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EDITAL 

Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, torna público que, 

por deliberação tomada em reunião do Executivo Municipal em 18 de abril de 2013, o Município 

de Águeda vai proceder à realização de Concurso Público para a atribuição de direito de 

exploração dos bares e restaurante do Largo do Botaréu / Praça 1º de Maio, na freguesia e 

concelho de Águeda, previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do Código dos Contratos 

Públicos, conjugado com o disposto no artigo 17.º do referido diploma legal, conforme as 

formalidades e condições do procedimento definidas no programa de concurso e caderno de 

encargos.  

As peças do procedimento, podem ser consultadas e adquiridas, sem quaisquer ónus para os 

interessados, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal de Agueda, sito na 

praça do Município 3754-500 Águeda, durante o horário normal de expediente, em dias úteis, 

das 9.00h às 16.30h e serão integralmente disponibilizadas, na página da Internet www.cm-

agueda.pt. – Contratação Pública – Exploração dos b ares e restaurante do Largo do 

Botaréu / Praça 1.º de Maio, Freguesia e Concelho d e Águeda. 

 As peças referidas poderão ser, igualmente, consultadas em formato de papel, na Divisão 

Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Águeda, em dias úteis até às 17:00h 

Os interessados deverão apresentar a sua proposta, de acordo com as especificações do 

caderno de encargos, cumprindo as seguintes formalidades definidas nos artigos 8.º, 11.º 12 º do 

Programa de Concurso:  

 

a) A apresentação da proposta e dos documentos que a acompanham deve ser submetida por 

transmissão eletrónica de dados, para o endereço geral@cm-agueda.pt  até ao final do 24.º dia, 

de calendário,  contado do envio do anúncio do presente concurso p ara a INCM – II.ª Série. 

 

b) Sempre que a data limite para entrega das propostas ocorra aos sábados, domingos e 

feriados, a entrega das mesmas realizar-se-á no dia útil imediatamente a seguir e à hora definida 

no n.º anterior. 

 

c) A Abertura das Propostas será efectuada, pelo Júri do Procedimento, no 1.º dia útil seguinte 

à data de entrega das propostas. 

 

d) A proposta deverá ser apresentada de acordo com os elementos e documentos definidos na 

clausula 8.º do Caderno de Encargos, bem como no artigo 11.º do Programa de Concurso. 
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e) A proposta será elaborada e redigida em língua portuguesa, ou, no caso de não o ser, deverá 

ser acompanhada da tradução devidamente legalizada e em relação à qual o concorrente 

declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos originais. 

 

f) O Júri do concurso disponibilizará na página da Internet www.cm-agueda.pt , - Contratação 

Pública - Exploração dos bares e restaurante do Lar go do Botaréu / Praça 1.º do Maio, 

Freguesia e Concelho de Águeda - “LISTA DOS CONCORR ENTES/PROPOSTAS”  a lista dos 

concorrentes que apresentaram proposta, bem como as propostas apresentadas pelos mesmos. 

Poderão ser concorrentes quaisquer entidades, pessoas, que não se encontrem abrangidas  

pelos condicionalismos descritos no artigo 55º do Código dos Contratos Públicos., no 

cumprimento do disposto no artigo 10.º do Programa de Concurso. 

A adjudicação é efetuada segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa para o 

Município de Águeda, tendo em consideração os fatores e subfatores de avaliação que 

densificam o critério de adjudicação, sendo ponderados de acordo com as percentagens, do 

modelo de avaliação definido no artigo 14.º do Programa de Concurso e 9.º do Caderno de 

Encargos. 

Todas as comunicações gerais divulgadas pelo Municipio de Águeda no âmbito do presente 

procedimento devem ser consultadas na página da Internet www.cm-agueda.pt , - 

Contratação Pública - Exploração dos bares e restau rante do Largo do Botaréu / Praça 1.º 

do Maio.  

Para efeitos do presente procedimento observar-se-á o disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro, que aprovou o Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação, e demais 

legislação subsidiária, bem como, na parte aplicável, no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 1 de 

agosto. 

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 

afixados nos lugares públicos do costume. 

Águeda, 29 de abril de 2013 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(Dr. Gil Nadais)  


