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|Data 05/04/2021

|Processo n.º 2021/300.50.201/10

PROGRAMA DE PROCEDIMENTO
CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA
PRAIA FLUVIAL DO MALHADAL
PREÇO BASE: € 200,00/MÊS
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A entidade adjudicante é a Câmara Municipal de Proença-a-Nova, sita na Avenida do Colégio, 6150401 Proença-a-Nova, com o NIPC 505377802, e.mail geral@cm-proencanova.pt, telefone
+351.274.670.000, Fax:+351 274.672.697.

A decisão de proceder à presente cessão de exploração foi tomada em 5 de abril de 2021, por
deliberação da Câmara Municipal, ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.

1. OBJETO DO CONTRATO
1.1 O objeto do contrato, de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos, consiste na Cessão
de Exploração do Bar da Praia Fluvial de Malhadal.
1.2 A cessão de exploração vigora pelo prazo de 3 épocas balneares, a contar da data de assinatura
do contrato.

2. PUBLICIDADE DO PROCEDIMENTO
2.1 O presente procedimento será publicitado através de Edital afixado nos lugares de estilo,
publicado num jornal de âmbito local e regional e ainda, na internet, no sítio do Município em
www.cm-proencanova.pt.
2.2 O Edital a que se refere o número anterior deverá conter os seguintes elementos:
a) Identificação da deliberação que determinou a abertura do procedimento;
b) Identificação do objeto do procedimento;
c) Local, data e hora da entrega das propostas;
d) Local, data e hora de abertura das propostas;
e) Valor base de licitação;
f) Outros elementos considerados relevantes

3. PREÇO BASE
3.1 O valor base estabelecido como contrapartida da cedência temporária do gozo e exploração é
de € 200,00 (duzentos euros) /mês acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
3.2 As propostas devem indicar um valor, superior à base de concurso, devendo o valor ser indicado
por extenso e por algarismos, sendo que em caso de divergência, prevalece o valor expresso por
extenso.
3.3 Sem prejuízo das atualizações decorrentes da lei, o valor indicado na proposta objeto de
adjudicação manter-se-á inalterado durante a vigência da cessão de exploração.
3.4 Caso se verifique a cessação do contrato por facto imputável ao cessionário, a Câmara
Municipal reserva-se no direito de não aceitar eventuais propostas do mesmo em futuros
procedimentos.
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4. CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1 Valor da proposta – 60%;
4.2 Qualidade do projeto na dinamização do espaço – 40%.
4.2.1 Experiência, comprovada, na gestão de estabelecimentos de restauração e bebidas -20%;
4.2.2

Proposta do serviço a apresentar-20%;

4.3 Em que:
Experiência, comprovada, na gestão de estabelecimentos de restauração:
✓ Experiência igual ou superior a 6 anos -100 pontos;
✓ Experiência inferior a 6 anos e igual ou superior a 4 anos – 60 pontos;
✓ Experiência inferior a 4 anos e igual ou superior a 2 anos – 20 pontos;
✓ Experiência inferior a 2 anos – 0 pontos.
Proposta do serviço a apresentar:
✓ 6 referências ou mais a atividades de animação a realizar e 4 referências ou mais a atividades
culturais a realizar - Excelente qualidade do serviço proposto-100 pontos;
✓ 4 referências ou mais a atividades de animação a realizar e 2 referências ou mais a atividades
culturais a realizar-Boa qualidade do serviço proposto -60 pontos;
✓ 2 referências ou mais a atividades de animação a realizar e sem referências a atividades
culturais a realizar - Suficiente qualidade do serviço proposto-20 pontos;
✓ Sem referências a atividades de animação e atividades culturais- Insuficiente qualidade do
serviço proposto-0 pontos
4.4 Pontuação Global (PG) = Melhor preço ofertado (MPO) x 60% + Experiência na gestão de
estabelecimentos de restauração e bebidas (EGERB) x 20% + Proposta do serviço a apresentar
(PSA) x 20%.
4.5 Em caso de igualdade no valor da proposta, a exploração do bar/restaurante será cedida:
4.5.1

Ao proponente com residência no concelho de Proença-a-Nova;

4.5.2

Por sorteio, seguindo a seguinte metodologia:
i.

Caso nenhum dos proponentes, ou seus representantes, compareça ao ato de
sorteio, passado 15 (quinze) minutos da hora para a realização deste ato, o júri
designa de entre os trabalhadores do Município, representante(s) do(s)
proponentes(s) ausente(s);

ii.

O sorteio é público, feito sem condicionantes e obedecerá ao tipo “sorteio por
bolas”.

iii.

Num saco opaco, colocar-se-ão bolas da mesma cor, numeradas de 1 até ao
número de proponentes a desempatar;

iv.

Contar-se-ão os proponentes interessados presentes no ato e até à hora final,
designar-se-ão tantos trabalhadores deste serviço, quantos os necessários para
suprir a ausência dos concorrentes;

v.

Cada proponente procederá à extração de uma bola de dentro do saco,
seguindo-se o mesmo procedimento para os trabalhadores que representem os
ausentes;
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vi.

