as dimensões 
de 460x521x680mm, equipada com programador electrónico com 4 ciclos de lavagem com tempos e 
temperaturas ajustáveis, produção até 40 cestos/hora, altura útil de lavagem de 270mm, cestos de 
400x400mm, painel de comandos com display digital das temperaturas da cuba e da caldeira, porta 
de parede dupla, braços de lavagem e enxaguamento superior e inferior, doseador de abrilhantador / 
secante, válvula antiretorno/vácuo, enchimento automático da cuba e caldeira, controlo automático 
das temperaturas, sistema de segurança “TermoStop” que garante que o ciclo de enxaguamento só 
se inicia quando a temperatura da água da caldeira atinge os +85ºC, controlo permanente do nível de 
água, cuba de 12 litros com resistência de 2000W, resistência da caldeira de 2400W, consumo de 2,5 
litros de água por cesto no enxaguamento, bomba de lavagem de 250W, absorção total de 2660W, 
230V, sistema de segurança para abertura da porta, construção em aço inox, pés reguláveis em 
altura. (Bar)

un 1

16.43 Grelhador de prensa PR’HOTEL/FIAMMA modelo GR 6.1, ou equivalente com as dimensões de 
510x430x240mm, equipado c/ placas em ferro fundido caneladas de 365x245mm, regulação 
termostática de 0 a +250ºC, potência de 3000W, 230V, construção em aço inox. (Bar)

un 1

16.44 Torradeira eléctrica dupla PR’HOTEL/FIAMMA modelo TOSTI D4, ou equivalente com as 
dimensões de 525x305x405mm, equipada c/ resistências protegidas c/ tubo de quartzo, 2 
níveis/planos de torradas, temporizador de 15 minutos, potência de 2700W, 230V, construção em 
aço inox. (Bar)

un 1

16.45 Cortadora de carnes frias PR’HOTEL/NTS modelo HBS 300, ou equivalente com as dimensões de 
480x580x450mm, equipada com lâmina de Ø300mm, espessura de corte de 0,2 a 15mm, afiador 
incorporado, potência de 250W, 230V, construção em alumínio anodizado, pés reguláveis em altura. 
(Bar)

un 1
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16.46 Mesa armário em aço inox PR’HOTEL, ou equivalente com as dimensões de 1540x600x1050mm, 
tampo, prateleira intermédia e estrado lisos, costas e laterais fechados, portas de correr, espaço para 
máquina de gelo, pés reguláveis em altura. (Bar)

un 1

16.47 Máquina produtora de gelo PR’HOTEL/BREMA modelo CB425A, ou equivalente com as 
dimensões de 500x580x800mm, c/ produção de 47kg/24horas, equipada c/ contentor c/ 
capacidade p/ 25kg, potência de 500W, 230V, exterior em aço inox, pés reguláveis em altura. (Bar)

un 1

16.48 Bancada refrigerada PR’HOTEL/INFRICO modelo FMPP2000CR, ou equivalente com as 
dimensões de 1960x600x1050mm, capacidade para 620 litros, equipada com tampo liso com alçado 
posterior, 3 portas pivotantes em vidro, 2 prateleira gradeada por porta, condensação ventilada, 
evaporação forçada, tabuleiro de esgoto, controle de temperaturas através de termóstato digital (+2 
a +6ºC), potência de 610W, 230V, construção exterior e interior em aço inox e costas em chapa 
galvanizada, iluminação LED, tulha p/borras de café sobre o motor á direita, pés reguláveis em 
altura. (Bar)

un 1

16.49 Cave de vinhos PR’HOTEL/OLITREM modelo CV400 PV TOUCH, ou equivalente com as 
dimensões de 590x645x1820mm, capacidade útil de 341 litros, 1 porta pivotante em vidro, 5 
prateleiras gradeadas, capacidade de 108/138 garrafas de 75cl, iluminação interior, temperaturas de 
+3 a +16ºC, 276W/230V, Skinplate preto. (Bar)

un 1

16.50 Vitrine expositora refrigerada ventilada PR’HOTEL/FRIEMO modelo FLORIDA VRFLO140, ou 
equivalente comas dimensões de 1400x810x1375mm, temperatura de conservação +3 a +10ºC, 
capacidade de prateleiras, potência de 1708W/230V, portas de correr, vidros duplos, laterais e 
decoração em chapa lacada, rodapé e fundo interior de exposição em aço inox, Iluminação em LED, 
pés reguláveis em altura. (Bar)

