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Anl宣ncio

CONCESSÅo DE EXPしORACÅo DO ESTAB軋ECIMENTO DE BEBIDAS, COM DJAS ÅR臥S

DISTINTAS 」OCALIZADAS no Complexo de Piscinas Municipais de 」ousada, PELO PERIoDO DE 24

meses " BARO3.19.10.2021.

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

Sociedade UnipessoaI,しda

1. Morada: Av. Am征ar Neto 4620-651, freguesia de Silvares告eIefone: 255813396, e-

maiI: lsdxxi.secretaria@gmail.com

2. Objeto do contrato: O presente contrato tem por objeto a concessfo da expioracao

de um estabeIecimento de bebidas, COm duas areas distintas, um Iocalizado na zona

de entrada das piscinas municipais e outo Iocaiizado na piscina exterior;

3. Prazo da concessao: O prazo de concessfo 6 peIo periodo de 24 meses.

4. Pecas do P「ocedimento - Cademo de Encargos:

a) Os concorrentes devem so=citar o envio do cade「no de encargos pelo correio

eIetr6nico: isdxxi.sec「etaria@gmaii.com at6 as 17hOO do dia 28 de outubro de

之02宣.

5. Concorrentes:

a) Podem apresentar propostas as entidades singuIares ou coIetivas que n5o se

encontrem em nenhuma das situac6es referidas no a由go 55.g do C6digo dos
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Contratos PllbIicos e satisfacam as condic6es definidas nos a面gos 7.9 a 13.9

deste Programa de Concu「so.

b〉 Ao concurso poderfo 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 quaIquer modalidade ju「idica de

aSSOCIaCa〇・

C〉　A constituic5o juridica dos agrupamentos n5o 6 exigida na apresentac5o da

PrOPOSta, maS OS COnCOrrenteS agruPados serao responsaveis, SOiidariamente,

Perante aしousada SecuIo XXi, Pela manutencfo da sua proposta e peIo exato e

POntuai cumprimento de todas as obrigac6es emergentes da proposta e do

COntratO, COm aS legais consequ全ncias da( decorrentes.

d〉　No caso da adjudicacfo da concess訃〕 Ser feita a um agrupamento de

COnCOrrenteS, eSteS aSSOCiar-Se-aO, Obrigatoriamente, anteS da ceIeb「acao do

COntratO, na mOdaIidade de ′′sociedade comercial’’, a quaI ficara a ser a

COnCeSSIOnarla.

6. Vaio「 minimo da renda mensai: 400.00C (quatro centos euros) iVA incluido;

6.1. Åreas a concessionar: Espaco interior, destinado a estabeIecimento de

bebidas com a計ea de 25 m2′ O quaI tera que estar aberto ao p削oIico

Obrigatoriamente entre a primeira quinzena de setembro e a ultima dejuiho de

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

COm a area de 25 m2ノー′′Bar da Piscina Exterior’’o quaI terきque estaraberto ao

P的Iico obrigatoriamente entre a primeira quinzena de junho e a l窒quinzena

de setembro de cada ano;

6・2. O vaior base do contrato, COrreSPOnde ao vaIor minimo da renda mensai, O

quaI nao pode ser inferior a 400,OOC (IVA inclu(do).

7. Criterio de adjudicac5o: Opcao peIo criterio de adjudica9fo da proposta

economicamente mais vantajosa, de acordo com os crit6rios e subcrit6rios

definidos no prog「ama de procedimento, em que:
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l) PRECO (PONDERACÅo 70%)

2〉 QUALiDADE DO SERVICO (PONDERACÅo 30%〉 -

2.1 N心mero de dias de funcionamento por semana = 30%,

2.2 Hordrio funcionamento proposto po「 semana = 30%

2.3.Tipo de propostas de servico/ementa disponiveis aos c=entes = 40%

8. Cauc呑o: Devera ser apresentada caucao, destinada a garantir a outorga do contrato

e garantir o exato e pontuaI cumprimento de todas as obrigac6es iegais e

COntratuais emergentes ap6s a outorga do contrato, a qual devera corresponder ao

Valor de 2 (dois〉 meses da renda mensaI proposta peio adjudicatario.

