Município de Golegã

CÂMARA MUNICIPAL
mun icípio

Património

Golegã
CAPITAL 00 CAVALO

PROGRAMA DE PROCEDIMENTO

1. ENTIDADE CONTRATANTE

o

presente procedimento é promovido pelo Município de Golegã e dirigido pela Divisão

Municipal de Administração e Finanças, Serviço de Património, sito em Largo D. Manuel I, 2150
- 128 Golegã, correio eletrónico: angela.amaro@cm-golega.pt

2. OBJETO

o

presente procedimento tem por objeto a concessão e exploração do quiosque a seguir

identificado, devidamente caracterizado.

Localização

Inicio da

Foto

Exploração
Bar do Equuspolis
Valor Base de licitação:
571,18€1mês

Após adjudicação
definitiva

Lanço mínimo:

3. DATA E HORA PARA EXAMINAR O IMÓVEL
3.1 Qualquer interessado poderá examinar o imóvel objeto da presente hasta pública entre os
dias nove de setembro e seis de outubro de dois mil e vinte e dois, das 9:30 horas às 12:30
horas e das 14:00 horas às 17:00 horas
3.2 Para efeitos do disposto no número anterior, deverão os interessados, até 48 horas antes da
data da hasta pública, solicitar o pré agendamento, através do número de telefone 249979005 ou
através de correio eletrónico para o correio eletrónico angela.amaro@cm-golega .pt

4. PUBLICIDADE
A presente hasta pública é publicitada com antecedência mínima de pelo menos quinze dias
úteis, através de anúncio em jornal local, editais afixados nos locais públicos do costume e na
página web do Município de Golegã (www.cm-golega.pt). com os seguintes elementos:
a.

Identificação do bem;

b.

Preço base de licitação;

c.

Prazos de pagamento;

d.

Local, forma e data-limite para apresentação de propostas;

e. Elementos que devam integrar a proposta e documentos que devam acompanhar a
mesma;
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f.

Local, data e hora da praça;

g. Indicação

de outros elementos

considerados

relevantes

e dos contatos para

esclarecimentos suplementares.
h. Critério de adjudicação
5. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

O critério de adjudicação será o critério da proposta economicamente mais vantajosa tendo em
consideração o seguinte critério:
Valor de licitação: 60%

Será atribuída a pontuação de 5 valores à proposta com a licitação mais baixa, sendo as
restantes indexadas proporcionalmente a esta, segundo a expressão:
P =( Pmin / Pprop) x 5, com aproximação ás centésimas, em que:
P - Pontuação da proposta
Pmin - Preço da proposta mais baixo
Pprop - Preço da proposta a pontuar
Dinamização de Atividades Desportivas no Parque: 20%

Avaliada nomeadamente pelos subscritérios
1 atividade desportiva: 10%
2 atividades desportivas: 30%
+ 3 atividades desportivas: 60%
Criação de posto de trabalho: 20%

Avaliada nomeadamente pelos subscritérios
Criação de 1 posto de trabalho: 10%
Criação de 2 postos de trabalho : 30%
Criação de mais de 2 postos de trabalho: 60%
Classificação final
Cada proposta foi pontuada numa escala de 1 a 5 para cada um dos critérios de avaliação e
seguidamente afetada pelos respetivos coeficientes de ponderação. A soma dos valores
ponderados obtidos nos três critérios de avaliação apura a classificação final da proposta.
Pode-se, assim , sintetizar a fórmula de cálculo da classificação final:
Cf

=Py x 0,60+ pz x 0,20 + Pk x 0,20
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em que:
C f - Classificação final
C f = Py x 0,60+ pz x 0,20 + Pk x 0,20
em que:
C f - Classificação final
Py - Pontuação referente ao 1° critério de adjudicação - 60%
pz - - Pontuação referente ao 2° critério de adjudicação - 20%
Pk - Pontuação referente ao 3° critério de adjudicação - 20%
6. PRAZO DE CONCESSÃO

o Bar do Equuspolis é concedido por um período de 10 anos, renovável por períodos iguais, se
ambas as partes não denunciarem o respetivo contrato nos termos legais aplicáveis.

7. ÓNUS OU ENCARGOS
7.1 O Adjudicatário fica isento da liquidação das rendas pelo prazo da concessão constante no
ponto 6 ou até perfazer o montante do investimento.
7.2 Na data da assinatura do contrato o adjudicatário deverá apresentar os orçamentos, ou
fatura referentes ao investimento.
8. A TO PÚBLICO

8.1 O ato público terá lugar no edifício municipal dos Paços do Concelho, no dia e hora indicados
no respetivo anúncio, perante a Comissão designada para o efeito.
9. CONCORRENTES