un 1

16.51 Kit de rodas, para a vitrine expositora acima referida. (Bar) un 1

16.52 Arrefecedor de garrafas PR’HOTEL/INFRICO modelo EB1500II, ou equivalente com as 
dimensões de 1479x550x865mm, capacidade p/ 445 litros, equipado c/ 3 portas superiores 
deslizantes, controle de temperaturas através de termóstato analógico (+3 a +6ºC), potência de 
300W, 230V, construção exterior e interior em aço inox e costas em chapa galvanizada. (Bar)

un 1

16.53 Mesa em aço inox PR’HOTEL, ou equivalente com as dimensões de 1900x550x865mm, tampo liso, 
alçado posterior, espaço inferior livre, pés reguláveis em altura. (Bar)

un 1

16.54 Execução de balcão em alevanria de tijolo 30 x 20 x 15 rebocado e pintado a tinta de esmalte acrilico 
acetinado Cinacryl da Cin, ou equivalente, incluindo tampo em contraplacado de 21 em Wengué e 
remate lateral em madeira maciça de Wengué de acordo com desenho de pormenor. Comprimento 
3500 x 900 mm

un 1

17 DIVERSOS   

17.2 Fornecimento e montagem de estore de rolo embutido em tecto falso, dimensões máximas 1.30 x 
3.00 m, em tecido RAY-SCREEN  NR12 Corte & Decor ou equivalente, incluindo todos os 
trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento

un 19

17.3 Porta-rolos, papel higiénico, aço inoxidável acetinado fabricado em chapa de aço inóxidável 
AISI201, incluindo visor de conteúdo e fechadura frontal com chave, adequado para rolos de 350 
metros e eixo central para Mandril 45 ou 55, incluindo fornecimento e montagem e todos os 
trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento, limpeza e arrumação da zona de trabalhos

un 3

17.4 Dispensador de toalhetes, aço inoxidável acetinado fabricado em chapa de aço inóxidável AISI201, 
incluindo visor de conteúdo e fechadura de segurança, adequado para toalhas Z, incluindo 
fornecimento e montagem e todos os trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento, 
limpeza e arrumação da zona de trabalhos

un 5
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17.5 Dispensador de sabão, aço inoxidável acetinado fabricado em chapa de aço inóxidável AISI201, 
incluindo válvula anti-gota, botão de pressão ergonómico, visor de quantidade, capacidade de 750 
ml, incluindo fornecimento e montagem e todos os trabalhos necessários para o seu perfeito 
funcionamento, limpeza e arrumação da zona de trabalhos

un 5

Anexo III

DECLARAÇÃO

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal  

de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas,  

números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de 

encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de... (designação 

ou referência ao procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro 

aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga 

a  executar  o  referido  contrato  em  conformidade  com  o  conteúdo  do  mencionado  caderno  de  

encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos,  

que junta em anexo (3): 

a) Proposta apresentada para efeitos de avaliação da qualidade da mesma  

b)... 

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do  

referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4  -  Mais  declara,  sob  compromisso  de  honra,  que  não  se  encontra  em  nenhuma  das  situações 

previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante  

o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre  

ela  recaia  e  constitui  contraordenação  muito  grave,  nos  termos  do  artigo  456.º  do  Código  dos 
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Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de  

participar,  como  candidato,  como  concorrente  ou  como  membro  de  agrupamento  candidato  ou 

concorrente,  em  qualquer  procedimento  adotado  para  a  formação  de  contratos  públicos,  sem 

prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no 

artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não 

se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código. 

7  -  O  declarante  tem  ainda  pleno  conhecimento  de  que  a  não  apresentação  dos  documentos  

solicitados  nos  termos  do  número  anterior,  por  motivo  que  lhe  seja  imputável,  determina  a 

caducidade  da  adjudicação  que  eventualmente  recaia  sobre  a  proposta  apresentada  e  constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual  

pode  determinar  a  aplicação  da  sanção  acessória  de  privação  do  direito  de  participar,  como 

candidato,  como  concorrente  ou  como  membro  de  agrupamento  candidato  ou  concorrente,  em 

qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação 

à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

... (local),... (data),... [assinatura ]. 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, 

