
 

EDITAL 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DE BEM DO DOMÍNIO 

PÚBLICO – QUIOSQUE DO LARGO NUN’ÁLVARES - PARA COMÉRCIO DE PLANTAS E 

FLORES 

 
- - - José Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Câmara Municipal do Concelho de Paredes, 
faz público que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- - - A Assembleia Municipal em sua sessão ordinária, realizada em vinte e nove de Junho de 
dois mil e dezoito, deliberou aprovar abertura do procedimento de concurso público de 
concessão de uso privativo de bem do domínio público - Quiosque do Largo Nun’Álvares, para 
comércio de plantas e flores, em conformidade com o disposto na alínea p) do n.º 1, do art.º 25.º 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nas seguintes condições:------------------------- 
1.1. Identificação e localização do espaço:  

1.1.1. A entidade contratante é o Município de Paredes, com sede na Praça José 
Guilherme, com o telefone n.º 255788800, fax n.º 255782155.  

1.1.2. A concessão tem por objeto o uso privativo de bem do domínio público - 
Quiosque do Largo Nun’Álvares, para comércio de plantas e flores; 

1.2. Preço base de licitação: A base de licitação para a retribuição anual a pagar pelo 
adjudicatário da concessão de uso privativo do domínio público é de € 1.200,00 (mil e 
duzentos euros); 

1.3. Prazos de Pagamento:  
1.3.1. A renda devida pela ocupação e uso privativo do espaço de domínio público 

objeto do presente procedimento será paga em duodécimos, na Tesouraria da Câmara 
Municipal de Paredes, até ao 8.º dia do mês anterior àquele a que respeitar, devendo o 
concessionário liquidar os dois primeiros duodécimos da renda até 24 horas após a 
comunicação da adjudicação, sob pena da adjudicação se considerar sem efeito, 
podendo, neste caso, o concedente adjudicar a concessão ao concorrente que fez a 
oferta imediatamente abaixo daquele. 

1.3.2. A renda será atualizada anualmente, nos termos da lei geral sobre os contratos 
de arrendamento. 

1.4. Local, forma e data limite para apresentação de proposta: 
1.4.1. Modo de apresentação das propostas: 

1.4.1.1. A proposta, elaborada nos termos da cláusula 8 do Programa do Procedimento, 
é apresentada em invólucro fechado, em cujo rosto se deve escrever a palavra 
“Proposta” e o nome ou denominação do concorrente.  

1.4.1.2. Os documentos a que se refere a cláusula 9 do mesmo Programa, serão 
apresentados noutro invólucro fechado, em cujo rosto se deve escrever a 
palavra “Documentos” e o nome ou denominação do concorrente;  

1.4.1.3. Os invólucros referidos nas duas alíneas anteriores são, por sua vez, guardados 
num outro invólucro fechado, em cujo rosto se identifica o concurso.  

1.4.1.4. Quer a proposta, quer os documentos que acompanham a proposta, terão de ter 
todas as páginas que os integrem numeradas e rubricadas, com indicação, na 
primeira folha, do número de folhas que compõe cada grupo.  

1.4.2. Entrega das propostas: 
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1.4.2.1. As propostas podem ser entregues pessoalmente ou enviadas por correio, sob 
registo, para a Secção de Contratos e Notariado, Câmara Municipal de Paredes, 
Praça José Guilherme, 4580-130 Paredes, até ao dia 20 de julho de 2018.  

1.4.2.2.   A proposta e os documentos que a acompanham devem ser apresentados em 
envelope fechado, identificando-se no exterior o nome ou denominação do 
proponente e do respetivo procedimento “Concurso público para concessão do 
direito de uso privativo de bem do domínio público - Quiosque do Largo 
Nun’Álvares, para comércio de plantas e flores.”  

1.4.2.3. O concorrente é o único responsável pelos atrasos que eventualmente se 
verifiquem, incluindo os de correio, não podendo, por isso, considerar-se 
tempestivamente apresentadas as propostas e quaisquer documentos que deem 
entrada depois da hora e data limites referidas no número 1.4.2.1.. 

