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Descrição do 
evento 

O Município de Leiria irá realizar da Passagem de Ano 2021-2022 com o propósito proporcionar 
momentos de animação, convívio e entretenimento para toda a família. 

Localização do 
evento 

Praça Rodrigues Lobo, Largo do Papa Paulo VI e Largo 5 de Outubro de 1910  
 

Data e Horário de 
Funcionamento 

Das 15h00 do dia 31 de dezembro de 2021 às 06h00 do dia 1 de janeiro de 2022. 

Organização Município de Leiria  
Tipologia de 

Participantes 
Os espaços disponíveis são concessionados a diferentes entidades que promovam: 
Venda de bebidas: 

a) Espaços em recinto fixo (interior da tenda) Largo do Papa Paulo VI – 4 espaços; Praça 
Rodrigues Lobo – 2 espaços 

Alimentação: 
a) Espaços em recinto móvel: 

a.  Largo Goa Damão e Diu – 5 espaços de 3mx3m; 
b.  Largo Goa Damão e Diu – até 12metros lineares – espaço de street food; 
c. Jardim Luís de Camões e espaço envolvente – 2 Roulottes de Bebidas, 2 roulottes 

de Pipocas, 1 de Farturas e 4 de Comida; 
 

Taxa de 
participação 

 

a) Espaços em recinto fixo (interior da tenda) – €21/m2 
b) Espaços em recinto móvel – €42/m2 

Instrução do 
processo de 
candidatura 

As candidaturas devem ser instruídas com os seguintes documentos, cujo preenchimento e 
entrega constitui formalidade obrigatória: 

a) Ficha de inscrição, Proposta de Pagamento; 
b) Declaração de compromisso. 
c) Declaração do início à atividade 
d) Declaração de não dívida à Autoridade Financeira e Segurança Social 

Notas adicionais: 
 É possível a realização de candidaturas conjuntas, ou seja, por mais do que uma entidade 

em modelo de partilha ou alternância; 
 Não são consideradas candidaturas rasuradas, ilegíveis ou com elementos plagiados de 

outras fontes que não as próprias; 
 A candidatura que não apresente os documentos exigidos será excluída no ato da 

avaliação; 
 A prestação de falsas declarações determina a rejeição da respetiva candidatura. 

Modo e prazo de 
apresentação das 

candidaturas 

As candidaturas devem ser entregues entre o dia 25 de outubro ao dia 15 de novembro: 
a) Por correio eletrónico: solange@cm-leiria.pt 
b) Presencialmente: Divisão de Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de 

Leiria, no Largo da República, 2414-006 Leiria, de segunda a sexta-feira no período 10h-
12h e 14h-17h. 

Apreciação das 
candidaturas 

1. A entrega da candidatura não assegura a participação no presente evento. 
2. A Organização reserva o direito de recusar as candidaturas que não se ajustem aos 

objetivos do evento. 
3. A seleção dos/as participantes na Passagem de Ano 2021/2022 é da responsabilidade da 

Organização, com base nos seguintes critérios: 
a)  Proposta de preço (P) – 60% 
b)  CV e histórico de participação em eventos de índole similar (CVHP) – 20% 
c)  Descrição pormenorizada e Originalidade dos Produtos, ingredientes e respetivas 

fotografias (DPPI)– 20% 
4. As candidaturas apresentadas pelos concorrentes serão avaliadas de acordo com os 

fatores que se distribuem segunda os seguintes itens e correspondente ponderação os quais são 
enunciados por ordem decrescente da sua importância: 

a)  Preço (P) (60%): pretende-se valorizar as propostas que apresentem o valor mais 
elevado, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

b)  Critérios (C) (40%): pretende-se valorizar o histórico de participação em eventos de 
índole similar e os produtos a utilizar 
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5. As propostas dos concorrentes serão analisadas e avaliadas e, em função disso, 
hierarquizadas por ordem decrescente de pontuação, calculada de acordo com a fórmula 
seguinte: 

PF = (0,6 x P) + (0,4 x C) 
Em que  

P= Pontuação obtida no fator Preço 
C= Pontuação obtida no fator Critério; 
 

6. O fator Preço (P) será avaliado de acordo com a seguinte fórmula: 

𝑃 =
𝑷𝒓𝒆ç𝒐 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂

𝑷𝒓𝒆ç𝒐 𝑩𝒂𝒔𝒆
 

 
Metodologia de Avaliação  

7. O fator Critérios (C) será avaliado do seguinte modo: 
C= (0,20xCVHP)) + (0,10xO) 

 
 

CVPH - CV e histórico de participação em eventos de índole similar (20%) a 
avaliação far-se-á através da participação dos candidatos em eventos similares, 
organizados pelo Município de Leiria 

Pontuação 

Participação em 5 ou mais eventos 10 

Participação em 4 ou menos eventos 5 

Sem participação em eventos 0 

 
O: Originalidade (10%) a avaliação incidirá sobre a criatividade e consistência do 
conceito através da adequação, atribuindo-se especial atenção à clareza, 
coerência, especificação e grau de pormenorização da informação prestada pelo 
serviço a executar e seu enquadramento que possibilite um efeito de elevado 
impacto visual. 

Pontuação 

Conceito francamente original (conceito estruturado com boa justificação para 
o enquadramento da solução decorativa proposta). 

10 

Conceito medianamente original (conceito estruturado com justificação 
suficiente para o enquadramento da solução decorativa proposta). 