CONCURSO PÚBLICO – CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE UM ESTABLECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS 
SITO NO COMPLEXO DA FRAGA- ZONA DE RECREIO E LAZER DE VILA NOVA DE POIARES 

                                                                                                                                                  Página 21 de 36



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

Anexo IV

PROPOSTA/DECLARAÇÃO

.........., (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante 

legal de ……….(firma, número de identificação fiscal e sede ou, no  caso de agrupamento 

concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito 

conhecimento do cad erno de encargos relativo à  execução do contrato a celebrar na 

sequência do procedimento de ………. (designação ou referência ao procedimento em causa), 

vem apresentar a sua proposta nos seguintes termos: 

Pela  cessão  de  exploração  de  um  Estabelecimento  de  Restauração  e  Bebidas  sito  no  complexo 

denominado “Fraga – zona de recreio e lazer”,, oferece o montante mensal de  € ……………………………… 

(em algarismos e por extenso), propondo-se e comprometendo-se a efetuar a exploração nos termos  

do projeto apresentado em anexo, que se compromete a cumprir na integra sob pena de resolução do 

contrato nos termos previstos no caderno de encargos. 

Data _______________________________

Assinatura _________________________________________________
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Anexo V

        GUIA DE DEPÓSITO 

Vai ____________________________________(designação do adjudicatário), pessoa coletiva n.º… / 

portador do bilhete de identidade/cartão de cidadão n.º______ residente (ou com escritório ou 

sede) em ______________________________, depositar na ________________________  (sede, filial, agência ou 

delegação) da ___________ ____________ (instituição), à ordem do Município de Vila Nova de Poiares, a 

quantia de __________________ _________________ (por extenso)  _________________ (em dinheiro ou 

representada por) , correspondente à caução exigida no Ponto 17 do Programa de Procedimento 

referente  ao  Concurso  Público  “Cessão  de  Exploração  de  um  Estabelecimento  de  Restauração  e 

bebidas sito no complexo denominado “Fraga – zona de recreio e lazer  para garantia do exato e 

pontual cumprimento das obriga ções que o  cessionário  assume  em  virtude  da  adjudicação, 

designadamente nos casos de falta de pagamento da prestação mensal devida pela cedência, das 

multas aplicadas, das indemnizações devidas, das despesas que o Município tenha efetuado por 

conta do cessionário.

(Local e Data) 

(Assinatura)
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ANEXO VI

MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA

 O  __________________________________________________________  (designação  da  instituição  bancária),  pessoa 

coletiva  nº  ________________________  com sede em _________________________________________,  matriculado na 

Conservatória do Registo Comercial de ___________________ sob o nº _________________________, com o capital  

social de ________________________, prestar a favor do Município de vila Nova de Poiares, a pedido e por  

conta  do _______________  (designação  do concorrente),  com  sede  na  ____________________________________, 

pessoa  coletiva  nº  _________________________,  garantia  bancária,  no  valor  de  ______________  € (extenso),  

correspondente  à  caução  concursal  exigida  no  ponto  16  do  Programa  do  Concurso  Público 

____________________________________________,  destinada  a  garantir  o  bom  e  integral  cumprimento  das 

obrigações emergentes do contrato a celebrar com o Município de Vila Nova de Poiares. 

Consequentemente,  obriga-se  esta  instituição  a  pagar  aquela  quantia  à  primeira  solicitação  do 

Município de Vila Nova de Poiares, sem quaisquer reservas e até àquele limite, todas e quaisquer  

importâncias que lhe venham a ser solicitadas por escrito pelo beneficiário da presente garantia.

A presente garantia é incondicional e irrevogável, devendo esta Instituição proceder ao pagamento 

de quaisquer quantias no prazo máximo de cinco dias, após a notificação para o efeito efetuada pelo  

Município de Vila Nova de Poiares, não podendo opor qualquer reclamação de direito ou de facto ou 

de qualquer forma questionar a justeza ou fundamento do pedido ou a sua conformidade com o  

disposto no contrato, ou em quaisquer outros documentos do respetivo concurso público. 

A presente garantia é válida a partir do momento da sua emissão e manter-se-á em vigor até ser  

cancelada pelo Município de Vila Nova de Poiares, através de comunicação escrita para o efeito e 

remetida a esta Instituição. 

