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Município de Leiria
Câmara Municipal
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2019/06/11
Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO JURIDICA E ADMINISTRATIVA
Epígrafe | Concessão do direito do uso privativo para efeitos de utilização e exploração de dois espaços integrados
no domínio público do Município de Leiria – Autorização prévia da Assembleia Municipal da concessão e suas
condições gerais, autorização da abertura do procedimento e aprovação das peças
Deliberação | Presente a proposta da Divisão Jurídica e Administrativa, elaborada de acordo com instruções do
Senhor Presidente da Câmara Municipal, com o seguinte conteúdo:
Considerando que:
a) O Município de Leiria dispõe, na cidade de Leiria, de espaços implantados em domínio público destinados
ao exercício de atividades de estabelecimentos de bebidas/bar;
b) A gestão adequada daqueles espaços deverá ser promovida por iniciativa privada, não dispondo as
autarquias de competências legais e operacionais para assegurar as atividades em causa;
c) A gestão dos bens do domínio público tem enquadramento legal no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de
agosto, em concreto nos seus artigos 27.º a 30.º;
d) O artigo 28.º do citado diploma legal, estabelece que “Através de ato ou contrato administrativos podem
ser conferidos a particulares, durante um período, poderes exclusivos de fruição de bens do domínio público, (…)”;
e) A concessão de uso privativo do domínio público é definida como o contrato administrativo pelo qual a
Administração faculta a um sujeito de direito privado a utilização económica exclusiva de uma coisa ou parcela do
domínio público para fins particulares de utilidade pública;
f) O procedimento de Hasta Pública se afigura adequado à garantia da observância dos princípios gerais
inerentes à atividade da Administração, designadamente, os princípios da concorrência, da igualdade, da
imparcialidade e da transparência, sendo que em situações análogas o Município de Leiria tem adotado este tipo de
procedimento;
Assim, em face do exposto, propõe-se que seja desencadeado procedimento de hasta pública com vista à
celebração de contratos de concessão do direito de uso privativo para efeitos de utilização e exploração de dois
espaços integrados no domínio público do Município de Leiria, nos seguintes termos:
Do procedimento de hasta pública:
Nas peças do procedimento, em anexo, são propostos os seguintes aspetos essenciais:
a)

Que o procedimento tenha por objeto a concessão do direito do uso privativo para efeitos de utilização e
exploração dos seguintes espaços integrados no domínio público do Município de Leiria:
Quiosque n.º 1 – Edifício localizado em espaço público, no Jardim da Almuinha Grande, União das
freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, com uma área de implantação de
16,40m² e área útil de 15,00m2 destinado à instalação de estabelecimento de bebidas/bar de apoio ao
parque infantil do Jardim da Almuinha Grande.
Quiosque n.º 2 - Edifício localizado em espaço público, no Parque Radical do percurso Polis-Leiria, União
das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sendo composto por 3 módulos
contíguos, módulo adaptado a bar, com uma área de implantação de 23,40m² e área útil de 15,00m2,
módulo de sombreamento frontal ao bar e módulo de instalações sanitárias, destinado à instalação de
estabelecimento de bebidas/bar de apoio aos utilizadores dos percursos Polis-Leiria, Parque Radical e
Parque Canino.

b) Que o prazo de vigência dos respetivos contratos seja de 5 (cinco) anos.
c)

Que a hasta pública seja feita por licitação oral;

d) Que o ato público tenha lugar na sala de reuniões da Câmara Municipal de Leiria, no dia 2 de agosto de
2018, pelas 10h30m;
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e) Que o(s) valore(s) base de licitação seja(m) fixado(s),em:
Quiosque n.º 1 – 16.200,00€ (dezasseis mil e duzentos euros).
Quiosque n.º 2 – 8.400,00€ (oito mil e quatrocentos euros).
Acrescendo IVA à taxa legal em vigor ao valor da licitação mais elevada.
f) Que o critério de adjudicação seja o da licitação de valor mais elevado;
g) Que sejam atribuídas as seguintes competências à comissão de hasta pública:
i. Prestar esclarecimentos quando solicitados nos termos da Cláusula 8.ª e, ainda, durante a hasta
pública, bem como proceder à retificação de erros e omissões das peças do procedimento, desde
que não impliquem alterações de aspetos fundamentais das mesmas;
ii. Verificar os documentos apresentados pelos participantes;
iii. Elaborar a lista dos licitantes ordenados por ordem decrescente dos valores oferecidos;
iv. Apreciar e decidir das reclamações da lista dos licitantes;
v. Decidir sobre a não adjudicação provisória, quando não tenha havido licitações; se haja verificado
fundado receio de conluio entre os licitantes, a prestação de falsas declarações ou a apresentação
de documentos falsos;
vi. Proceder à adjudicação provisória;
vii. Elaborar

o(s)

auto(s)

de

adjudicação

provisória,

em duplicado,

que

identifica(m)

o(s)

adjudicatário(s) provisório(s) e o respetivo valor da adjudicação, que deve(m) ser assinado(s)
pelos membros da Comissão e pelo(s) adjudicatário(s), se estiver(em) presentes;
viii. Lavrar a ata da hasta pública, propondo ao órgão competente para a decisão de contratar a
adjudicação da concessão do direito ao uso privativo para efeitos de utilização e exploração do(s)
espaço(s) objeto do contrato.
h) Que a comissão de hasta pública tenha a constituição a seguir enunciada, sendo que, em caso de falta ou
impedimento, o presidente da comissão será substituído por um dos vogais efetivos:
Presidente: Fernanda Guapo
1.º Vogal efetivo: Lídia Gameiro;
2.º Vogal efetivo: Teresa Monteiro;
1.º Vogal Suplente: Laura Costa;
2.º Vogal Suplente: Leonor Correia.
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta apresentada, avocando a
competência prevista na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
deliberou por unanimidade:
a) Autorizar a abertura do procedimento de hasta pública, nos termos acima expostos, para a concessão do
direito do uso privativo para utilização e exploração dos seguintes espaços integrados no domínio público do
Município de Leiria:
Quiosque n.º 1 – Edifício localizado em espaço público, no Jardim da Almuinha Grande, União das
freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, com uma área de implantação de
16,40m² e área útil de 15,00m2 destinado à instalação de estabelecimento de bebidas/bar de apoio ao
parque infantil do Jardim da Almuinha Grande.
Quiosque n.º 2 - Edifício localizado em espaço público, no Parque Radical do percurso Polis-Leiria,
União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sendo composto por 3
módulos contíguos, módulo adaptado a bar, com uma área de implantação de 23,40m² e área útil de
15,00m2, módulo de sombreamento frontal ao bar e módulo de instalações sanitárias, destinado à
instalação de estabelecimento de bebidas/bar de apoio aos utilizadores dos percursos Polis-Leiria,
Parque Radical e Parque Canino.
b) Aprovar as peças do procedimento da Hasta Pública em anexo;
c) Determinar que a Comissão da Hasta Pública seja constituída da forma acima enunciada, sendo que, em
caso de falta ou impedimento, o presidente será substituído por um dos vogais efetivos, e atribuir-lhe as
competências supra previstas;
d) Determinar que a publicitação do procedimento de Hasta Pública seja feita através de Edital a publicar em
dois jornais locais, na Internet, no sítio institucional do Município de Leiria, e a afixar nos locais de estilo;
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e) Submeter à autorização da Assembleia Municipal a celebração dos contratos de concessão e a fixação das
respetivas condições gerais, nos termos acima expostos, ao abrigo das disposições conjugadas previstas na
alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro;
f) Solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
A presente deliberação foi aprovada em minuta
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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE I – Cláusulas jurídicas a incluir no contrato a celebrar

