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CONCESSÅo DE EXPLORACAo DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS, COM DJAS ÅREAS

DISTiNTAS LOCALIZADAS no CompIexo de Piscinas Municipais de Lousada, PELO PERioDO DE 24

meSeS,

Entidade concedente: Lousada Seculo XXi, Atividades Desportivas e Recreativas, E.M.

Sociedade UnipessoaI, Lda

1. Morada: Av・ Amf厄ar Neto 4620-651, freguesia de SiIvares告eIefone: 255813396, e-

ma=: isdxxi.sec「etaria@gma=.com

2. Objeto docontrato: O presente contratotem porobjeto a concessao da expIoracao

de um estabelecimento de bebidas, COm duas areas distintas, um locaIizado na zona

de entrada das piscjnas municipais e outo Iocalizado na piscina exterior;

3. Prazo da concessao: O prazo de concess5o e peIo perfodo de 24 meses.

4. Concorrentes:

a〉　Podem apresentar propostas as entidades singulares ou coIetivas que nfo se

encontrem em nenhuma das situac6es referidas no artigo与5.9 do C6digo dos

Contratos P11biicos e satisfacam as condi96es definidas nos artigos 7.9 a 13.9

deste Programa de Concurso.

b) Ao concu「so poderao apresentar-Se agruPamentOS de pessoas singuIares ou

agrupamentos de pessoas coIetivas, quaIquer que seja a atividade por elas

exercida, Sem que entre aS meSmaS eXista qualquer modaiidade juridica de

aSSOCIa9aO.
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C) A constitu扇o ju柑ca dos agrupamentos n5o e exigida na apresentacao da

PrOPOSta′ maS OS COnCOrrenteS agruPados serfo responsaveis, SOiidariamente,

Perante a Lousada SecuIo XXi′ Peia manuten串o da sua proposta e pe-o exato e

POntuai cumprimento de todas as obriga96es emergentes da proposta e do

COntratO, COm aS Iegais consequencias da( decorrentes.

d) No caso da adjudicacao da concessao ser feita a um agrupamento de

COnCOrrenteS′ eSteS aSSOCiar-Se-fo′ Obrigatoriamente′ anteS da ceIebrac5o do

COntratO′ na mOdaiidade de ′′sociedade comercial′′, a quai ficar5 a ser a

COnCeSSIOnarla.

5. Vaior minimo da renda mensal: 6OO.00C (seiscentos euros);

5.1・ Åreas a concessionar: Espaco interior, destinado a estabeleciment。 de

bebidas com a drea de 25 m2′ O quai tera que estar aberto ao p的‖co

Obrigatoriamente entrea primeira quinzena desetembro e a批ima dejuIho de

Cada ano, e eSPaCO eXterior, tambem destinado a estabeIecimento de bebidas

COm a area de 25 m2′ - ′′Barda Piscina Exterior′′ o quaIte「a que estaraberto ao

Pdbiico obrigatoriamente entre a primeira quinzena de junho e a l窒quinzena

de setembro de cada ano;

5・2. Ovalorbasedo contrato′ COrreSPOnde aovalorminimo da renda mensaI, O

qual nao pode ser inferior a 600,00C;

6・ Crit6rio de adjudica時O: Opcfo pelo crit6rio de adjudicacao da proposta

economicamente mais vantajosa, de acordo com os crit6rios e subcrit6rios

def面dos no programa de procedimento, em que:

1) PRECO 〈PONDERACÅo 70%〉

2) QUALiDADE DO SERViCO (PONDERACÅo 30%〉 -

2.1 N心mero de dias defuncionamento porsemana = 30%,

2.2 Horario funcionamento proposto por semana = 30%

2.3.丁ipo de propostas de servico/ementa disponiveis aos cIientes = 40%
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7. Caucao: Devera serapresentada cau弟o′ destinada a garantir a outorga do contrato

e garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigac6es Iegais e

COntratuais emergentes ap6s a outorga do contrato′ a qua- dever5 corresponder ao

VaIor de 2 (dois) meses da renda mensal proposta pelo adjudicat5rio.

8. Consulta do Processo:

a) O processo do presente concurso p…ico encontra-Se Patente nO na SeCretaria

da Lousada SecuIo XXl′ Sito no Edif(cio das Piscinas Municipais, Onde pode ser

eXaminado′ durante as horas de expediente′ desde a data da pubiica誇o do

respetjvo andncio at6 ao termo do prazo fixado para a apresenta軍o das

b) O processo do concurso e constituido pe-o Programa de Concurso, Caderno de

Encargos e respetivos anexos.

