Município de Vila Pouca de Aguiar
Câmara Municipal

EDITAL
CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DAS LOJAS Nº 6 E 11
NO MERCADO MUNICIPAL, EM VILA POUCA DE AGUIAR
Prof. António Alberto Pires Aguiar Machado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, faz público que, por deliberação da Câmara
Municipal de 14 de Abril de 2020, realizar-se-á, concurso para a atribuição do direito de exploração das Lojas nº 6 e 11 do Mercado Municipal, em Vila
Pouca de Aguiar, nas seguintes condições:
1. Entidade Adjudicante: Município de Vila Pouca de Aguiar, Pessoa Colectiva de Direito Público com o N.I.P.C. 506 810 267, com sede no Edifício dos
Paços do Concelho, Rua Dr. Henrique Botelho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar.
2. Objecto do Concurso: O presente concurso tem por objeto a atribuição do direito de exploração das seguintes lojas:
– Loja nº 6 do Mercado Municipal, em Vila Pouca de Aguiar
– Loja nº 11 do Mercado Municipal, em Vila Pouca de Aguiar
3. Apresentação das propostas: As propostas deverão ser apresentadas em sobrescrito fechado, identificando o concurso a que se destinam e dar
entrada na Secção de Atendimento da Câmara Municipal até às 16 horas do dia 29 de Abril de 2020, acompanhadas de uma memória descritiva sobre
o ramo de comércio que pretende instalar nas referidas lojas, de acordo com o Regulamento do Mercado Municipal.
4. Data, Hora e Local de Abertura das Propostas: A abertura das propostas realizar-se-á no dia de 30 de Abril de 2020, pelas 10:00 horas, na Sala de
Reuniões dos actuais Paços do Concelho, sito na Rua Dr. Henrique Botelho.
Poderão assistir a este acto os interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, cujas propostas deram entrada no prazo fixado para o
efeito e devidamente instruídas nos termos do ponto 3.
5. A Câmara Municipal reserva-se o direito de não adjudicar a concessão ou anular o concurso, sempre que ocorram motivos que presumam concluir
que nenhuma das propostas apresentadas garanta os interesses do espaço em questão.
6. Preço base de licitação: A Base de licitação mensal é a seguinte:
– Loja nº 6 – 80,00€ (oitenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
– Loja nº 11 – 80,00€ (oitenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
7. Adjudicação: A adjudicação do direito de exploração recairá sobre o concorrente que apresentar a melhor proposta por cada lote.
8. Prazo de Concessão: A Câmara Municipal propõe-se ceder a exploração das referidas lojas, pelo período de cinco anos, renovável sucessivamente
por prazos de um ano, mediante requerimento ao Presidente da Câmara, feito nos 60 dias anteriores ao termo da concessão. A Câmara tem o direito
de não renovar a concessão, caso em que terá de avisar o concessionário desse propósito com a antecedência mínima de 60 dias por carta registada.
9. A concessão das lojas é titulada por contrato.
10. O não cumprimento das obrigações legais, e a das estabelecidas nas condições gerais pelo Concessionário faz cessar o contrato de concessão do
direito de ocupação.
11. Correm por conta do concessionário os encargos com as obras de adaptação, reparação e manutenção, bem como, o fornecimento de energia
eléctrica, água, saneamento e resíduos sólidos urbanos.
12. Modalidade de pagamento: O concessionário da loja efetuará na Tesouraria da Câmara Municipal, até às 15 horas do dia 8 de cada mês, o
pagamento da taxa correspondente ao valor da proposta apresentada, a qual será anualmente actualizada de acordo com a taxa de inflação.
13. Findo o prazo do pagamento consignado no número anterior sem que o mesmo seja efetuado, será a respetiva importância cobrada
coercivamente.
14. O concessionário das referidas lojas terá de fazer um seguro que cubra eventuais danos que ocorram dentro das lojas.
15. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas ou para a obtenção de mais informações poderão os interessados dirigir-se à Divisão Financeira e
Aprovisionamento desta Câmara Municipal, onde o processo se encontra patente para consulta, durante as horas normais de expediente, até ao dia 29
de Abril de 2020.
16. As dúvidas e omissões na aplicação deste edital, serão resolvidas pelo disposto no Regulamento do Mercado Municipal, sendo em última análise,
resolvidas pelo Presidente da Câmara Municipal.
17. Para constar e devidos efeitos, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume e publicado no Jornal
Noticias de Aguiar.
Paços do Concelho de Vila Pouca de Aguiar, 14 de Abril de 2020

O Presidente da Câmara Municipal,
(Prof. António Alberto Pires Aguiar Machado)