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Capítulo I – Disposições Gerais
Cláusula 1.ª

Objeto do contrato

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar, na sequência do
procedimento de hasta pública que tem por objecto principal a concessão do direito do uso privativo para efeitos
de utilização e exploração de dois espaços integrados no domínio público do Município de Leiria, a seguir
discriminados:
Quiosque n.º 1 – Edifício localizado em espaço público, no Jardim da Almoinha Grande, União das freguesias
de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, com uma área de implantação de 16,40m² e área útil
de 15,00m2 destinado à instalação de estabelecimento de bebidas/bar de apoio ao parque infantil do Jardim
da Almoinha Grande.
Quiosque n.º 2 - Edifício localizado em espaço público, no Parque Radical do percurso Polis-Leiria, União das
freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sendo composto por 3 módulos contíguos,
módulo adaptado a bar, com uma área de implantação de 23,40m² e área útil de 15,00m2, módulo de
sombreamento frontal ao bar e módulo de instalações sanitárias, destinado à instalação de estabelecimento
de bebidas/bar de apoio aos utilizadores dos percursos Polis-Leiria, Parque Radical e Parque Canino.
Cláusula 2.ª

Contrato

1. A concessão do direito do uso privativo para efeitos de utilização e exploração dos espaços
identificados na cláusula anterior é titulada por contrato(s), que se rege(m) pelo disposto no presente caderno de
encargos e demais legislação aplicável.
2. O contrato integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e omissões do caderno de encargos, identificados pelos interessados, desde
que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de
contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos;
d) O auto de adjudicação provisória.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas a) a d) do número anterior, a respetiva
prevalência é determinada pela ordem aí indicada.
Capítulo II – Obrigações Contratuais
Cláusula 3.ª

Condições e modo do pagamento

1. Para os espaços designados na Cláusula 1.ª, o valor da concessão é repartido por 60 (sessenta)
prestações de igual valor, pagas mensalmente, por cheque bancário ou em numerário, nos postos de cobrança do
Município, ou através de transferência bancária.
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2. No momento da outorga do contrato, o concessionário pagará antecipadamente três prestações mensais e
deverá pagar as restantes até ao 8.º dia de cada mês, com início no primeiro dia do mês seguinte ao da outorga
do contrato.
3. Em caso de atraso no pagamento das rendas superior a 30 (trinta dias), o concessionário obriga-se a
pagar, para além do valor das mensalidades em atraso, os juros de mora sobre o montante em dívida à taxa
legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora.
Cláusula 4.ª

Obrigações gerais do concessionário

Constituem obrigações do concessionário:
a) Realizar no espaço todas as obras necessárias ao desenvolvimento da sua atividade;
b) Obter todas as licenças ou autorizações que sejam exigíveis por lei para a abertura e funcionamento do
espaço, bem como os encargos delas resultantes;
c) O pagamento de multas, coimas ou outras penalidades decorrentes de infracções cometidas no âmbito da
exploração do espaço;
d) Manter a sua atividade no espaço durante todo o prazo da concessão, de forma regular e contínua;
e) Não utilizar o espaço para fins diferentes do objeto do contrato da concessão;
f) Explorar o espaço em moldes que confiram elevados padrões de qualidade, designadamente no que diz
respeito à higiene e segurança do mesmo, bem como à qualificação do pessoal que aí preste o seu trabalho;
g) Manter o espaço e equipamento nele existente em perfeito estado de conservação e funcionamento;
h) Recrutar todo o pessoal necessário para poder assegurar o bom funcionamento da sua atividade;
i)

O cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado, correndo por sua conta todos os encargos que daí
resultarem;

j) Celebrar e manter em vigor até ao fim do contrato de concessão, sem prejuízo de outros exigidos por lei, os
seguros exigidos no presente caderno de encargos, com reposição do capital seguro;
k) Todas as obrigações relativas ao seu pessoal, sendo ainda responsável pela disciplina e aptidão profissional
do mesmo;
l)

Findo o contrato de concessão restituir o espaço em perfeitas condições de conservação e limpeza, incluindo
a instalação elétrica, com todas as chaves e vidros intactos;

m) Colaborar com os serviços municipais no exercício da atividade fiscalizadora prevista no presente caderno
de encargos, disponibilizando toda a informação que lhe for solicitada;
n) Cumprir e acatar as notificações e ordens que lhe sejam determinadas pela Câmara Municipal de Leiria ou
pelo seu Presidente, ou, ainda, por qualquer outra autoridade pública.
Cláusula 5.ª

Realização de obras

1. O concessionário não pode realizar quaisquer obras de adaptação, beneficiação, ampliação ou
transformação do espaço, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Leiria.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, compete ao concessionário realizar no espaço as obras
necessárias para o normal desenvolvimento da sua atividade.
Cláusula 6.ª

Suspensão temporária da atividade

1. O concessionário apenas poderá suspender a sua atividade, quando tal resulte:
a) De ordem expressa da Câmara Municipal de Leiria;
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b) De ordem expressa de uma entidade pública proferida no âmbito das suas competências;
c) Em caso de força maior, desde que devidamente reconhecido como tal pela Câmara Municipal de
Leiria;
d) De ações de desinfestação, higienização e período de descanso de pessoal.
2. Ocorrida qualquer das situações previstas nas alíneas do número anterior, o concessionário deverá
comunicar tal facto ao Presidente da Câmara Municipal de Leiria, no prazo de 8 dias úteis contados da data da
ocorrência, através de carta registada com aviso de receção.
3. A atividade deverá ser reiniciada logo que cessem as causas que determinaram a sua suspensão
temporária.
Cláusula 7.ª