Quem retirar a bola com a menção "n.º 1" será o adjudicatário e será, também
nos termos do relatório final, proposto como adjudicatário;

vii.

Os restantes proponentes ficarão ordenadas consoante a numeração das bolas
retiradas;

viii.

Depois de anunciados, pelo presidente do júri, os resultados, o sorteio é dado
por encerrado;

ix.

Findo o sorteio é lavrada ata, a qual será assinada por todos os presentes,
consolidando os resultados do sorteio de desempate, dispensando, deste modo,
a fase de audiência prévia, nos termos do artigo 121.º do Código do
Procedimento Administrativo.

5. ESCLARECIMENTOS E VISITA ÀS INSTALAÇÕES
5.1 Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação do Caderno de Encargos,
devem ser solicitados, por escrito, até às 12h00 do dia 13/04/2021, por correio eletrónico para
o seguinte endereço: concursos@cm-proencanova.pt., sendo prestados até às 12h00 do dia
15/04/2021.
5.2 Durante o prazo de apresentação das propostas os proponentes poderão visitar o local a ceder,
devendo para o efeito requerer o agendamento da visita, por correio electrónico para o seguinte
endereço: concursos@m-proencanova.pt.

6. LOCAL E HORÁRIO DE CONSULTA DO PROCESSO
6.1 Todos os elementos relativos a este procedimento encontram-se disponíveis na internet, no
sítio institucional do Município de Proença-a-Nova em www.cm-proencanova.pt .
6.2 O procedimento está, ainda, disponível para consulta na Câmara Municipal, sita na Av. do
Colégio, em Proença-a-Nova, podendo ser examinado, nos dias úteis, nas horas de expediente,
na Unidade Jurídica até à data e hora limite da entrega das propostas

7. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PROPOSTA
7.1 A proposta é instruída com os seguintes documentos, sob pena de exclusão:
a) Declaração do proponente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, elaborada
em conformidade com o modelo constante do Anexo I a este Programa de Procedimento;
b) Modelo de proposta contendo o valor mensal proposto, elaborado em conformidade com
o Anexo II a este Programa de Procedimento;
c) Memória descritiva do tipo de serviço que se propõe desenvolver na dinamização do
espaço, acompanhada de currículo.
7.2 Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o proponente apresente por os
considerar indispensáveis.
7.3 Os documentos devem ser assinados pelo proponente ou por representante que tenha poderes
para o obrigar.
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8. MODO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
8.1 A proposta deve ser apresentada, acompanhada dos documentos que a instruem, em
sobrescrito opaco e devidamente fechado, identificando-se no exterior do mesmo o proponente
e a designação da “Cessão de Exploração do Bar da Praia Fluvial da Malhadal”
8.2 Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam alterações de quaisquer cláusulas
do caderno de encargos.

9. PRAZO DE ENTREGA
9.1 As propostas devem ser entregues pessoalmente, no Unidade Jurídica da Câmara Municipal de
Proença-a-Nova até às 17h00 horas do próximo dia 16 de abril de 2021, no Edifício Paços do
Concelho, contra recibo.
9.2 As propostas apresentadas são listadas e ordenadas de acordo com a respetiva apresentação.

10. ATO PÚBLICO
10.1 As propostas são abertas em ato público, a realizar no dia 19 de abril, pelas 14h00 horas, no
Edifício Paços do Concelho, sito na Avenida do Colégio.
10.2 O ato público decorrerá perante o Júri de Concurso, constituído por três membros, sem
prejuízo de em caso de falta ou impedimento de qualquer dos membros efetivos, o Presidente
do Júri designar substituto.
10.3 Podem assistir ao ato público todas as pessoas que estiverem interessadas. Só poderão intervir
no ato público as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
proponentes. No caso de intervenção do titular de empresa em nome individual é suficiente a
exibição do bilhete de identidade/cartão de cidadão.
10.4 O presidente do júri inicia o ato público identificando a Cessão de Exploração através de
referência ao respetivo Programa de Procedimento.
10.5 Em seguida, procede-se à leitura da lista dos proponentes, elaborada pela ordem de receção e
são abertos os invólucros que contêm os documentos que constituem as propostas.
10.6 Cumprido o disposto nos números anteriores, o presidente do júri encerra o ato público, do
qual é elaborada ata que deve ser sempre assinada pelo secretário e pelo presidente do júri.
10.7 Verificando-se a apresentação de uma única proposta, a cedência de exploração é adjudicada
ao interessado pelo valor proposto naquela.