9.1. Podem concorrer todos os interessados, devendo para o efeito, apresentar os documentos a
seguir designados:
9.1.1. PESSOA SINGULAR
a) Cartão de cidadão ou na falta deste, o bilhete de identidade e o cartão de contribuinte;

b) Declaração elaborada nos termos do modelo constante do Anexo I;

c) Declaração elaborada nos termos do modelo constante do Anexo 11.
9.1.2. PESSOA COLETIVA
a) Certidão permanente ou respetivo código de acesso;

b) Declaração elaborada nos termos do modelo constante do Anexo I;

c) Declaração elaborada nos termos do modelo constante do Anexo 111.
9.1.3. REPRESENTANTE
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Quem se apresentar no ato público como representante de pessoa singular ou coletiva deverá
apresentar documento comprovativo dos poderes de representação da mesma.
9.2. Os documentos são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa. No entanto, quando

estiverem redigidos noutra língua, deverão ser acompanhados de tradução devidamente
legalizada ou em relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos os efeitos, sobre
os respetivos originais.
9.3. Não obstante deverem ser preferencialmente apresentados os documentos mencionados no

ponto 9.1, - poderão ser entregues, no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data do ato
público, caso não seja possível a sua apresentação nessa data.
9.4. O Município de Golegã pode, a qualquer momento, exigir a apresentação de documentos

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

casos, a rejeição da respetiva proposta, a exclusão do concorrente em causa ou a invalidade da
adjudicação e dos atos subsequentes.
9.6. Quando

se

exigir documento oficial

que o concorrente

não

possa

apresentar

atempadamente, 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.

10. ESCLARECIMENTOS
10.1. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação dos elementos

patenteados deverão ser solicitados, por escrito, à Comissão constituída, através de correio
eletrónico (angela.amaro@cm-golega .pt), no primeiro terço do prazo fixado para realização do
ato público.
11. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
11.1. O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados a partir da data do ato público

da hasta pública.
11.2. O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado por mais 66 dias, se os

concorrentes não requererem nada em contrário.

12. ATIVIDADE
12.1. O quiosque será destinado às atividades de restauração.
12.2. A obtenção da autorização para a atividade pretendida é da responsabilidade do

adjudicatário. O adjudicatário não terá direito a qualquer indemnização ou compensação, caso
atividade pretendida não seja autorizada.
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13. VALOR DA OCUPAÇÃO E EXPLORAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

13.1. Pela concessão e exploração do quiosque, é devido o valor correspondente à entidade a
quem for adjudica a exploração do bar nos termos do ponto 5 do presente programa de
procedimento.
13.2. O pagamento do valor da concessão e exploração será devido a partir da data da
assinatura do Acordo de Ocupação de Domínio Público.
13.3. Terminada a hasta pública é adjudicado provisoriamente o quiosque a quem tenha sido
adjudicado o mesmo de acordo com os critérios constantes no ponto 5 do presente
procedimento, que deve proceder ao pagamento de, no mínimo, duas vezes o valor para o
respetivo quiosque, a título de caução.
13.4. Na falta de pagamento no prazo definido, o mesmo só poderá ser aceite com acréscimo de
50% do valor devido.
13.5. O valor da concessão e exploração será atualizado anualmente, com base no coeficiente
publicado em Portaria para as rendas dos estabelecimentos comerciais, sendo a primeira
atualização feita um ano após a data de início de pagamento.
14. ENCARGOS DO ADJUDICATÁRIO

14.1. Fica a cargo do adjudicatário a aquisição de todo o equipamento e apetrechamento
necessário ao perfeito desenvolvimento da atividade, a que se destine o quiosque. São
obrigações do concessionário:
a) Proceder ao pagamento mensal do valor da concessão, até ao dia 8 de cada mês, ou nos
casos em que o dia 8 seja sábado, domingo ou feriado, no dia útil subsequente;
b) Manter o bar em perfeito estado de conservação, asseio e segurança;

c) Suportar as despesas referentes à instalação de eletricidade e outras despesas inerentes à
exploração;
d) Executar todos os projetos anexos ao programa de procedimentos;

e) Possuir seguro de responsabilidade civil para cobertura de eventuais danos causados a
terceiros;
f) Realizar as obras de conservação ou reparação que se tornem necessárias ou sejam

ordenadas pelo Município, sempre mediante prévia comunicação ao Município;
g) Cumprir o horário fixado . Esta ocupação do domínio público não fica subordinada, principal ou

subsidiariamente, às leis reguladoras do inquilinato, sem prejuízo do disposto no artigo 12° do
RCEQM .

15. EXTINÇÃO DA CONCESSÃO
15.1. A concessão extingue-se:
a) Pelo decurso do prazo inicial;
b) Por morte ou extinção do concessionário;
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c) Se o concessionário explorar o bar em violação de qualquer norma legal ou regulamentar;
d) Se o adjudicatário promover no bar atividades para as quais não possua licença ou

autorização;

e) Se o concessionário deixar de pagar o valor mensal da concessão por dois meses
consecutivos ou por três meses interpolados.
15.2. O direito de ocupação cessará, automaticamente, caso o Município de Golegã necessite da

área ocupada por razões de interesse público, designadamente, motivos de gestão urbanística
ou ainda para instalação de infraestruturas, devidamente fundamentadas, com notificação prévia
de 30 dias;
15.3. O Município, em caso de extinção da concessão antes do decurso do seu prazo, por

qualquer motivo e durante esse prazo, pode adjudicar a concessão aos licitantes posicionados
imediatamente a seguir, convocando-os, para o efeito, pela sua ordem de classificação .
15.4.