(Local e Data) 

(Assinatura reconhecida na qualidade)
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CADERNO DE ENCARGOS
(Clausulas jurídicas, técnicas e gerais)



CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º - Objeto

1. O presente concurso tem por objeto a cessão de exploração de um Estabelecimento 

de Restauração e bebidas sito no complexo denominado “Fraga – zona de recreio e 

lazer”, pelo prazo de 5 anos, prorrogáveis nos termos do disposto no caderno de 

Encargos. (anexo I do Programa de procedimento – Planta de Localização)

2. O restaurante encontra-se apetrechado com os equipamentos constantes no anexo 

II  ao programa de procedimento,  é composto por um único piso,  com uma área 

bruta de construção de 194m2 e é composto por sala de refeições com 46m2, bar  

com  40m2  para  uso  público  e  10m2 de  serviço,  cozinha  com  21m2,  um hall  de  

cozinha com 5m2, despensa com 8m2, instalações sanitárias de serviço com 7m2 e  

instalações sanitárias destinadas ao público com 12m2, sendo a instalação sanitária  

feminina adaptada para permitir o uso a pessoas com mobilidade reduzida.

Alem destas instalações sanitárias, existem outras que servem o público, dentro do  

recinto, em edifício distinto.

O  edifício,  mistura  a  construção  tradicional  em  alvenaria  com  a  construção  em  

estrutura com perfis metálicos, sendo os alçados dotados de grandes vãos em vidro,  

voltados para a área de esplanada, criando deste modo uma ligação com a mesma.

3. O complexo compreende os seguintes espaços: 

- Piscina descoberta, que inclui zona de banho ou zona de cais constituída por  

seis tanques, constituindo uma infraestrutura de recreio e lazer;

- Zona de serviços anexos, constituída por balneários, sanitários públicos e de 

pessoal, um posto de socorros e locais de arrecadação de material;

- Zona de serviços técnicos, constituída por casa das máquinas e arrumos.

- Zona de serviços complementares ou zona do público;

- A  piscina  descoberta  engloba  seis  tanques  de  diferentes  dimensões, 

interligados,

- O minicampo de jogos, podendo ser utilizado quer para a prática de futebol, 

quer para a prática de basquetebol ou voleibol;

- Instalações Sanitárias Públicas

4. O espaço encontra-se devidamente equipado, com iluminação pública, recipientes 

para a recolha de resíduos sólidos, bancos.



Artigo 2º - Disposições e cláusulas por que se rege a execução do contrato

1. Na execução do contrato abrangida pelo presente concurso observar-se-ão:

a) As cláusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos 

que dele fazem parte integrante; 

b) O clausulado no Caderno de Encargos

c) A proposta  apresentada  pelo  concorrente  e  a  que  se  vincula  na 

íntegra; 

d) Tratando-se  de  uma  contrato  inominado,  subsidiariamente  pela 

legislação  aplicável  aos  contratos  afins  bem  como  ao  Código  do 

Contratos Públicos e a restante legislação aplicável;

2. Consideram-se integrados no contrato os suprimentos dos erros e omissões do 

caderno de encargos expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão 

de contratar, os esclarecimentos e retificações relativos ao caderno de encargos,  

este caderno de encargos e os restantes elementos patenteados em concurso, a 

proposta  do  adjudicatário  bem  como  os  esclarecimentos  sobre  a  proposta 

adjudicada prestados pelo adjudicatário.

Artigo 3º - Prazo da cedência

1. A  cedência  é  efetuada  pelo  prazo  de  5  anos  a  contar  da  data  da  outorga  do 

contrato.

2. O contrato poderá ser  renovado por  períodos  sucessivos  de  um ano,  mediante 

requerimento apresentado por escrito dirigido ao Presidente da Câmara Municipal 

com antecedência mínima de 90 dias relativamente ao termo do período inicial e 

60 dias relativamente à sua renovação, o qual será sujeito a decisão expressa por 

parte  do  Município,  podendo  neste  caso  haver  revisão  do  valor  da  renda  e 

condições de ocupação. 

3. O contrato caduca no final do termo do período inicial, ou da sua renovação, caso o 

adjudicatário não manifeste a vontade de renovar o mesmo.

Artigo 4º Sequestro da exploração 

1. O Município de Vila Nova de Poiares, poderá declarar o sequestro da exploração 

sempre  que  o  cessionário  abandone,  sem  causa  legítima,  a  exploração  das 

instalações. 

