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ANLINCIO
Concurso Públrco para a Cessáo da Exploração do Qurosque

1, ENTIDADEADJUDICANTE

1 1 - O Presente Concurso e promovido pela Junta dê Freguesia da Ratoeira, Largo

do Cruzeiro n " 6, 6360 - 140 Ratoeira. telefonê 271743707.

1 2 Qua squêr esclarecimentos sobre as peÇas, ou rêclarnações devenr ser solicitâdos

à Sra. Presidente da Junta de Freguesia da Ratoeira

2 OBJETO DO CONCURSO

O presente Concurso tem por objeto a Cessão de ExploraÇão do Quiosque, na EN 16.6360'

140 Ratoe ra

3 DURAÇÃo DA CESSÂO

A Cessão é pelo prazo de 12 meses, renovàvel por periodos de 12 meses, até ao máx mo dê 3

anos. caso náo seja denLJnciado poÍ qualquer das partes.

4 ELEl\4ENÍOS DO PROCESSO

Os êLêrnentos que compôem o processo sáo os seguintes:

a) Anúncio de Concurso

b) Progrâma dê Procedimento:

c) Caderno de EncaÍgos

5 PREÇO BASE DA PROPÔSTA

O preço base da proposta é de 100€ (cem euros). valor correspondênte â uma mensaldade,

não sêndo aceites propostas de valoÍ inferior

6. ADN,flssÂo DE coNCoRRENTES

Podern ser concorrentes pessoâs singulares o! coletivas de reconhecida competência e

doneidade que cumpram as seguintes condrções:

a) Não serem devedores de imposios ao Estado Português,

b) Não serem devedores de contribuições à SeguranÇa Social

7, CONSULTA E FORNECIIVENTO DO PROCESSO DO CONCURSO

As peÇas que intêgram o procedimênto - o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos -
encontram-se disponíveis para consulta na sede da Junta de Frêguesla da Ratoeira, sita no

Largo do Cruzeiro, n." 6, desdê o dia da publicação do prêsênte Anúncio, até ao termo do prazo

fixado pâra â aprêsenlaçáo das propostas. e na pág na da lntêrnet da Câmara lvlunicipal de

Celorico da Beira - ",,/,(J? 
cli aÊ .ll:Lcoala beir,r ü onde podêm ser cons!ltados gratuitarnente Em

â ternativa os interessados podem solcitar cópia das peças do procedimento viê correio

eletrónico para o segu nte enderêÇo: rrta i aicerrra-isi!lr!r.'qt
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8, CRITERIO DE ADJUDICAÇÃO

O crtéro de âdjudcação é o da proposta economrcamente mais vantajosa

A forma de ponderaÇão destes fatores êncontra-se fixada no PÍograíta dê Concurso.

9 pRAzo DE APRESENTAÇÃo DAs pRoposrAs

A ptazo parc apresentaçáo das propostas. ql,]e deverão ser entregues obrrgãtoriamentê êm

mão, na sede dê Junta de Freguesia da RatoeÍa, é ate ás 2Th do dia 18-10 2019 (Dezoito de

outubro de dos mil e dezanove) contado da data de publicação deste Anúncio sob pena de

exclusáo

1o I\iIoDo E FoRIvlA DE APRESENTAÇÀO DAS PROPOSIAS

A proposta será escrita em português. sem íêsu€s entrelinhas ou palavras riscadês

sêgundo o modêlo no anexo I ao programa de concurso;

10 1 -A proposta será encerrêda em invó ucro opaco e fechado, em cujo rosto se deve

escreveÍ a palavra PROPOSTA', ndicando o nome ou denominaçào do concorrente e o
piocedimenio a que dz respeito sendo ê dêsconformidade das mesrnas ou a nào

apÍesentaÇão da totalidade dos documentos êxlgrdos. moiivos de exclusão deve sel

acompanhada com os sêguintes documên1os:

a) Documento comprovatvo de que tem a sua stuaçáo rêgularizada relativamente a dívrdas

por irrpostos ao Estado Português;

b) Documento comprovativo de que a sua stuação regularizada relêtivêmente a divdas por

conir!buiÇões para a Segurança Sociê|,

11 ATo púBltco DE ABERTURA DAS PRoPosrAS

O ato público de abertura das propostas terá lugar no dra 19 de Outubro, perante o Júri

designado para o efeito, pelês 18h00, e decorrerá na Sede da Junia de Freguesia da Ratoeira.

Ao ato público pode assistir qualquer rnteressado, mas nele apenas podem intervir os

concorrentes e/ou os seus representantes estes útimos desde que devdamente credenoados

Ratoeira. 08 dê Outubro de 20í9

A Presidente da Julta de Freguesia

usana À/la.ia Dias Cabral Figueiredo)