Extinta a concessão o concessionário deve entregar o quiosque ao Município

imediatamente no estado em que se encontrava à data do início da concessão.
15.5. O incumprimento do disposto no número anterior confere ao Município o direito a tomar

posse do quiosque sem necessidade de notificação prévia, imputando ao concessionário todos
os custos daí decorrentes.
15.6. A extinção da concessão não confere ao concessionário o direito a receber nenhum dos

valores já pagos .
16. LICITAÇÃO

16.1. As propostas são efetuadas por licitação por meio de carta fechada.
16.2 As propostas serão avaliadas de acordo com o critério de adjudicação definido no ponto 5 o

presente programa de procedimento.
16.3 Existindo empate nas propostas apresentadas em carta fechada e por conseguinte mais do

que um concorrente com preferência, o imóvel será adjudicado ao concorrente que tenha
apresentado primeiro a proposta em carta fechada .
16.4 Não havendo propostas considera-se o ato público deserto.
16.5 Terminado o ato público elabora-se ata do ato público.

17. FISCALIZAÇÃO

O Município de Golegã fiscalizará o cumprimento destas condições.
18. DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Após assinatura do auto de entrega, caso o adjudicatário venha a desistir da ocupação ou

abandone a atividade ou instalações, perderá a favor do Município a caução prestada se:
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a) não tiver sido formalmente completado 1 ano a contar do início do prazo da ocupação, exceto
nos casos em que os motivos invocados e efetivamente comprovados sejam atendidos pelo
Município, mediante pedido formal a apresentar pelo interessado;
b) existirem dívidas para com o Município;

c) o bar se apresentar em mau estado de conservação;
d) o pedido de denúncia do acordo de ocupação por parte do adjudicatário não ocorrer com a

antecedência mínima de 60 dias.

Paços de Concelho de Golegã, cinco de setembro de 2022

o Presidente da Câmara

Municipal
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Anexo I
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), declara, sob compromisso de honra, que
a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo
do mencionado no programa de procedimento, relativamente ao qual declara aceitar, sem
reservas, todas as suas cláusulas.

2. Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a .......
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:

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de
atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer
situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente;

b) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em
Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal)
(4);

c) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado
de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal (5);

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 .
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6. O declarante concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 93 .0 do DL 280/2007, na
sua redação atual, a apresentar os documentos comprovativos de que se encontra nas situações
previstas nas alíneas b) e c) do n. O 4 desta declaração.

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 .
.... ...... (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
(4) Declarar consoante a situação
(5) Declarar consoante a situação

(

..

... ,

1-
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Anexo 11
DECLARAÇÃO
(Pessoa Singular)
Nos termos e para os devidos efeitos da alínea a), do artigo 6.1, do programa do
procedimento, indicam-se os dados identificativos do concorrente:

Nome

, N°

Morada:

Código Postal: _ _ - _ _

Localidade:

Contato telefónico: _ _ _ _ _ __
Correio eletrónico __________@_ _ _ _ __

-

Cartão Cidadão / Bilhete de identidade _ _ _ _ __
Validade
Arquivo de _ _ _ _ _ _ __
NIF _ _ _ _ _ __

Declaro ainda que aceito todas as condições estipuladas no programa do procedimento,
obrigando-me ao seu cumprimento.
Mais declaro que renuncio o foro especial em tudo o que respeita a execução do seu contrato,
ao que se achar previsto na legislação portuguesa em vigor. Data Assinatura

Data
Assinatura
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Anexo 111
DECLARAÇÃO
(Pessoa Singular)
Nos termos e para os devidos efeitos da alínea a), do artigo 6.1, do programa do
procedimento, indicam-se os dados identificativos do concorrente:

Denom inação Social _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
Corpos Sociais _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

-

Capital Social _ ____ N° de pessoa coletiva _ _ __

Sede: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Código Postal: __ - _ _

Local idade: _ _ _ _ __

Contato telefónico: - - - -- - Correio eletrónico _ __ _ ______@._ _ _ _ __

Constltulção _ _ _ _ _ _ _ Alteração _ _ _ _ _ __

Declaro ainda que aceito todas as condições estipuladas no programa do procedimento,
obrigando-me ao seu cumprimento.
Mais declaro que renuncio o foro especial em tudo o que respeita a execução do seu contrato,
ao que se achar previsto na legislação portuguesa em vigor.

Data
Assinatura
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