C) Serfo da responsab帖dade dos interessados a verifica誇o e a compara弟o das

COPIaS COm aS PeCaS Patenteadas.

9. Prazo de apresentac害o das propostas

a) A data Iimite de entrega das propostas e at6 as 19:00 horas do dja 24 de

b) At6 ao termo do prazo fixado para a apresentac5o das propostas, OS

interessados que ja as tenham apresentado podem retir5-las, bastando

COmunicarem tal facto a Lousada S6culo XXl, nOS termOS do art.9 137.9 do

C6digo dos Contratos Publicos.

C) A data Iimite fixada no n.9 1 pode, a Pedido dos interessados e em casos

devidamente fundamentados′ Ser PrOrrOgada por prazo adequado quando o

PrOgrama do concurso′ O Caderno de encargos ou os esclarecimentos solicitados

nfo puderem serfomecidos nos prazos estabelecidos para o efeito.

d) A prorrogacao de prazo prevista no numero anterior beneficia todos os

inte「essados.
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lO・ Modo de apresentac5o das propostas

a) Os documentos que constituem a proposta, SeraO aPreSentados em suporte

PaPeI e obrigatoriamente redigidos na I(ngua portuguesa, Sem raSuraS,

entrelinhas ou paiavras riscadas e em dupIicado.

b) Os documentos referidos no ponto anterior, devem ser encerrados em

inv6luc「o opaco e fechado′ nO rOStO do quai deve ser escrita a paIavra

′′proposta′′′ indicando-Se O nOme Ou a denominacfo social do concorrente ou,

Se for o caso′ dos memb「os do agrupamento co=COrrente, e a designacao do

COntratO a CeIebrar e do respetivo Iote para o quai e apresentado proposta.

C) Todos os documentos, quando formados por mais de uma foIha, devem

COnStituir fasc(culos indecomponiveis com todas as paginas numeradas, Criados

POr PrOCeSSO que impeca a separa事fo ou acrescimo de foIhas, devendo a

Prlmeira Pagina eSCrita de cada fasc(cuio mencionar o n11mero total de folhas

que o mesmo integra.

d) As propostas deverfo ser entregues por mao pr6pria, Pelos concorrentes ou

SeuS 「ePreSentanteS, COntra reCibo, devendo as mesmas, dar entrada na

SeCretaria da Lousada Sec. XXl, na mOradaj鉦ndicada, at全aS 19:00h do dia 24

de setembro de 2021.

11. Abertura das propostas:

1.　O ato pdbIico do concurso iniciar-Se-a aS lO:30 horas do dia 27 de setembro

de 2021 e ter紺ugar no Ed臨io das Piscinas Municipais, Sito Av・ Am仕ear Neto,

freguesia de SiIvares, Lousada.

2.　S6 poderfo intervir no ato do concurso as pessoas que, Para O efeito,

estiverem devidamente credenciadas peios concorrentes, bastando, Para tantO, nO

CaSO de intervencfo de representantes de pessoa coIetiva′ a eXibi誇o dos respetivos

B冊ete de ldentidade e de uma credenciai emitida pela rep「esentada da quaI conste

O nOme e O n心mero do B冊ete de identidade do〈s〉 representante(s〉.
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3.　Entende-Se POr Credencial o documento emitido pela empresa

representada, do quaI conste, a16m dos poderes conferidos, a aSSinatura do(s)

Seu(s) gerente(s), administrador(es) ou mandat鉦o(s) com poderes bastantes,

invocando a quaiidade em que ofazem.

4.　Se o ato publico do concurso tiver de ser adiado, O meSmO 「eaiizar-Se-5

dentro dos cinco dias subsequentes a data indicada no numero l, em data e hora a

determinar pelo 6rg5o competente para a decisfo de contratar, Sendo que nesse

CaSO′ a decisao de aIte「acfo do ato p刑o=co sera imediatamente notificada a todos

OS interessados que tenham adquirido as pecas do procedimento e a estas deva se「

junta c6pia daqueIa decjsao.

12・ Publicado a 15 de setembro de 2021 no site皿p://www.lousadaseculoxxi.pt

しousada, 14 de setembro de 2021

臆臆　槌　　音「
lO Voga上C「istina Ma「ia Perei「a dos Santos

」止時相聞〃誹忠言¥∨臆二重“点く
20 VogaI, Nuno A「mando da SiIva Teixei「a
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