Cessão da posição contratual e subcontratação

Não é permitida a cessão da posição contratual e a subcontratação na concessão do direito de uso privativo para
utilização e exploração dos espaços melhor identificados na Cláusula 1.ª.
Cláusula 8.ª

Resolução

1. O Município de Leiria pode resolver o contrato em caso de incumprimento das obrigações legais e
contratuais por parte do concessionário, nos termos da legislação aplicável.
2. Constituem fundamentos para a resolução do contrato por parte do Município de Leiria:
a)

O não pagamento do valor mensal da concessão por período igual ou superior a 3 meses, sem prejuízo

b)

A violação reiterada e grave das regras de higiene;

c)

A utilização do espaço para fim diverso daquele a que se destina;

d)

A cessão da posição contratual e a subcontratação da concessão;

e)

O falecimento ou a extinção do concessionário, tratando-se de pessoa coletiva;

da instauração dos competentes meios legais para recebimento dos montantes em dívida;

f)

A declaração de insolvência;

g)

A oposição reiterada por parte do concessionário ao exercício dos poderes de fiscalização pelo

h)

O abandono pelo concessionário do espaço, entendendo-se como tal a suspensão da atividade sem

concedente;
causa justificada durante um prazo superior a 30 dias consecutivos, quando exista forte indício de não a
retomar regularmente a atividade;
i)

A falta de cumprimento de qualquer obrigação legal imposta por lei ou pelos regulamentos aplicáveis ou
pelas cláusulas do contrato.

Cláusula 9.ª

Denúncia do contrato

O concessionário pode denunciar o contrato, mediante carta registada com aviso de receção dirigida ao
Presidente da Câmara Municipal de Leiria, com antecedência não superior a 3 meses.
Cláusula 10.ª

Rescisão por interesse público

O Município de Leiria pode rescindir unilateralmente o contrato, por imperativo de interesse público, devidamente
fundamentado, sem prejuízo do pagamento de justa indemnização ao concessionário.
Cláusula 11.ª

Extinção do contrato
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Findo o contrato, por qualquer das formas constantes das cláusulas anteriores ou por caducidade, as benfeitorias
que hajam sido realizadas naqueles espaços revertem para o Município de Leiria, sem que o concessionário tenha
direito a qualquer indemnização ou compensação, que também não poderá invocar o direito de retenção, seja a
que título for.
Cláusula 12.ª

Devolução da instalação

1. Os espaços devem ser entregues em perfeito estado de conservação e livres de quaisquer ónus ou
encargos, no prazo de 20 (vinte) dias úteis após o fim do contrato, ou da data em que ocorrer a sua resolução ou
a sua rescisão.
2. Os bens móveis e utensílios adquiridos pelo concessionário e os adornos que possam ser retirados sem
danificar o espaço devem ser removidos no prazo referido no número anterior.
3. Os bens do concessionário que se encontrem, por qualquer forma, fixados no pavimento, paredes, teto ou
outras partes do espaço e cuja remoção lhe possa causar dano, não podem ser retirados, revertendo a sua
propriedade para o Município de Leiria, sem que o concessionário tenha direito a qualquer indemnização ou
compensação.
Cláusula 13.ª

Responsabilidade do concessionário

1. O concessionário é responsável por quaisquer danos causados a terceiros, pessoas ou bens, decorrentes
do exercício da sua atividade no espaço cujo direito da concessão do uso privativo lhe foi adjudicado.
2. Se o Município de Leiria tiver que assumir a indemnização de prejuízos que, nos termos do presente
caderno de encargos, são da responsabilidade do concessionário, este indemnizá-lo-á em todas as despesas que,
por esse facto e seja a que título for, houver que suportar, assistindo ao Município o direito de regresso das
quantias que tiver pago ou que tiver que pagar.
3. O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pelo concessionário, salvo
por culpa comprovada dos trabalhadores daquele Município, no exercício das respetivas funções.
Capítulo III – Disposições Finais
Cláusula 14.ª

Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as
partes do contrato, estas deverão ser dirigidas para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deverá ser comunicada à outra
parte.
Cláusula 15.ª

Fiscalização

É reservado ao Município de Leiria, através dos seus órgãos, o direito de fiscalizar o cumprimento das obrigações
impostas ao concessionário, nos termos constantes das cláusulas do presente caderno de encargos e pela
legislação aplicável em vigor, desde que a competência lhe esteja legalmente cometida, bem como endereçar ao
concessionário sugestões e/ou ordens, com vista ao bom funcionamento dos espaços objeto do presente
procedimento.
Cláusula 16.ª

Contagem de prazos
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O cômputo dos prazos referidos no Caderno de Encargos faz-se nos termos do disposto no Código do
Procedimento Administrativo.

Cláusula 17.ª

Legislação aplicável

Em tudo o que se revelar omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-á o disposto no Decreto-Lei n.º
280/2007, de 7 de agosto, alterado, na parte aplicável às autarquias locais, e, subsidiariamente, o disposto no
Código dos Contratos Públicos e no Código do Procedimento Administrativo, com as devidas adaptações, se não
se mostrar incompatível com o clausulado e especificidade dos mesmos.
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PARTE II – Especificações técnicas

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Quiosque n.º 1 – Edifício localizado em espaço público, no Jardim da Almoinha Grande, União das
freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, com uma área de implantação de
16,40m² e área útil de 15,00m2 destinado à instalação de estabelecimento de bebidas/bar de apoio ao
parque infantil do Jardim da Almoinha Grande.

Cláusula 1.ª

Identificação do Espaço

Quiosque n.º 1 – Edifício localizado em espaço público, no Jardim da Almoinha Grande, União das freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, com uma área de implantação de 16,40m² e área útil de
15,00m2 destinado à instalação de estabelecimento de bebidas/bar de apoio ao parque infantil do Jardim da
Almoinha Grande.
Cláusula 2.ª

Prazo de vigência

O contrato de concessão do direito do uso privativo para utilização e exploração do espaço identificado na
Cláusula anterior tem a duração de 5 (cinco) anos, produz efeitos a partir da data da sua outorga, não sendo
renovável.
Cláusula 3.ª

Mobiliário e equipamento

O concessionário fica obrigado a instalar todo o mobiliário e/ou equipamento necessário ao funcionamento do
espaço objeto de concessão, bem como a prover a sua manutenção, limpeza, segurança e vigilância.
Cláusula 4.ª