1.4.2.4. Contra a entrega das propostas é passado recibo do qual consta a data e hora 
em que as mesmas são recebidas, bem como o número de ordem de 
apresentação, devendo iguais anotações ser feitas nos respetivos invólucros 
exteriores. 

1.5. Elementos que devem integrar a proposta e documentos que a devem acompanhar: 
1.5.1. Apresentação de propostas  

1.5.1.1. Na proposta, o concorrente manifesta a sua vontade de usar privativamente e 
para o fim do concurso, o bem de domínio público em referência e indica: 
a) Denominação e morada/sede do concorrente, número de contribuinte, 

estado civil, naturalidade, número de bilhete de identidade e, caso se trate 
de pessoa coletiva, capital social, cargo que ocupa na empresa, número de 
matrícula da Conservatória do Registo Comercial em que está matriculada e 
nome do seu representante legal; 

b) O valor da renda mensal proposto, indicado em algarismos e por extenso; 
c) A aceitação, sem reservas, de todas as cláusulas expressas no caderno de 

encargos e no programa do concurso e o compromisso de que se submete à 
legislação e ao foro do Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este, com 
renúncia a qualquer outro; 

d) Eventuais especificações dos aspetos considerados essenciais pelo 
concorrente para a manutenção da sua proposta e cuja rejeição implicará a 
sua ineficácia;  

e) Outros elementos que considere relevantes; 
1.5.1.2. Na proposta, o concorrente pode especificar aspetos que considere relevantes 

para a apreciação da mesma.  
1.5.1.3. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes. 
1.5.1.4. O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta durante um período de 60 

dias, contados da data limite para a sua entrega, considerando-se este prazo 
prorrogado por iguais períodos se aquele nada requerer em contrário. 

1.5.1.5. Não é admitida a apresentação de propostas que contrariem as disposições do 
Caderno de Encargos e do Programa do Concurso. 

1.5.2. Documentos que acompanham a proposta 
1.5.2.1. A proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos relativos aos 

concorrentes:  
a) Indicação do nome, número de identificação fiscal, número do bilhete de 

identidade ou do cartão de cidadão, estado civil e domicílio, no caso das 
pessoas singulares; indicação da denominação social, número de pessoa 
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coletiva, sede, objeto social, nome dos titulares dos órgãos sociais ou de 
outras pessoas com poderes para obrigar e matrícula do registo comercial, 
no caso de pessoas coletivas; 

b) Certidão da Direção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação 
tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português; 

c) Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a 
Segurança Social se encontra regularizada; 

d) Indicação do preço, superior ao preço base de licitação, o qual é fixado em 
100,00 euros/mês (1.200,00 euros/ano); 

e) Declaração de modelo igual à constante do Anexo I do Decreto-Lei nº 
18/2008 de 29 de janeiro;  

f) Fotocópia simples dos documentos comprovativos dos elementos referidos 
na alínea 1.1 deste ponto.  

1.6. Local, data e hora do ato público;  
O ato de abertura das propostas é público e terá lugar no dia 01 de agosto de 2018, pelas    
15 horas, no edifício dos Paços do Concelho. 

1.7. Indicação de outros elementos considerados relevantes e dos contatos para 
esclarecimentos suplementares  
1.7.1. Os concorrentes podem pedir fotocópias das peças que servem de base ao 

concurso, os quais incluem o caderno de encargos e o programa de concurso, nos cinco 
dias subsequentes à abertura do mesmo. O valor a pagar pelas fotocópias, constam da 
tabela de taxas em vigor pelo Município. 

1.7.2. Podem ser pedidos esclarecimentos sobre os termos do procedimento nos cinco 
dias subsequentes à abertura do concurso, por escrito, à Divisão Administrativa da 
Câmara Municipal de Paredes, através do email: veronica.castro@cm-paredes.pt.  

 
- - - Para constar se lavrou o presente edital. -------------------------------------------------------------------- 
 

- - - E eu Verónica de Brito Castro, Chefe da Divisão Administrativa, o subscrevi. --------------------- 

 

A Chefe de Divisão Administrativa, 

 

 

 

---Paredes e Paços do Concelho, 3 de julho de 2018.----------------------------- 

 

 

O Presidente da Câmara, 
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