2. Todas as despesas de exploração ficarão, no caso previsto no número anterior, a 



cargo do(da) cessionário(a) faltoso(a). 

3. Se o(a) cessionário(a) se mostrar disposto a reassumir a referida exploração e der  

garantias de a conduzir nos termos da exploração, esta poderá ser restituída, se 

assim o entender a Câmara Municipal. 

Artigo 5º - Preço da cedência e modo de pagamento

1. Pela cedência será devido o preço mensal indicado na proposta de adjudicação,  

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

2. O pagamento do preço será efetuado em prestações mensais, a partir da data do 

início de vigência do contrato, entre o dia 1 a 8 de cada mês, entendendo-se que se  

o último dia for um sábado,  domingo ou feriado,  o prazo terminará no dia útil  

imediato. 

3. Na  falta  de  pagamento  no  prazo  definido,  ao  valor  devido será  acrescido uma 

penalidade de 20 % do valor da renda, por cada renda em atraso, sem prejuízo dos 

juros  devidos  e  de  se  instaurar  o  respetivo  processo  competente  tendente  à 

cobrança coerciva dos valores em dívida. 

4. O valor da renda devida pela cessão de exploração será atualizada em função do 

coeficiente publicado em Portaria para as rendas dos estabelecimentos comercias, 

sendo a primeira atualização devida um ao após a data de o início do contrato. 

Artigo 6º - Seguros

1. O cessionário é responsável por quaisquer danos causados a terceiros, pessoas ou 

bens, decorrentes da exploração, bem como danos causados pelo pessoal ao seu 

serviço, e ainda, danos que os seus fornecedores provoquem no equipamento e 

instalações cedidas. 

2. Sem prejuízo do disposto  no número anterior,  o  cessionário efetuará,  antes do 

início  da exploração,  os  seguros exigidos  pela  lei  em vigor  à data  do contrato,  

garantindo  danos  patrimoniais  e  não  patrimoniais,  danos  emergentes  e  lucros 

cessantes causados à cedente e terceiros, nomeadamente:

- Seguro de acidentes de trabalho; 

- Seguro de responsabilidade civil da atividade; 

3. Os comprovativos da celebração dos seguros indicados devem ser apresentados 

aquando da celebração do contrato.



Capitulo II

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Secção I

OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO

Artigo 7º - Obrigações principais do cessionário

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente 

caderno  de  encargos  ou  nas  cláusulas  contratuais,  da  celebração  do  contrato 

decorrem para o cessionário as seguintes obrigações principais:

a) Cumprir  na  íntegra  com  a  proposta  apresentada  no  âmbito  do 

procedimento do concurso, a qual foi valorada, sob pena de resolução do 

contrato; 

b) Pagamento  das  despesas  e  encargos  necessários  e  resultantes  do 

desenvolvimento da atividade, nomeadamente os encargos com o consumo 

de água, eletricidade, gás e comunicações; 

c) Requerer, custear, obter e manter em vigor todas e quaisquer licenças e 

autorizações necessárias ao exercício da atividade integrada ou de algum 

modo  relacionado  com  o  objeto  do  contrato,  observando  todos  os 

requisitos que a tal sejam necessários; 

d) Exercer  a  sua  atividade  de  forma  continuada  e  interrupta  durante  o 

período  de  horário  de  funcionamento  proposto  o  qual  obedecerá 

impreterivelmente às seguintes condições: 

Período  anual  de  abertura:  Obrigatoriedade  de  abertura  pelo  menos 

durante  11  mês  por  ano  sendo  obrigatório  a  funcionamento  durante  o 

período de verão – junho a setembro de cada ano. 

Horário de funcionamento; - até às 24h00 todos os dias da semana com 

possibilidade de alargamento até às 2h00 da manha no período de Verão e 

noutras ocasiões expressamente autorizadas através de despacho expresso 

do Presidente da Câmara Municipal; 

e) Afixar o horário de funcionamento nos termos legais;

f) Responsabilizar-se  por  todo  e  qualquer  encargo  relativos  à 

obrigatoriedade de manter ao serviço recursos humanos qualificados de 

acordo com a legislação em vigor. 