Seguros

1. As obrigações e responsabilidades legais e contratuais do concessionário ficam abrangidas por apólice de
responsabilidade civil, que cubra a totalidade do prazo do contrato, e que tenha por objeto todos os riscos
respeitantes à atividade exercida no espaço objeto de concessão do direito de uso privativo.
2. O concessionário fica obrigado a segurar o espaço objeto de concessão do direito de uso privativo, fazendo
constar na apólice o Município de Leiria, como beneficiário do seguro, contra qualquer tipo de perda ou dano
decorrente de incêndio, raio, explosão, inundações, no montante mínimo de 100.000,00€ (cem mil euros),
com reposição do capital seguro.
3. O concessionário fica, ainda, obrigado a entregar os comprovativos da celebração dos seguros enunciados
nos pontos anteriores na data da outorga do contrato.
4. O concessionário fica obrigado a manter válidas e atualizadas as apólices, devendo exibi-las sempre que o
Município de Leiria o exija.
Cláusula 5.ª

Encargos do concessionário

1. O concessionário deve proceder ao pagamento das despesas relacionadas com:
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a)

Taxas, licenças ou autorizações e impostos, despesas de telecomunicações e outros encargos que forem

legalmente devidos pela utilização e exploração do espaço;
b)

Celebração do contrato;

c)

Tratamento de lixos,

d)

A instalação da rede de gás, água e eletricidade, se necessário.

2. São da responsabilidade do concessionário todos os encargos relativos a:
a)

Danos nas infraestruturas e equipamentos decorrentes da sua utilização;

b)

Quaisquer obras de beneficiação ou reparação do espaço.

Cláusula 6.ª

Obrigações do concessionário

Sem prejuízo das obrigações previstas na Cláusula 4.ª da Parte I – Cláusulas Jurídicas do presente caderno de
encargos, o concessionário fica, ainda, obrigado a:
a)

Proceder à abertura do estabelecimento no prazo de 60 (sessenta) dias (seguidos), contados da data da

outorga do contrato, salvo se se verificarem motivos de força maior que não lhe sejam imputáveis;
b)

Proceder à limpeza e manutenção das instalações sanitárias públicas adjacentes ao Quiosque n.º 1,

devendo garantir as melhores condições de higiene e salubridade, disponibilizando atempadamente os respetivos
consumíveis em quantidade, qualidade e frequência necessários ao normal funcionamento das instalações, como
garantia das condições supra referidas;
c)

A permitir o livre acesso às instalações sanitárias públicas referidas na alínea anterior a todos os

utilizadores, não podendo, em caso algum, impor qualquer tipo de restrição;
d)

Celebrar os contratos necessários ao normal funcionamento do estabelecimento, em especial o de

fornecimento de energia elétrica, água e gás;
e)

Proceder à separação adequada de resíduos sólidos urbanos, encaminhando-os para os ecopontos e

recipientes de resíduos sólidos urbanos existentes.
Cláusula 7.ª

Realização de obras

O concessionário não pode realizar quaisquer obras de adaptação, beneficiação, ampliação ou transformação dos
espaços sem prévia autorização da Câmara Municipal de Leiria.
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Quiosque n.º 2 - Edifício localizado em espaço público, no Parque Radical do percurso Polis-Leiria, União
das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sendo composto por 3 módulos
contíguos, módulo adaptado a bar, com uma área de implantação de 23,40m² e área útil de 15,00m2,
módulo de sombreamento frontal ao bar e módulo de instalações sanitárias, destinado à instalação de
estabelecimento de bebidas/bar de apoio aos utilizadores dos percursos Polis-Leiria, Parque Radical e Parque
Canino.

Cláusula 1.ª

Identificação do Espaço

Quiosque n.º 2 - Edifício localizado em espaço público, no Parque Radical do percurso Polis-Leiria, União das
freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sendo composto por 3 módulos contíguos,
módulo adaptado a bar, com uma área de implantação de 23,40m² e área útil de 15,00m2, módulo de
sombreamento frontal ao bar e módulo de instalações sanitárias, destinado à instalação de estabelecimento de
bebidas/bar de apoio aos utilizadores dos percursos Polis-Leiria, Parque Radical e Parque Canino.

Cláusula 2.ª

Prazo de vigência

O contrato de concessão do direito do uso privativo para utilização e exploração do espaço identificado na
Cláusula anterior tem a duração de 5 (cinco) anos, produz efeitos a partir da data da sua outorga, não sendo
renovável.
Cláusula 3.ª

Mobiliário e equipamento

O concessionário fica obrigado a instalar todo o mobiliário e/ou equipamento necessário ao funcionamento do
espaço objeto de concessão, bem como a prover a sua manutenção, limpeza, segurança e vigilância.
Cláusula 4.ª

Seguros

1. As obrigações e responsabilidades legais e contratuais do concessionário ficam abrangidas por apólice de
responsabilidade civil, que cubra a totalidade do prazo do contrato, e que tenha por objeto todos os riscos
respeitantes à atividade exercida no espaço objeto de concessão do direito de uso privativo.
2. O concessionário fica obrigado a segurar o espaço objeto de concessão do direito de uso privativo, fazendo
constar na apólice o Município de Leiria, como beneficiário do seguro, contra qualquer tipo de perda ou dano
decorrente de incêndio, raio, explosão, inundações, no montante mínimo de 100.000,00€ (cem mil euros), com
reposição do capital seguro.
3. O concessionário fica, ainda, obrigado a entregar os comprovativos da celebração dos seguros enunciados
nos pontos anteriores na data da outorga do contrato.
4. O concessionário fica obrigado a manter válidas e atualizadas as apólices, devendo exibi-las sempre que o
Município de Leiria o exija.
Cláusula 5.ª

Encargos do concessionário

1. O concessionário deve proceder ao pagamento das despesas relacionadas com:
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a)

Taxas, licenças ou autorizações e impostos, despesas de telecomunicações e outros encargos que forem

legalmente devidos pela utilização e exploração do espaço;
b)

Celebração do contrato;

c)

Tratamento de lixos,

d)

A instalação da rede de gás, água e eletricidade, se necessário.

2. São da responsabilidade do concessionário todos os encargos relativos a:
c)

Danos nas infraestruturas e equipamentos decorrentes da sua utilização;

d)

Quaisquer obras de beneficiação ou reparação do espaço.

