MUNICÍPIO DE
VILA POUCA DE AGUIAR

Ata do Concurso para a Atribuição do direito de Exploração da Loja n° 7 do
Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar
Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, pelas dez horas, na Sala
de Reuniões dos atuais Paços do Concelho da Câmara Municipal, sito na Rua
Henrique Botelho, compareceram os senhores: Dra. Mónica Raquel de Matos
Martins Calheiros, Chefe de Divisão Administrativa e Jurídica, Dr. António Joaquim
Barreiro Lameiras, Chefe de Divisão Financeira e Aprovisionamento e Maria
Margarida Nunes da Silva Sousa, Coordenadora Técnica, nomeados para Júri do
procedimento por deliberação da Câmara Municipal de 26 de março de 2020, para
proceder à abertura das propostas recebidas para a Concurso de Atribuição do
direito de Exploração da Loja comercial n° 7 do Complexo Desportivo de Vila Pouca
de Aguiar. O preço base de licitação mensal da loja foi de, conforme consta do edital
de 26 de Março de 2020, que se anexa:

Designação do Lote

Área da Loja

Preço Base de
Licitação

Loja n°7

51,50 m2

257,50 C

0 prazo para apresentação das propostas decorreu até à 16horas, do dia 14 de abril
de 2020.
Dentro do prazo indicado foi apenas recebida 1 (uma) única proposta, apresentada
por:
A) Distintopinião Unipessoal, Lda.

Aberto o envelope, verificou-se o cumprimento das formalidades estipuladas no
edital, tendo o Júri decidido admitir a única proposta.

A proposta apresentava o valor para a renda mensal de 260,00C, acrescidos de IVA.
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Nos termos do disposto no artigo 125.° do Código da Contratação Pública, atendendo
a que apenas foi apresentada uma única proposta, a qual foi aceita, considera-se
estar dispensada a audiência prévia do interessado.

Face ao exposto e considerando o critério de apreciação das propostas previsto no
artigo 13.° do programa de concurso, propõe-se a adjudicação do direito de
exploração da loja n.° 7 à . Distintopinião Unipessoal, Lda., pelo valor mensal de
260,00C, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrado o ato público de Abertura de
Propostas, pelas dez horas e trinta minutos e, para constar, lavrou-se a presente ata,
i bros do Júri.
que vai ser assinada pelos(p

Dra. Monica Raquel de Matos Martins Calheiros.

Dr. António Joaquim Barreiro Lameiras

q
Maria Margarida Nunes da Silva Sousa
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