AVISO Nº 9 / 2019
Cedência de utilização temporária, de um espaço com 50m2 para instalação de uma
estrutura móvel destinado a servir de estabelecimento de bebidas, (modulo bar com
cerca de 15 m2) no COMPLEXO DA FRAGA- ZONA DE RECREIO E LAZER - Vila Nova de
Poiares

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
torna público, na sequência do seu despacho de 11 de março de 2019, que se encontra
aberto um concurso público, para a cedência temporária do espaço referenciado em título,
destinado à instalação de um modulo bar com cerca de 15 m2 da inteira responsabilidade
do cessionário.
1. IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Município de Vila Nova de Poiares: Lg.º da Republica, Código postal: 3351 – 909
|Localidade: Vila Nova de Poiares |Telefone: 239 420 850 |Endereço Eletrónico:
geral@cm-vilanovadepoiares.pt
2. OBJETO DO CONCURSO
Cedência de utilização temporária, de um espaço com 50m2, no COMPLEXO DA FRAGAZONA DE RECREIO E LAZER - Vila Nova de Poiares, destinado à instalação de um modulobar com cerca de 15 m2, da inteira responsabilidade do cessionário. destinada a servir de
estabelecimento de bebidas, A cedência é efetuada pelo prazo de 3 meses e meio, que
decorrerá de 1 de junho a 15 de setembro de 2018, podendo ser prorrogado nos termos
previstos no caderno de encargos.
3. ACESSO AOS DOCUMENTOS DO CONCURSO:
Todos os dias úteis, durante as horas de expediente no Município de Vila Nova de Poiares,
no Gabinete Jurídico, até à data limite da entrega das propostas, onde os interessados
poderão obter cópias dos mesmos, mediante o pagamento das quantias devidas, ou por
download diretamente em www.cm-vilanovadepoiares.pt.
4. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas devem ser apresentadas em papel em sobrescrito fechado, em cujo rosto se
identificará o concurso e a identificação do concorrente e entregue até às 17h00 do dia 29
de março de 2019, no balcão único de atendimento ao munícipe, ou remetidas pelo correio
sob registo e com aviso de receção.

5. ATO PÚBLICO PARA ABERTURA DE PROPOSTAS E LICITAÇÃO:
O ato público para abertura das propostas e consequente licitação terá lugar, no Salão
Nobre do edifício dos Paços do Concelho de Vila Nova de Poiares, pelas 10h00m, no dia 3
de abril de 2018.
6. VALOR BASE DA PROPOSTA
Foi fixado o valor base da proposta em € 300.00 (trezentos euros)
7. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
O critério de adjudicação é a do valor mais elevado resultante da licitação em hasta
publica.

Para constar e para os devidos e legais efeitos, publica-se o presente Aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo, bem como no sitio oficial do Município
em www.cm-vilanovadepoiares.pt

Vila Nova de Poiares, 12 de março de 2019
O Presidente da Câmara Municipal
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