Cláusula 6.ª

Obrigações do concessionário

Sem prejuízo das obrigações previstas na Cláusula 4.ª da Parte I – Cláusulas Jurídicas do presente caderno de
encargos, o concessionário fica, ainda, obrigado a:
a)

Proceder à abertura do estabelecimento no prazo de 60 (sessenta) dias (seguidos), contados da data da

outorga do contrato, salvo se se verificarem motivos de força maior que não lhe sejam imputáveis;
b)

Proceder à limpeza e manutenção do módulo de instalações sanitárias públicas, devendo garantir as

melhores condições de higiene e salubridade, disponibilizando atempadamente os respetivos consumíveis em
quantidade, qualidade e frequência necessários ao normal funcionamento das instalações, como garantia das
condições supra referidas;
c)

A permitir o livre acesso às instalações sanitárias públicas referidas na alínea anterior a todos os

utilizadores, não podendo, em caso algum, impor qualquer tipo de restrição;
d)

Celebrar os contratos necessários ao normal funcionamento do estabelecimento, em especial o de

fornecimento de energia elétrica, água e gás;
e)

Proceder à separação adequada de resíduos sólidos urbanos, encaminhando-os para os ecopontos e

recipientes de resíduos sólidos urbanos existentes.
Cláusula 7.ª

Realização de obras

O concessionário não pode realizar quaisquer obras de adaptação, beneficiação, ampliação ou transformação dos
espaços sem prévia autorização da Câmara Municipal de Leiria.
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HASTA PÚBLICA N.º 01/2019
Concessão do direito do uso privativo para efeitos de utilização e
exploração de dois espaços integrados no domínio público do Município
de Leiria
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Municíp
pio de Leiriia
Câmarra Municipal

P
PROGRAMA
A
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
O presente p
procedimento de hasta pública foi determ
minado por de
eliberação da Câmara Muni cipal de Leiria
a, tomada em
m
sua reunião o
ordinária de _____
_
de ____
_____ de 201
19, ao abrigo da
d alínea qq) do n.º 1 do a
artigo 33.º do Anexo I à Leii
n.º 75/2013,, de 12 de settembro, altera
ada, com auto
orização da As
ssembleia Municipal de Leirria tomada po
or deliberação
o
em sua sessã
ão de ______
____ de _____
______ de 20
019, nos termo
os do disposto
o na alínea p)) do n.º 1 do artigo
a
25.º do
o
mesmo diplo
oma legal, e re
ege-se pelas disposições
d
se
eguintes:

Capítulo I | Disposições
s gerais
Cláusula 1
1.ª

Objeto da
d hasta púb
blica

1. O pres
sente program
ma destina-se a definir o prrocedimento de
d hasta pública que tem por objeto a concessão do
o
direito do us
so privativo para
p
efeitos de
d utilização e exploração de dois espa
aços integrad
dos no domínio público do
o
Município de Leiria, a segu
uir discriminad
dos:
Quiosque n.º 1 – Edifício localizad
do em espaço
o público, no Jardim
J
da Alm
moinha Grande
e, União das freguesias de
e
Leiria, Po
ousos, Barreirra e Cortes, concelho
c
de L
Leiria, com uma área de implantação d
de 16,40m² e área útil de
e
15,00m2 destinado à instalação de
e estabelecim
mento de beb
bidas/bar de apoio ao parrque infantil do
d Jardim da
a
a Grande.
Almoinha
Quiosque n.º 2 - Ed
difício localizado em espaçço público, no
o Parque Radical do percu rso Polis-Leiria, União das
s
P
Barre
eira e Cortes,, concelho de
e Leiria, send
do composto por 3 módulos contíguos,,
freguesias de Leiria, Pousos,
módulo a
adaptado a bar, com um
ma área de implantação de 23,40m² e área útil de 15,00m2, módulo de
e
sombream
mento frontal ao bar e mó
ódulo de insta
árias, destina
ado à instalaçção de estabe
elecimento de
e
alações sanitá
bebidas/b
bar de apoio aos
a utilizadore
es dos percurssos Polis-Leiria
a, Parque Rad
dical e Parque Canino.
2. Os esp
paços a que se refere o número ante
erior encontra
am-se demarrcados nas p
plantas de loc
calização que
e
compõem o A
Anexo II ao presente progrrama e dele fa
az parte integrrante.

Cláusula 2
2.ª

Entidad
de adjudican
nte

A entidade a
adjudicante é o Município de
d Leiria, com
m sede no Larrgo da República, 2414-006
6 Leiria, com o número de
e
telefone 244 839 500, e endereço eletró
ónico cmleiria
a@cm-leiria.ptt.

3.ª
Cláusula 3

Hasta Pública
P

A hasta pública será efetu
uada por licita
ação oral, a re
ealizar no dia 02 de agosto
o de 2019, pellas 10:30hora
as, na sala de
e
Câmara Munic
cipal de Leiria, sita no edifíccio dos Paços do Concelho, Largo da Rep
pública, 2414--006 Leiria.
reuniões da C
Cláusula 4
4.ª

Prazo da concessão
o

A presente co
oncessão tem
m o prazo 5 (cinco) anos, nã
ão renovável, com início na data da outo
orga do respettivo contrato.
5.ª
Cláusula 5

Valor da
a licitação

1. Os valo
ores base de licitação para a concessão do direito do
o uso privativo
o para efeitos de utilização e exploração
o
dos espaços melhor identificados na Clá
áusula 1.ª são
o os seguintes
s:
uiosque n.º 1 – 16.200,00
0€ (dezasseis mil e duzento
os euros).
Qu
Qu
uiosque n.º 2 – 8.400,00€
€ (oito mil e q
quatrocentos euros).
e
2. Ao valo
or da licitação
o mais elevada
a acresce IVA à taxa legal em
e vigor.
• Larg
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Cláusula 6
6.ª

Visita ao
o local

Os espaços o
objeto de conc
cessão do dire
eito de uso prrivativo para efeitos
e
de utiliização e explo
oração podem
m ser visitados
s
por qualquerr interessado até ao penúltimo dia ante
erior à data da
d realização da hasta púb
blica, no horárrio das 10:00
0
horas às 12:00 horas e das 14:00 hora
as às 17:00 h
horas, desde que
q
requerido
o ao Presidentte da Câmara
a Municipal de
e
antecedência de,
d pelo meno
os, dois dias ú
úteis, relativam
mente à data pretendida.
Leiria, com a
7.ª
Cláusula 7

Disponibilização de elementos

Todos os ele
ementos relattivos a este procedimento
p
por hasta pú
ública encontrram-se dispon
níveis na Inte
ernet, no sítio
o
institucional do Município de Leiria em
m www.cm-le iria.pt, poden
ndo, ainda, se
er consultado
os, de 2.ª a 6.ª
6 feira, das
s
alcão Único de
e Atendimento
o do Município de Leiria, Edifício
E
dos Pa
aços do Concelho, entrada
a
09:00h às 16:30h, no Ba
pela Rua Dr. João Soares, na cidade de Leiria.
8.ª
Cláusula 8