g) Explorar  o  restaurante,  em  moldes  que  confiram  elevados  padrões  de 

qualidade, mantendo o estabelecimento a funcionar sempre nas melhores 



condições  de  satisfação  do  público,  designadamente  no  que  respeita  á 

qualidade dos alimentos, eficiência do serviço, ao trato do pessoal e asseio 

das instalações,

h) Servir  pelo  menos  duas  refeições  típicas  de  Vila  Nova  de  Poiares,  a 

Chanfana e o Bucho. 

i) Apresentar  pelo menos na época de  abertura das piscinas  ao  publico  e 

durante  os respetivos horários de funcionamento, um serviço de apoio à 

esplanada, para além do serviço permanente do restaurante;
j) Praticar uma política de preços que não exceda o normalmente praticado 

em equipamentos congéneres;
k) Manter  as  instalações  com  dignidade  e  em  perfeito  estado  de  asseio  e 

segurança;
l) Manter  as  instalações,  equipamentos  nas  condições  de  higiene  exigidas 

pelas autoridades sanitárias;
m) Cumprir e fazer cumprir pelos seus clientes, trabalhadores e fornecedores 

as regras de segurança e de circulação na instalação cedida;
n) Manter a boa ordem no local da exploração;
o) Não permitir a circulação de vasilhame fora da estrutura do restaurante e 

esplanada;
p) Apresentar,  no  termo  de  vigência  do  contrato,  o  inventário  de  todo  o 

material e equipamento existente,  de onde constem, designadamente,  as 

quantidades e o estado de conservação do material e equipamento posto à 

sua disposição com indicação das respetivas substituições,  caso  tenham 

ocorrido, e razões que as determinaram.
q) Manter de forma bem visível a tabela de preços.
r) Prestar os serviços de manutenção de todo o equipamento existente no 

espaço  objeto  do  presente  contrato  e  necessário  ao  funcionamento  do 

mesmo.
s) Manter à disposição dos clientes o livro de reclamações legalmente exigido.
t) Não  promover  alterações  ao  espaço  físico,  de  carácter  funcional  ou 

decorativo, sem prévia autorização do Município
u) Não afixar reclames ou outros escritos no interior ou exterior do complexo 

com objetivos publicitários, sem prévia autorização do Município de Vila 

Nova de Poiares caso seja legalmente exigível. 

Artigo 8º - Início de exploração

O cessionário deverá até ao prazo máximo de 30 dias seguidos, após a data de início de 

vigência  do  contrato,  dar  início  à  exploração do objeto  do presente  procedimento,  de 

acordo com a legislação em vigor. 



Artigo 9º - Transmissão da exploração

O cessionário não poderá transmitir, total ou parcialmente, a terceiros, seja a que título 

for, a exploração do equipamento objeto da presente cedência, sem autorização prévia 

e expressa do Município de Vila Nova de Poiares. 

Artigo10º - Pessoal ao serviço do cessionário

1. São  da  exclusiva  responsabilidade  do  cessionário  todas  as  obrigações  legais 

relativas ao pessoal empregado na exploração, à sua aptidão profissional e à sua 

disciplina, bem como ao cumprimento da legislação laboral.

2. O  cessionário  é  responsável  por  todos  os  encargos  sociais  e  descontos 

estabelecidos na legislação em vigor, relativa ao pessoal que tiver ao seu serviço.

3. O  cessionário  é  obrigado  a  cumprir  e  fazer  cumprir  a  legislação  relativa  à 

segurança,  higiene  e  saúde  no  trabalho,  mesmo  em  relação  a  trabalhadores 

independentes.

Artigo 11º - Equipamentos

1. O espaço a explorar será entregue em  perfeitas  condições  de  utilização 

imediata  nomeadamente  infraestruturas  (elétricas,  abastecimento  de  água, 

saneamento,  gás),  bem  como,  com  diverso  equipamento  mobiliário,  que  será 

devidamente identificado em inventário a subscrever por ambas as partes, e que 

fará parte integrante do contrato celebrado.

2. Constituem  encargos  do  cessionário  os  custos  relacionados  com  a  manutenção 

e/ou substituição dos equipamentos  existentes,  manutenção e/ou melhoria nas 

instalações cedidas, em tudo indispensável à boa execução da exploração, adstritos 

ao restaurante.  

3. O equipamento afeto à exploração e referido na cláusula anterior deve satisfazer, 

quer  quanto  às  suas  características,  quer  quanto  ao  seu  funcionamento,  o 

estabelecido nas leis e regulamentos de segurança em vigor.

