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ANÚNCIO 

CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DA CONCESSÃO PARA A “CONCEÇÃO, INSTALAÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS DA QUINTA DO EGA” 

1. Entidade contratante: Câmara Municipal de Vagos, Rua da Saudade, 3840-420 Vagos; 

telefone: 234 799 600, endereço eletrónico: geral@cm-vagos.pt 

2. Objeto do concurso: atribuição da concessão para a “CONCEÇÃO, INSTALAÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS DA QUINTA 

DO EGA”, nas condições constantes do Caderno de Encargos. 

3. Preço base da renda mensal: € 200,00/mês. 

4. Local: Quinta do Ega, Vagos. 

5. Prazo limite para o início da laboração: mês seguinte à obtenção da autorização de 

utilização. 

6. Prazo da Cessão de exploração: 25 anos. 

7. Processo de concurso: O processo de concurso é composto pelo caderno de encargos e 

peças desenhadas anexas. 

8. Propostas: 

a) Local: as propostas devem ser entregues no Serviço de Atendimento da Câmara 

Municipal de Vagos ou enviadas por correio registado com aviso de receção para a 

Câmara Municipal de Vagos, Rua da Saudade, 3840-420 Vagos. 

b) Apresentação: as propostas devem ser apresentadas até ao dia 30.º dia (dias úteis) a 

contar da publicação em Diário da República.  

c) Prazo: as propostas devem dar entrada na Câmara Municipal até à data limite, sob pena 

de exclusão. 

d) Abertura: a abertura das propostas decorrerá na Sala de Reuniões Principal da Câmara 

Municipal, pelas 10:00 horas, no terceiro dia útil seguinte à data limite para apresentação 

de propostas, podendo assistir à mesma os concorrentes ou seus representantes legais e 

intervir os que se encontrarem devidamente credenciados. 
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e) As propostas e documentos que as acompanham devem ser redigidos em língua 

portuguesa. 

9. Critérios de adjudicação: a adjudicação é feita ao concorrente que apresente a proposta 

mais vantajosa, tendo em conta os seguintes fatores:  

a) Solução arquitetónica: 60%; 

� Qualidade da solução arquitetónica como referência de contemporaneidade e 

inovação: 50%; 

� Articulação funcional e enquadramento paisagístico com a envolvente: 25%; 

� Durabilidade e grau de definição das soluções construtivas: 25%. 

b) Renda mensal mais vantajosa: 40%. 

10. Documentos da proposta: Proposta de preço apresentada e declaração emitida sob 

compromisso de honra, de acordo com os modelos anexos ao Caderno de Encargos. 

11. Caução: 

Não é exigida caução na fase de apresentação das propostas. 

12. Pagamento: 

a. O concorrente concessionário obriga-se ao pagamento, no Serviço de Atendimento 

Integrado da Câmara Municipal de Vagos, da verba constante da sua proposta, de 

acordo com a seguinte calendarização: 

•  Periodicidade: mensal, entre o dia 1 e o dia 8 de cada mês. 

b. A primeira renda vence-se após a obtenção da autorização de utilização. 

c. O valor da renda fica sujeito a atualização anual decorrente do índice de atualização 

das rendas comerciais.  

Vagos, 6 de Julho de 2018. 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

Silvério Rodrigues Regalado 


