
しOUSADA

SEC.XX案

An心ncio

CONCESSÅo DE EXPLORACÅo DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS, COM DJAS ÅR臥S

DiSTiN丁AS LOCAしIZADAS no CompIexo de Piscinas Municipais de Lousada, PELO P駅ioDO DE 24

meses - BAR.1 1.10.2021.

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

Sociedade UnipessoaI,しda

1. Mo「ada: Av. Ami厄ar Neto 4620-651, freguesia de Siivares; telefone: 2与与813396, e-

maiI: lsdxxi.secretaria@gmail.com

2・ Objeto do contrato: O presente contrato tem por objeto a concessao da expIoracfo

de um estabeIecimento de bebidas, COm duasdreas distintas, um IocaIizado na zona

de entrada das piscinas municipais e outo ioca=zado na piscina exterior;

3. P「azo da concessきo‥ O prazo de concessfo 6 peIo periodo de 24 meses.

4. Concorrentes:

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

encontrem em nenhuma das situac6es referidas no artigo 55.g do C6digo dos

Contratos P刑olicos e satisfa9am aS COndic6es definidas nos artigos 7.9 a 13.9

deste Programa de Concurso.

b) Ao concurso poderfo apresentar-Se ag「uPamentOS de pessoas singuIares ou

agrupamentos de pessoas coletivas, quaIquer que seja a atividade por eias

exercida, Sem que entre aS meSmaS eXista quaIquer modaIidade juridica de

aSSOCIa9aO.
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C) A constituicao jur(dica dos ag「upamentos nao 6 exigida na apresenta9fo da

PrOPOSta, maS OS COnCOrrenteS agruPados ser5o responsaveis, SOIidariamente,

Perante aしOuSada SecuIo XXI, Pela manutencao da sua proposta e peIo exato e

POntual cumprimento de todas as obrigac6es emergentes da proposta e do

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

d〉　No caso da adjudicacfo da concess5o ser feita a um agrupamento de

COnCOrrenteS, eSteS aSSOCiar-Se-aO, Obrigatoriamente, anteS da celebrac5o do

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

COnCeSSIOnarIa.

5・ VaIor minimo da renda mensai: 400.0〔ほ(quatro centos euros);

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

bebidas com a drea de 25 m2′ O quaI tera que estar aberto ao p心biico

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

Cada ano, e eSPaCO eXterior, tamb6m destinado a estabeiecimento de bebidas

COm a 5rea de 25 m2′ - ′′Barda Piscina Exterior′′ o quaItera que estaraberto ao

P11biico obrigatoriamente ent「e a primeira quinzena de junho e a l呈quinzena

de setembro de cada ano;

5・2. O vaIor base do contrato′ COrreSPOnde ao vaIor minimo da renda mensal, O

quaI nao pode ser inferior a 400,00C;

6. Crit6rio de adjudicacao: Opcfo peIo crit6rio de adjudicacao da proposta

economicamente mais vantajosa, de acordo com os crit6rios e subcrit6rios

definidos no programa de procedimento, em que:

1) PRECO (PONDERACÅo 70%)

2) QUALIDADE DO SERVICO (PONDERACÅo 30%) -

2.1 Ndmero de dias defuncionamento porsemana = 30%,

2.2 Hordrio funcionamento proposto por semana = 30%

2.3.Tipo de p「opostas de servico/ementa disponiveis aos clientes = 40%
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7. Caucao: Dever5 se「 apresentada caucao′ destinada a garantira outorga do contrato

e ga「antir o exato e po=tuaI cumprimento de todas as obrigac6es legais e

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

Valo「 de 2 〈dois) meses da renda mensaI proposta peIo adjudicatario.

8. Consu!ta do Processo:

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

da Lousada Seculo XXI′ Sito no E描cio das Piscinas Municipais, Onde pode ser

eXaminado′ durante as horas de expediente′ desde a data da pub-ica弟o do

「espetivo an。ncjo ate ao termo do prazo fjxado para a apresentac5o das

b) O processo do concurso 6 constituido pe-o Programa de Concurso, Caderno de

Encargos e respetivos anexos.

C) Serao da responsabiIidade dos interessados a verifica串v e a comparacao das

COPIaS COm aS PeCaS Patenteadas.

9. Prazo de apresenta弟o das propostas

a) Adata Ijmite deentrega das propostas6 at6 ds 19:00 horasdo dia 22deoutubro

b) At6 ao termo do prazo fixado para a apresenta如das p「opostas, OS

interessados que j5 as tenham apresentado podem retir糾as, bastando

COmunicarem tai facto a Lousada Seculo XX一′ nOS termOS do arti 137.g do

C6digo dos Contratos P心blicos.

C) A data iimite fixada no n.g l pode′ a Pedido dos interessados e em casos

devidamente fundamentados′ Ser PrOrrOgada por prazo adequado quando o

PrOgrama do concurso′ O Cademo de encargos ou os escIarecimentos soIicitados

nfo puderem ser fornecidos nos prazos estabe-ecidos para o efeito.

d) A prorroga誇o de prazo prevista =O n血ero anterior beneficia todos os

interessados.
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10. Modo de apresentacao das propostas

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

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

ent「eiinhas ou palavras riscadas e em dupIicado.

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

inv6lucro opaco e fechado, nO rOStO do quaI deve ser escrita a paIavra

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

Se for o caso′ dos membros do agrupamento concorrente, e a designa肇o do

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

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

COnStituirfasc‘cuios indecomponiveis com todas as paginas numeradas, Criados

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

Primeira PagIna eSCrita de cada fascicuIo mencionar o ndmero totaI de folhas

que o mesmo integra.

d) As propostas deverao ser entregues por mao pr6pria, PeIos conco「rentes ou

SeuS rePreSentanteS, COntra reCibo, devendo as mesmas, dar entrada na

SeCretaria daしOuSada Sec. XXI, na mOrada j鉦ndicada, at6 ds 19:OOh do dia 22

de outubro de 2021.

11. Abertura das propostas:

1.　O ato pjIbIico do concurso iniciar-Se-atS lO:30 horas do dia 25 de outubro

de 2021 e ter計ugar no Edif(cio das Piscinas Municipais, Sito Av・ Ami厄ar Neto,

freguesia de SiIvares,しousada.

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

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

CaSO de interven軍o de 「epresentantes de pessoa coIetiva, a eXib唾o dos respetivos

B冊ete de identidade e de uma credenciaI emitida pela representada da quaI conste

O nOme e O n11mero do B冊ete de Identidade do(S) representante(s).
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3.　Entende-Se POr Credenciai o documento emitido pela empresa

representada, do quaI conste, aI6m dos poderes conferidos, a aSSinatura do(s)

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

invocando a quaIidade em que o fazem.

4.　Se o ato p心bIico do concurso tiver de ser adiado, O meSmO realiza「-Se-a

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

determinar peIo 6rgao competente para a decisao de contrata「, Sendo que nesse

CaSO, a decisao de aiteracfo do ato pdbiico sera imediatamente notificada a todos

OS interessados que tenham adquirido as pe9aS do procedimento e a estas deva ser

junta c6pia daqueIa decisao.

12・ PubIicado a 14 de outub「o de 2021 no site http:/Iwww.lousadaseculoxxi.pt

しOuSada, 13 de outubro de 2021

∠立.魅-　　臆臆臆臆

1O Vogal, Cristina Maria Pereira dos Santos

仙崎、笹主品(こてどもへ唖

2O Vogal, Ana Patricia Teies Femandes.
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