Esclarec
cimentos e retificações à
às peças

1. Os esc
clarecimentos necessários à boa comprreensão e intterpretação das
d
peças do procedimentto devem serr
solicitados p
pelos interessados, por escrito, à Com issão da Has
sta Pública, até
a
ao 7.º (ssétimo) dia útil
ú
anterior à
realização da
a Hasta Pública, devendo esta dar resp
posta até ao 3.º (terceiro) dia útil ante
erior à realização da Hasta
a
Pública.
2. Os esclarecimentos solicitados de
evem ser envi ados para a Comissão
C
de Hasta
H
Pública por correio eletrónico para
a
cmleiria@cm-leiria.pt ou en
ntregues, de 2
2.ª a 6.ª feira
a, das 9:00ho
oras às 16:30
0horas, no Balcão Único de
e
o endereço c
Atendimento do Município
o de Leiria, Ed
difício dos Paçços do Concellho, entrada pela
p
Rua Dr. JJoão Soares, na cidade de
e
Leiria.
clarecimentos mencionados
s no número a
anterior fazem
m parte integrrante das peçças do procedimento a que
e
3. Os esc
dizem respeiito e prevalec
cem sobre esttas em caso d
de divergênciia, sendo a su
ua divulgação
o realizada na
a Internet, no
o
sítio institucional do Munic
cípio de Leiria em www.cm--leiria.pt., junto às peças do procedimen
nto.
9.ª
Cláusula 9

Erros e omissões do
o caderno de
e encargos

1. Os inte
eressados po
odem, por esc
crito, apresen
ntar à Câmarra Municipal de Leiria, até
é ao 7.º (séttimo) dia útill
anterior à re
ealização da Hasta
H
Pública, uma lista n
na qual identifiquem, expre
essa e inequiivocamente, os
o erros e as
s
omissões do caderno de encargos
e
dete
etados e que digam respeitto a aspetos ou
o dados que
e se revelem desconformes
d
s
ade, devendo aquela dar re
esposta até ao
o 3.º (terceiro
o) dia útil ante
erior à realizaçção da Hasta Pública.
com a realida
2. A lista de erros e omissões
o
deve
e ser enviada
a para a Câmara Municipal de Leiria porr correio eletrónico para o
mleiria@cm-leiria.pt ou entrregue, de 2.ª a 6.ª feira, das 9:00 horas às 16:30 horas, no Balcão Único de
e
endereço cm
Atendimento do Município
o de Leiria, Ed
difício dos Paçços do Concellho, entrada pela
p
Rua Dr. JJoão Soares, na cidade de
e
Leiria.
s erros e das omissões d
do caderno de
d encargos fazem parte integrante das
d
peças do
o
3. As rettificações dos
procedimento
o a que dize
em respeito e prevalecem
m sobre estas
s em caso de
e divergência,, sendo a su
ua divulgação
o
realizada na Internet, no sítio
s
do Município de Leiria em www.cm-leiria.pt, junto
o às peças do procedimento
o.

Capítulo II - Da Hasta Pública
P
Cláusula 1
10.ª Requisittos de partic
cipação na ha
asta pública
1. Qualqu
uer interessado pode assistir à hasta púb
blica.
2. A participação na ha
asta pública nã
ão carece de fformalização de candidaturra por parte do
os interessados.
os devem fazer prova da sua identidade
3. Para pa
articipar na ha
asta pública, os interessado
e, mediante a apresentação
o
dos seguintes documentos
s:
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a)

Carttão de identifiicação fiscal e bilhete de id
dentidade ou cartão
c
de cida
adão, se pesso
oa singular na
acional, ou de
e
docu
umento equiv
valente, se pes
ssoa singular estrangeira;

b)

Carttão de identifiicação fiscal e certidão atua
alizada emitid
da pela Conservatória do Re
egisto Comerc
cial ou código
o
da certidão perm
manente, se pessoa coletiiva nacional, ou de docum
mento equiva
alente, se pe
essoa coletiva
a
estrrangeira;

c)

Proc
curação, semp
pre que partic
cipe na hasta p
d outrem.
pública em representação de

4. Quando, por motivo
o alheio à su
ua vontade, o participante
e não possa apresentar
a
oss documentos
s exigidos no
o
erior, tem de fazer prova de
d que aquele
es foram solic
citados em tempo útil juntto da entidade
e competente
e
número ante
para a sua em
ermos da legislação aplicáv
vel.
missão, nos te
Cláusula 1
11.ª Critério de adjudicação
O critério de
e adjudicação da concessão do direito d
de uso privattivo para efeittos de utilizaçção e explora
ação dos dois
s
espaços é o d
do valor da lic
citação mais elevada.
e
Cláusula 1
12.ª Realizaç
ção da hasta
a pública
1. O ato de hasta púb
blica realizar-se-á no local,, dia e hora referidos na Cláusula 3.ª de
este programa e decorrerá
á
omissão da Ha
asta Pública de
esignada para
a o efeito.
perante a Co
2. A hasta pública é única,
ú
mas rea
alizar-se-á em
m separado pa
ara cada um dos
d espaços q
que constituem
m o objeto do
o
presente procedimento.
ça inicia-se qu
uando o Presid
dente da Com
missão declarar aberto o ato
o de hasta púb
blica.
3. A praç
4. Iniciad
da a hasta pú
ública, proceder-se-á, em a
ato contínuo, à licitação oral do “Quiosq
que n.º 1” a partir
p
do valorr
base, ficando
o a constar de
e ata os lanços
s sucessivame
ente oferecido
os.
5. A licita
ação do “Quio
osque n.º 1” termina quand
do o Presidentte da Comissão tiver anuncciado por três vezes o lanço
o
mais elevado
o e este não fo
or coberto.
6. Terminada a licitaç
ção, a Comiss
são elabora a lista dos licittantes ordenados por ordem
m decrescente dos valores
s
º 1” a quem tenha ofereccido o lanço mais
m
elevado,,
oferecidos e procede à adjudicação prrovisória do ““Quiosque n.º
os seus mem
mbros e pelo
o
lavrando os competentes autos de adjudicação provisória que serão assinados pelo
o provisório.
adjudicatário
7. O procedimento constante dos números 4 a 6 será repetido
o para o Quios
sque n.º 2.
os de licitaçã
ão é fixado e m múltiplos de 20,00€ (vinte euros)).
8. O vallor dos lanço
9. Não são admitidas licitações de valor
v
igual ou inferior ao va
alor base defin
nido na Cláusu
ula 5.ª.
10. Do a
ato da hasta pública
p
é lavrada ata pela C
Comissão da Hasta Pública.
Cláusula 1
13.ª Comissã
ão da Hasta Pública
1. A Com
missão da Ha
asta Pública, composta
c
porr um presidente, dois vogais efetivos e dois vogais suplentes, é
designada pe
elo órgão com
mpetente para a decisão de contratar.
2. A Com
missão da has
sta pública, por
p
razões de
e funcionalidad
de, poderá se
er apoiada po
or quaisquer trabalhadores
t
s
municipais.
Cláusula 1
14.ª Compettências da Co
omissão da H
Hasta Pública
a
São competê
ências da Com
missão da Hastta Pública:
a) Presta
ar esclarecime
entos quando solicitados no
os termos da Cláusula 8.ª e, ainda, durrante a hasta pública, bem
m
como pro
oceder à retificação de erro
os e omissões das peças do
o procedimentto, desde que
e não implique
em alterações
s
de aspeto
os fundamenta
ais das mesmas;
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b) Verific
car os docume
entos apresen
ntados pelos p
participantes;
c) Elaborar a lista dos
s licitantes ord
denados por o
ordem decresc
cente dos valo
ores oferecidoss;
d) Aprec
ciar e decidir das
d reclamaçõ
ões da lista do
os licitantes;
e) Decidir sobre a nã
ão adjudicação provisória, quando não tenha havido
o licitações; sse haja verific
cado fundado
o
e os licitantes,, a prestação de falsas declarações ou a apresentação
o de documenttos falsos;
receio de conluio entre
der à adjudica
ação provisória;
f) Proced
g) Elaborar o(s) autto(s) de adju
udicação pro visória, em duplicado, que identifica (m) o(s) ad
djudicatário(s))
o(s) e o resp
petivo valor da
d adjudicaçã o, que deve((m) ser assinado(s) pelos membros da
a Comissão e
provisório
pelo(s) ad
djudicatário(s
s), se estiver(e
em) presentess;
h) Lavrar a ata da ha
asta pública, propondo ao órgão compe
etente para a decisão de ccontratar a ad
djudicação da
a
o do direito ao
o uso privativo para efeitoss de utilização
o e exploração
o do(s) espaço
o(s) objeto do
o contrato.
concessão
Cláusula 1
15.ª Compettências do Pr
residente da Comissão da Hasta Pública
São competê
ências do Pres
sidente da Com
missão da Hassta Pública:
a)