4. No ato de entrega do espaço da exploração, será feito um inventário de todo o  

equipamento/  património existente,  ficando o cessionário responsável  pela sua 

conservação e substituição, como referido, e como seu fiel depositário.

5. Quaisquer alterações de funcionamento do equipamento devem ser previamente 

comunicadas ao Município de Vila Nova de Poiares.



Secção II

OBRIGAÇÕES DO CEDENTE

Artigo 12º  - Obrigações principais do cedente

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente 

caderno  de  encargos  ou  nas  cláusulas  contratuais,  da  celebração  do  contrato 

decorrem para o cedente, em relação ao complexo onde se encontra edificado o 

estabelecimento de restauração e bebidas, as seguintes obrigações principais:

a) Assegurar as despesas e os procedimentos inerentes ao tratamento das águas 

das piscinas, assegurando os níveis de qualidade exigíveis por lei, no período 

que medeia entre 15 de junho a 15 de setembro;
b) Assegurar a limpeza dos espaços públicos do complexo;
c) Celebrar e manter em vigor todos os seguros de responsabilidade civil exigidos 

por lei para espaços públicos;
d) Assegurar a abertura das piscinas e a sua utilização de 15 de junho a 15 de  

setembro,  das  10h00 às 19h00,  salvo  quando por  razões de força  maior,  a 

utilização  das  piscinas  não  for  possível,  nomeadamente  sempre  que  for 

necessário  proceder  ao  tratamento  das  águas.  O  período  de  abertura  aqui 

definido poderá ser alargado pontualmente mediante decisão do Presidente da 

Câmara Municipal
e) Assegurar  a  vigilância  no  período  que  medeia  entre  15  de  junho  a  15  de 

setembro, das 10h00 às 19h00, com exceção dos casos em que, por razões de 

força  maior,  a  vigilância  não  poder  ser  feita,  sendo  os  interessados 

devidamente informados de tal facto mediante afixação desta informação em 

locais  definidos  para  o  efeito,  nomeadamente  nas  instalações  e  na  página 

oficial do Município. 
2. O Município de Vila Nova de Poiares reserva o direito de, a qualquer momento que 

julgar oportuno, cobrar o valor que entender, pelo acesso ao complexo da Fraga – 

Zona  de  Recreio  e  Lazer  s  piscinas  sem  que  desta  decisão  decorra  qualquer 

alteração ao  contrato  outorgado com  o cessionário  e  sem que  o  mesmo possa 

exigir qualquer indemnização pelas alterações daí decorrentes.  

CAPÍTULO III

EXTINÇÃO DA CESSÃO DE EXPLORAÇÃO



SECÇÃO I

FORMAS DE EXTINÇÃO DA CESSÃO DE EXPLORAÇÃO

Artigo 13º  - Formas de extinção da cessão de exploração

A cessão de exploração extinguir-se-á:

a) Por caducidade, findo o prazo contratual inicial estipulado ou das suas 

renovações;

b) Por acordo entre as partes que podem, a todo o tempo, revogar o contrato, 

mediante acordo escrito;

c) Por denúncia, conforme o estipulado no art.º 18.º;

d) Por resolução face ao incumprimento e violação de qualquer obrigação 

imposta pelo presente caderno de encargos. 

Artigo 14º - Resolução do contrato pelo Cedente

1. O Município de Vila Nova de Poiares poderá resolver o contrato de cedência em 

caso de incumprimento de  qualquer obr igação imposta por lei, pelos 

regulamentos aplicáveis ou pelas obrigações impostas pelo presente caderno de 

encargos ao cessionário. 

2. Constitui fundamentos de resolução de contrato o não cumprimento das condições 

decorrentes  da  proposta  apresentada  pelo  adjudicatário  no  âmbito  do 

procedimento concursal e ao qual o mesmo se vinculou nos termos do programa 

de procedimento.  

Artigo 15º - Resolução do Contrato pelo Cessionário

O cessionário poderá pedir a resolução do contrato por causa devidamente 

justificada e  fundamentada, mediante carta registada com aviso de  receção 

dirigida ao Presidente da  Câmara Municipal de  Vila  Nova  de  Poiares,  com 

antecedência mínima de 30 dias. 