5 

Conceito pouco original (conceito estruturado com insuficiente justificação para 
o enquadramento da solução decorativa proposta) 

0 

 
8. Cada lugar é adjudicado ao candidato que, de acordo com a fórmula prevista no número 6, 

obtenha a classificação final mais elevada. 
9. Caso um lugar obtenha duas ou mais classificações finais com o mesmo valor, a sua 

adjudicação será efetuada, pela proposta de pagamento mais elevada, seguida das considerações 
técnicas apresentadas 
 

Transmissão da 
decisão 

Findo o processo de apreciação de candidaturas, a Organização informa todos/as os/as 
candidatos/as da correspondente decisão até ao dia 19 de dezembro, por e-mail. 

Critérios de 
localização 

A distribuição dos espaços é da exclusiva responsabilidade da Organização 

Deveres da 
Organização 

a) Validar, selecionar e aprovar as candidaturas e respetivas atribuições dos espaços aos/às 
participantes; 
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b) Assegurar a instalação elétrica das bancas (até aos limites estipulados por lei); 
c) Assegurar a limpeza do espaço público; 
d) Garantir o apoio técnico durante a realização do evento; 
e) Contratar um seguro de responsabilidade civil do evento; 
f) Supervisionar e exigir o cumprimento das presentes Normas de Participação. 

Deveres do 
Participante 

a) Os participantes devem apresentar: 
1) Seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais. Nota: qualquer outro tipo 

de seguro e respetivo comprovativo de pagamento – ex: seguro sobre furtos, entre 
outros – é da inteira responsabilidade dos/as participantes 

2) Certificado de inspeção do equipamento ou Termo de Responsabilidade, que ateste 
a qualidade dos equipamentos, devidamente emitido por entidade acreditada ou 
técnico credenciado para o efeito de acordo com a legislação em vigor; 

3) Cheque caução no valor de €100,00 emitido à ordem do Município de Leira, 
destinado a assegurar a participação do titular, permanecendo até final do evento 
como garantia do cumprimento das normas constantes do presente programa e 
ressarcimento de eventuais danos causados ao Município de Leiria; 

b) Os participantes só podem instalar o equipamento após boa cobrança de pelos menos 50% 
do montante proposto, devendo o restante montante ser pago antes da remoção da 
estrutura; 

c) Os/as participantes só podem vender os produtos inicialmente comunicados na ficha de 
inscrição e memória descritiva, salvo reavaliação e autorização da Organização; 

d) Os/as participantes ficam obrigados/as a manter os espaços abertos ao público durante todo 
o horário de funcionamento do evento; 

e) Os/as participantes devem afixar o preçário dos produtos em lugar visível, mantendo-o 
inalterado durante o horário de funcionamento do evento; 

f) Cada participante é responsável pela integridade dos/as seus/suas colaboradores/as, da 
segurança do espaço interior atribuído e dos respetivos bens; 

g) Os/as participantes devem manter o seu espaço devidamente limpo e organizado; 
h) Os/as participantes devem sujeitar-se a ações de supervisão das bancas levadas a cabo pela 

Organização; 
i) Os/as participantes devem respeitar a legislação vigente sobre direitos do consumidor, 

devendo estar preparados/as, designadamente, para a emissão de faturas/recibos; 
j) Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º156/2005 de 15 de setembro, é obrigatório a 

existência de Livro de Reclamações; 
k) O/a representante da entidade que subscreve a Declaração de Compromisso (documento 

instrutório da candidatura) é responsável pela instalação dos equipamentos e funcionamento 
do estabelecimento perante a Organização; 

l) Os/as participantes devem cumprir com as normas legais estabelecidas no domínio da 
“Higiene e Segurança Alimentar” e “Segurança Contra Risco de Incêndios”; 

m) É da responsabilidade do/a participante manter em bom estado de conservação as estruturas 
cedidas pela organização. 

n) Obrigatoriedade de acompanhar as orientações da DGS, nomeadamente com a 
disponibilização de álcool gel; 

 
Causa de 
exclusão 

Os incumprimentos dos deveres por parte dos participantes têm como consequência a exclusão da 
participação no decurso do evento e/ou em futuras edições e/ou outros eventos organizados pelo 
Município de Leiria. 
a) São motivos de exclusão: 

1. Candidaturas que sejam apresentadas depois do prazo fixado ou que não se encontrem 
instruídas de acordo com o presente Programa ou ainda com proposta de valor inferior ao 
montante mínimo fixado no presente Programa; 

2. Apresentadas por participantes que se encontrem em situação de dívida perante o 
Município de Leiria ou perante a Administração Fiscal e/ou Segurança Social; 

3. O não pagamento do montante devido, e constante da proposta; 



 
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  
Passagem de Ano 2021/2022  
    

Condições 
Climatéricas 

Adversas 

Na eventualidade das condições climatéricas impossibilitarem a realização do evento, a 
Organização não se responsabiliza por eventuais danos e/ou indeminizações, nem ressarcimento 
dos/as participantes. 

Aceitação das 
normas 

O envio da candidatura implica a aceitação de todas as cláusulas vertidas no Programa com as 
Normas de Participação e respetivos anexos;  
As dúvidas ou casos omissos suscitados pela aplicação destas Normas de Participação são 
devidamente esclarecidas pela Organização. 

Disposição final A Organização reserva o direito de excluir os/as participantes, sem lugar a qualquer tipo de 
indeminização, sempre que os seus comportamentos se revelem inadequados e/ou contrários às 
Normas de Participação. 

 