Dec
clarar aberto o ato de hasta pública;

b)

Dirig
gir os trabalho
os da hasta pública;

c)

Anu
unciar o valor da licitação mais
m
elevada.

Cláusula 1
16.ª Causas de não adjud
dicação prov
visória
1. Sem p
prejuízo de ev
ventual respo
onsabilidade ccivil e criminal, não há luga
ar a adjudicaçção provisória
a de qualquerr
um dos espaços, quando:
a)

Não
o tenha havido
o licitações;

b)

Se verifique fun
ndado receio de conluio entre os lic
citantes, a prestação de falsas decla
arações ou a
esentação de documentos falsos;
f
apre

2. A dec
cisão de não adjudicação provisória p or qualquer das causas previstas
p
no número ante
erior constituii
fundamento para a revoga
ação da decisã
ão de contrata
ar.
17.ª Decisão
o de adjudica
ação
Cláusula 1
1. Cabe ao órgão com
mpetente para a decisão de contratar dec
cidir sobre a adjudicação de
efinitiva.
2. A decisão a que se
e refere o núm
mero anterior deve conter os
o elementos de facto e de
e direito que lhe sirvam de
e
fundamento e é notificada
a ao adjudicattário, mediantte carta registtada com avis
so de receção,, e publicitada
a na Internet,,
unicípio de Leiria em www.ccm-leiria.pt.
no sítio instittucional do Mu
Cláusula 1
18.ª Reclama
ações
1. Da de
ecisão de adju
udicação cabe
e reclamação escrita para o órgão competente para a decisão de
e contratar, a
interpor no p
prazo de 15 (quinze) dias úteis
ú
contadoss da data da sua publicitaç
ção na Interne
et, no sítio institucional do
o
Município de Leiria em ww
ww.cm-leiria.pt.
2. Apresentada a recllamação, o órrgão compete
ente para a decisão de con
ntratar notifica
a aqueles que
e possam serr
cedência para
a alegarem, no
o prazo de 15 (quinze) dias
s úteis, o que tiverem por conveniente.
c
prejudicados pela sua proc
3. As rec
clamações devem ser decid
didas no prazzo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do
o termo do prazo fixado no
o
número ante
erior.
4. A decisão da reclam
mação é notificada aos recla
amantes e intteressados por carta regista
ada com aviso
o de receção.
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Cláusula 1
19.ª Docume
entos de idon
neidade e ou
utros
1. O(s) a
adjudicatário(s) deve(m) apresentar, no prazo máxim
mo de 10 dias úteis a conta r da notificaçã
ão da decisão
o
de adjudicaçã
online:
ão, os seguinttes documentos ou disponi bilização de acesso para a sua consulta o
a)

Dec
claração de sittuação regularrizada relativa
amente a conttribuições parra a segurança
a social em Po
ortugal ou, se
e
u estabelecime
ento principal;
for o caso, no Esttado de que sejam naciona is ou no qual se situe o seu

b)

Dec
claração de siituação regula
arizada relativ
vamente a im
mpostos devid
dos em Portu
ugal ou, se fo
or o caso, no
o
ado de que sejam nacionais
s ou no qual sse situe o seu estabelecimento principal;
Esta

c)

Dec
claração elabo
orada em con
nformidade co
om o modelo constante do
o Anexo I do
o presente programa. Esta
a
s assinada pelo
p
adjudicattário ou por re
epresentante que tenha pod
deres para ob
brigar;
decllaração deve ser

d)

Doc
cumento que comprove
c
a sua inscrição p
para o exercíc
cio de qualque
er das atividad
des incluídas na secção I –
Alojamento, resta
auração e sim
milares, de accordo com a classificação portuguesa d
das atividades
s económicas,,
ei n.º 381/200
revisão 3, anexa ao Decreto-Le
07, de 14 de novembro;

e)

ocópia dos ele
ementos menc
cionados nas a
alíneas b) e c)) do n.º 3 da Cláusula 10.ª .
Foto