Artigo 16º - Denuncia do Contrato pelo Cessionário

1. O Município de Vila Nova de Poiares pode denunciar o contrato com antecedência 

mínima de 60 ou 30 dias sobre,  respetivamente, o términus do prazo inicial do 



contrato  ou  da  sua  renovação,  sem  que  decorra  para  o  cessionário  direito  a 

qualquer indemnização a compensação seja que titulo for.  

2. O cessionário pode denunciar o contrato com antecedência mínima de 60 ou 30 

dias  sobre,  respetivamente,  o  términus  do prazo inicial  do  contrato  ou da  sua 

renovação

3. O cessionário pode denunciar o contrato independentemente de justa causa ou do 

términus do prazo, com antecedência mínima de 90 dias sobre a produção dos 

seus efeitos, ficando contudo com a obrigação de indemnizar o Município no valor 

das rendas devidas até ao final do prazo inicial do contrato ou da sua renovação,  

exceto nos casos em que os motivos  invocados e efetivamente comprovados,  a  

apresentar formalmente pelo cessionário seja atendidos pelo Município, caso em 

que apenas perderá a favor do Município o valor da caução prestada.  

Artigo 17º - Extinção do Contrato

1. Findo o contrato, por qualquer das formas supramencionadas, os espaços 

cedidos bem  como  as  benfeitorias  neles  realizados,  constituirão pertença  do 

Município de Vila Nova de Poiares, sem que o cessionário tenha direito a qualquer 

indemnização ou compensação.  Também não poderá ser  invocado o direito de 

retenção, seja a que título for. 

2. Os espaços em causa deverão ser entregues em perfeito estado de conservação e 

livre de quaisquer ónus ou encargos. 

3. Os bens móveis e utensílios adquiridos pelo cessionário e os adornos que 

possam ser retirados sem prejuízo do local, deverão sê-lo nos 10 (dez) dias 

subsequentes ao termo do contrato.

4. Os bens do cessionário que se encontrem, por qualquer forma, fixados no 

pavimento,  paredes, tetos ou outras partes do edifício e cuja  remoção possa 

causar prejuízo ao local, não poderão ser retirados, considerando-se propriedade 

do Município de Vila Nova de Poiares. 

Artigo 18º - Fiscalização

1. É reservado ao Município de  Vila  Nova  de  Poiares o direito de fiscalizar o 

cumprimento das obrigações do cessionário, nos termos impostos pelo Caderno de 

Encargos, assim como pela legislação aplicável em vigor. 



2. Sempre que lhe seja solicitado, o cessionário facultará ao Município de Vila Nova 

de  Poiares, todos os  elementos necessários ao conhecimento e 

acompanhamento das condições técnicas 

3. O cessionário obriga-se a facultar a inspeção sanitária ao local, bem como a 

permitir a visita das entidades legais competentes, ao espaço cedido. 

Artigo 19.º - Suspensão ou abandono da exploração

1. O  Município  de  Vila  Nova  de  Poiares  poderá  suspender  temporariamente  a 

exploração no todo ou em parte, por razões imperiosas e de relevante interesse 

público,  sempre  que  circunstâncias  especiais  a  impeçam  em  condições 

satisfatórias.

2. O Município de Vila Nova de Poiares poderá ordenar sob sua responsabilidade a 

imediata  suspensão  da  exploração,  sempre  que  houver  perigo  iminente  ou 

prejuízos graves para o interesse público.

3. A exploração será reiniciada logo que cessem as causas que determinaram a sua 

suspensão temporária,  devendo o cessionário ser notificado por qualquer meio 

legalmente permitido.

SECÇÃO II

PENALIDADES

Artigo 20.º - Cláusula Penal

1 . No caso de incumprimento ou cumprimento defeituoso  das condições deste 

Caderno de Encargos, independentemente da possibilidade da res o l u ç ão do 

contrato, o cessionário constitui-se na obrigação de indemnizar o Município de 

Vila  Nova  de  Poiares no valor correspondente a 10  %  do  valor  da  caução 

contratual. 

2 . No caso de reincidência, o valor de indemnização será o correspondente a 20% do 

valor da caução contratual. 

3 . Para efeitos do número anterior, considera-se como  reincidente  quando se 

verifique a repetição da situação de incumprimento ou cumprimento defeituoso 

dentro do período de um ano.

4 . O pagamento desta indemnização será efetuado por dedução da caução prestada, 

após audição do cessionário



O Presidente da Câmara Municipal

João Miguel Sousa Henriques
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