9. Consulta do Processo:

a) O processo do presente concurso pdb=co encontra-Se Patente nO na SeCretaria

da Lousada Seculo XXI, Sito no Edificio das Piscinas Municipais, Onde pode ser

examinado, durante as horas de expediente, desde a data da pubiica事aO do

respetivo an心ncio at6 ao termo do p「azo fixado para a apresentacきo das

PrOPOStaS.

b) O processo do concurso e constituido pelo Programa de Concu「so, Cademo de

Encargos e respetivos anexos.

C) Se「ao da responsabiIidade dos inte「essados a verificacao e a comparacao das

COPlaS COm aS PeCaS Patenteadas.

10. Prazo de apresenta事あdas propostas

a) Adata iimite de entrega das propostas 6 at6 as 19:OO horasdo dia 29deoutubro

de2021.

b〉　At6 ao termo do prazo fixado pa「a a apresentacfo das propostas, OS

interessados que 」a aS tenham apresentado podem retira-Ias, bastando

COmunicarem tal facto a Lousada SecuIo XXI, nOS termOS do art.g 137.g do

C6digo dos Contratos PdbIicos.
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C〉　A data limite fixada no n.g l pode, a Pedido dos interessados e em casos

devidamente fundamentados, Ser PrOrrOgada po「 prazo adequado quando o

PrOgrama do concurso, O Cade「no de encargos ou os escIarecimentos soIicitados

nao puderem ser fomecidos nos prazos estabeiecidos para o efeito.

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

interessados.

11. Modo de apresentacao das propostas

a) Os documentos que constituem a proposta, Ser5o apresentados em suporte

PaPeI e obrigatoriamente redigidos na　臨gua portuguesa, Sem raSuraS,

entre=nhas ou palavras riscadas e em duplicado.

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

inv6lucro opaco e fechado, nO rOStO do qual deve ser escrita a palavra

’′p「oposta’’, indicando-Se O nOme Ou a denominac5o social do concorrente ou,

Se for o caso, dos membros do agrupamento concorrente, e a designa95o do

COntratO a Celebrar e do respetivo Iote para o quaI 6 apresentado proposta.

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

COnStituirfascicuIos indecompon(veis com todas as paginaS numeradas, Criados

POr PrOCeSSO que impeca a separacao ou acrescimo de folhas, devendo a

PrlmeIra PagIna eSCrita de cada fascieuIo mencionar o namero totaI de foIhas

que o mesmo integ「a.

d) As propostas deverao ser ent「egues por mfo pr6pria, Pelos concorrentes ou

SeuS reP「eSentanteS, COntra reCibo, devendo as mesmas, dar entrada na

SeC「etaria da Lousada Sec. XXI, na mOradaj5 indicada, ateお19:00h do dia 29

de outubro de 2021.

12. Abertura das propostas:

1.　O ato pdbIico do concurso iniciar-Se-a aS lO:30 horas do dia 2 de novembro

de 2021 e tera Iugar no Edif(cio das Piscinas Municipais, Sito Av. Amf厄ar Neto,

freguesia de S=vares, Lousada.
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2. S6 poderao intervir no ato do concu「so as pessoas que′ Para O efeito,

eStjverem devjdamente credencjadas pe-os concorrentes′ bastando, Para tantO, nO

CaSO de i=tervenC§O de representantes de pessoa coIetiva′ a eXib唾o dos respetivos

BiIhete de Identidadee de uma credenciaI emjtida peIa representada da quaI conste

O nOme e O nl]mero do BiIhete de Identidade do(s) representante(s).

3.　Entende-Se POr Credencia-　o documento emjtido pela empresa

rePreSentada′ do quai conste′ alem dos pode「es conferidos, a aSSjnatura do(s)

Seu(s) gerente(s)′ adm面strador(es) ou mandat鉦o(s) com poderes bastantes,

invocando a quaIidade em que o fazem.

4.　Se o ato p踊co do concurso tiver de ser adiado, O meSmO reaIizar-Se-き

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

determinar pelo 6rg5o competente pa「a a decisao de contratar, Sendo que nesse

CaSO′ a decisao de aItera肇o do ato p心b-ico serきimediatamente notificada a todos

OS interessados quetenham adquirido as pecas do procedimento e a estas deva ser

junta c6pia daqueIa decisao.

Pubiicado a 21 de outubro de 2021 no site http:〃www.一ousadasecu-oxxi.pt

しOuSada, 20 de outubro de 2021

_臆娃ここ_____-
lO VogaI, Cristina Maria Perejra dos Santos

心音挫逗⊆臆音曲
2O Vogal, Ana Patricia TeIes Femandes.
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