2. A datta da apresen
ntação dos do
ocumentos de
e idoneidade dos adjudicattários, referid
dos no númerro anterior, é
pelos compettentes serviço
os municipaiss na Internett, no sítio in
nstitucional do
o Município de Leiria em
m
publicitada p
www.cm-leiria.pt.
3. Sempre que sejam
m verificadas irregularidad
des na docum
mentação, o órgão compe
etente para a decisão de
e
otifica o adjud
dicatário para proceder à re
egularização das mesmas, no prazo de 5 (cinco) dias
s, contado da
a
contratar, no
data da notifficação.
20.ª Caducid
dade da adjudicação
Cláusula 2
1. Consttituem causas de caducidad
de da adjudic ação dos espaços objeto de
d concessão do direito de uso privativo
o
de utilização e exploração:
para efeitos d
a) A falta de apresenta
ação tempestiiva pelo(s) ad
djudicatário(s)), por causa que
q
lhe seja im
mputável, dos
s documentos
s
oneidade a que se refere a Cláusula 19.ªª;
de ido
b) A presttação de falsa
as declarações
s ou apresenta
ação de docum
mentos falsos pelo(s) adjud
dicatário(s);
c) A não c
comparência do(s)
d
adjudica
atário(s), ou d
dos seus repre
esentantes, pa
ara a outorga do contrato;
d) A desis
stência por pa
arte do(s) adju
udicatário(s).
2. No ca
aso em que a falta de apre
esentação tem
mpestiva dos documentos a que se refe
ere a Cláusula
a 19.ª ocorrerr
por causa nã
ão imputável ao adjudicatá
ário, o órgão competente para a decisã
ão de adjudiccar deve conc
ceder-lhe, em
m
função das razões invoca
adas, um pra
azo razoável,, para a apre
esentação do
os documento
os em falta, sob pena de
e
da adjudicação
o.
caducidade d
3. A declaração de cad
ducidade da adjudicação
a
é da competência do órgão competente
c
pa
ara a decisão de contratar.
4. Com a declaração de caducidade da adjudica
ação, o órgão
o competente para a decisã
ão de contrattar adjudica a
concessão do
o direito ao uso
u
privativo para
p
efeitos d
de utilização e exploração dos espaços, a quem tenh
ha oferecido o
lanço de mon
ntante imediatamente inferrior e assim su
ucessivamente
e, até que não
o restem maiss licitantes.

Capítulo III
I – Do Contra
ato
Cláusula 2
21.ª Aceitaçã
ão da minuta
a do contrato
o
1. A min
nuta do contrato a celebrrar deverá se
er notificada ao adjudicatá
ário em simu
ultâneo com a decisão de
e
adjudicação.
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2. A min
nuta considera-se aceite pelo adjudiccatário quand
do haja aceitação expresssa ou quando não haja
a
reclamação n
nos cinco dias úteis subsequentes à resp
petiva notificaç
ção.
Cláusula 2
22.ª Reclama
ação contra a minuta do
o contrato
1. Serão
o admissíveis reclamações contra
c
a minu
uta do contratto quando dela constem ob
brigações não
o contidas nos
s
documentos que serviram de base ao procedimento d
de hasta pública.
2. Em ca
aso de reclam
mação, o órgão competente
e que aprovou
u a minuta do
o contrato com
municará ao adjudicatário,,
no prazo de 10 dias úteis, o que houverr decidido sob
bre a mesma, equivalendo o silêncio à re
ejeição da reclamação.

Cláusula 2
23.ª Contrato
Para o “Quiosque n.º 1” e para o “Quiosque n
n.º 2”, a atrib
buição da concessão do dirreito de uso privativo
p
para
a
utilização e ex
xploração é formalizada p
por contrato escrito a celebrar entre o Município de
d Leiria e o
efeitos de u
adjudicatário
o, após a conc
clusão das obrras de reparaçção e de requalificação que delas careçam
m, a cargo do
o Município de
e
Leiria, sendo
o aquele notific
cado para o efeito com a an
d 8 (oito) dias úteis.
ntecedência de

I - Disposiçõ
ões finais
Capítulo III
24.ª Publicid
dade
Cláusula 2
1. Do an
núncio da hastta pública serrá dado publiccidade, atravé
és de Edital a afixar nos lug
gares de estilo e publicado
o
em dois jorna
ais do concelh
ho de Leiria e,, ainda, na Intternet, no sítio do Município
o de Leiria em
m www.cm-leiria.pt.
2. O anú
úncio a que se
e refere o núm
mero anterior d
deverá conterr os seguintes elementos:
a) Identiificação da deliberação que determinou a abertura do procedimento
o da hasta pú blica;
b) Identiificação do ob
bjeto do procedimento;
c) Local,, data e hora da
d praça;
d) Valor base de licitação;
ação;
e) Critérrio de adjudica
f) Outros elementos considerados
c
relevantes.

Cláusula 2
25.ª Anexos ao Programa
- Anexo I – D
Declaração
- Anexo II – Plantas de loc
calização
- Caderno de
e Encargos
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Anexo I
E DECLARAÇÃ
ÃO
MODELO DE
[a que se re
efere a alínea c) do n.º 1 da cláusula
a 19.ª do Pro
ograma da Ha
asta Pública ]
1 - ... (nome
e, número de documento de
e identificação
o e morada), na qualidade de representa
ante legal de (1) ... (firma,,
número de id
dentificação fiiscal e sede), tendo tomad o inteiro e pe
erfeito conhecimento do cad
argos relativo
o
derno de enca
à execução d
do contrato a celebrar na se
equência do p
procedimento de ... (design
nação ou referrência ao proc
cedimento em
m
causa), decla
ara, sob comp
promisso de honra,
h
que a sua representtada (2) se obriga a execu
utar o referido
o contrato em
m
conformidade
e com o con
nteúdo do me
encionado cad
derno de enc
cargos, relativ
vamente ao qual declara aceitar, sem
m
reservas, tod
das as suas clá
áusulas.
2 - Mais decllara, sob compromisso de honra,
h
que a ssua representtada (2), não se encontra e
em nenhuma das situações
s
previstas no n.º 1 do artig
go 55.º do Cód
digo dos Conttratos Públicos
s.
ante junta em
m anexo [ou indica ... como endereço do sítio da Internet onde pode
em ser consultados (3)] os
s
3 - O declara
documentos de idoneidade
e previstos na
as alíneas ___
_, ___,(…) e ___
_
do n.º__ da
d cláusula __
__.ª do Progra
ama da Hasta
a
Pública .
arante tem pleno
p
conhecimento de qu
ue a prestação de falsas declarações implica a ca
aducidade da
a
4 - O decla
adjudicação.
a ainda que renuncia
r
a fo
oro especial e se submete
e, em tudo o que respeita
ar à execução do referido
o
5 — Declara
contrato, ao disposto na le
egislação porttuguesa aplicá
ável.

e(s) legal(ais)].
(local), ... (data), ... [Assinatura do(s) representante
c
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sej am pessoas coletivas.
s uma pesso
oa singular, su
uprimir a exprressão «a sua
a representada
a».
(2) No caso de o concorrente ser
a informações
s necessárias à consulta, se
e for o caso.
(3) Acrescentar as
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Anexo II
[Plantas de
e localização a que se reffere o n.º 2 d
da Cláusula 1.ª
1 do Progra
ama da Hastta Pública]

Q
Quiosque n.º 1
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Q
Quiosque n.º 2
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