11.AUDIÊNCIA PRÉVIA
11.1 A decisão de adjudicação será precedida de audiência prévia escrita dos concorrentes.
11.2 Os concorrentes têm 3 (três) dias após a notificação do projeto de decisão final para se
pronunciarem sobre o mesmo.
11.3 A notificação fornece os elementos necessários para que os interessados fiquem a conhecer
todos os aspetos relevantes para a decisão, nas matérias de facto e de direito, indicando
também as horas e o local onde o processo poderá ser consultado.
11.4 Salvo decisão expressa em contrário, a entidade competente para a realização da audiência
prévia é o Júri de Concurso.
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12.CAUÇÃO
Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, é exigida ao cessionário a
prestação de caução de valor correspondente a 1.500,00€ (mil e quinhentos) euros nos termos
previstos na cláusula quarta do Caderno de Encargos

13. DOCUMENTOS A APRESENTAR PELO CESSIONÁRIO
No prazo de 5 dias a contar da data de notificação da decisão de cessão da exploração, o cessionário
deve pronunciar-se sobre a minuta do contrato, nada tendo a opor, deve apresentar durante esse
prazo 5 (cinco) dias os seguintes documentos:
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a Segurança
Social Portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, ou
autorização de consulta;
b) Documento comprovativo da regularização da situação tributária regularizada, emitida pelo
serviço de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, ou autorização de
consulta;
c) Documento comprovativo em como o concorrente (no caso de pessoas coletivas, a empresa e
os titulares dos órgãos sociais de administração, direção ou gerência) não foi condenado por
algum dos crimes previstos na alínea b) do artigo 55.º do CCP;
d) Se aplicável, certidão de teor da Conservatória do Registo Comercial;
e) Declaração comprovativa de exercício de atividade por parte do proponente;
f) Caução em conformidade com o modelo constante do Anexo III ao presente Programa de
Procedimento.

14. FACULDADE DE NÃO ATRIBUIÇÃO
14.1 A Câmara Municipal reserva-se o direito de não atribuir a cessão de exploração, se todas as
propostas apresentadas forem consideradas inaceitáveis ou desvantajosas para o interesse
público.
14.2 Verificando-se o previsto no ponto anterior ou se o concurso ficar deserto, a Câmara Municipal
poder adjudicar a cessão de exploração por ajuste direto, por valor não inferior ao definido
para o preço base.
O Presidente da Câmara
Digitally signed
by JOÃO
Assinatura
JOÃOGRL_ASSINATURA_1
MANUEL
MANUEL VENTURA GRILO DE
VENTURA GRILO MELO LOBO
Date: 2021.04.06 09:42:47
DE MELO LOBO
+01:00

João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.
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ANEXO I
Modelo de 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
proponente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito
conhecimento do caderno de encargos relativo à cessão de exploração do bar situado na Praia
Fluvial da Malhadal, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de
encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.

2.

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.

Data.........................

Assinatura..........................................

(1) Aplicável apenas a proponentes que sejam pessoas colectivas.
(2) No caso de o proponente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

F................................. (indicar firma e sede), depois de ter tomado conhecimento do objecto do
contrato denominado “CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA FLUVIAL DA MALHADAL”, obrigase a respeitar os termos e as condições, previstas no Convite e no Caderno de Encargos,
apresentando para tal uma proposta no valor de ________________ Euros/mês (em algarismos e
por extenso), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Mais declara que se submete, em tudo o que respeitar à celebração, execução e extinção do contrato
que vier a celebrar, ao que se acha prescrito na legislação portuguesa e ao foro do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa renúncia a qualquer outro.

Data.........................

Assinatura..........................................
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ANEXO III
MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO

O Banco…...., com sede em …...., matriculado na Conservatória do Registo Comercial de----com o
número único de matrícula e de identificação fiscal------, com o capital social de……..., presta a favor de
Câmara Municipal de Proença-a-Nova, com sede na Avenida do Colégio, s/n 6150-401 Proença-a-Nova
garantia autónoma, à primeira solicitação, no valor de -----, correspondente -------, destinada a garantir
o bom e integral cumprimento das obrigações que -------------------------------------- , residente em
….assumirá no contrato que com ela a Câmara Municipal de Proença-a-Nova vai outorgar e que tem
por objeto a “Cessão de Exploração do Bar da Praia Fluvial do Malhadal” regulado nos termos da
legislação aplicável .
O Banco obriga-se a pagar aquela quantia à primeira solicitação da Câmara Municipal de Proença-aNova sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu benefício
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das
obrigações que ---------------------------- assume com a celebração do respetivo contrato,
responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e qualquer
importância, até ao limite da garantia, logo que interpelado por simples notificação escrita por parte da
entidade beneficiária.
Fica bem assente que o Banco garante, no caso de vir a ser chamado a honrar a presente garantia, não
poderá tomar em consideração quaisquer objeções do garantido, sendo-lhe igualmente vedado opor à
entidade beneficiária quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer face ao
garante.
O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja
realizado, contar-se-ão juros moratórios à taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operações
ativas, sem prejuízo da execução imediata da dívida assumida por este.
A presente garantia bancária autónoma é válida pelo prazo de 12 meses, renovável por iguais e
sucessivos períodos, salvo denúncia subscrita pela Câmara Municipal de Proença-a-Nova, com sessenta
dias de antecedência, da extinção das obrigações assumidas, não podendo a mesma cessar ou ser
reduzida sem autorização prévia expressa da Câmara Municipal de Proença-a-Nova.
Feita em….
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