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CADERNO DE ENCARGOS 

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

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

 

CLÁUSULAS JURÍDICAS 

1. OBJECTO DO CONCURSO 

O concurso tem por objeto a atribuição da concessão para a conceção, instalação e 

exploração de um estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Quinta do Ega, 

Vagos, nos termos do presente caderno de encargos. 

2. PROCESSO DO CONCURSO 

A) O processo do concurso é constituído pelo presente Caderno de Encargos e pelos 

elementos gráficos necessários e suficientes ao suporte do projeto a apresentar em 

fase de concurso, nomeadamente: 

a. Planta de localização à escala 1/10.000; 

b. Extratos das Plantas do Plano de Urbanização de Vagos à escala 1/5.000; 

c. Delimitação da área de intervenção à escala 1/2.000. 

B) Os documentos que instruem o processo do Concurso estão disponíveis para consulta 

no site da Câmara Municipal (www.cm-vagos.pt) e no Serviço de Atendimento da 

Câmara Municipal de Vagos, durante os dias e horas normais de expediente, até ao 

limite do prazo para apresentação das propostas. 

3. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

A) Os concorrentes poderão solicitar ao júri do procedimento, por escrito, até ao primeiro 

terço do prazo fixado para apresentação das propostas, quaisquer esclarecimentos 

que se relacionem com o concurso. 

B) O júri do procedimento responderá a todos os concorrentes, no prazo de 24 horas 

úteis, após o pedido de esclarecimentos. 
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4. EXCLUSÕES 

É condição bastante para exclusão de um concorrente a falta de cumprimento dos 

requisitos formais da candidatura, bem como a entrega da proposta depois do dia limite 

estabelecido para o efeito. 

5. APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão apreciadas com os seguintes critérios: 

A) Solução arquitetónica: 60%; 

a. Qualidade da solução arquitetónica como referência de contemporaneidade e 

inovação: 50%; 

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

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

B) Renda mensal mais vantajosa: 40%. 

6. ANÚNCIO DOS RESULTADOS 

A) Os resultados do concurso serão anunciados logo após a ratificação pela Câmara 

Municipal da deliberação final do júri. 

B) Todos os concorrentes inscritos serão notificados, por escrito, dos resultados. 

C) Para além das notificações individuais referidas na cláusula anterior, os resultados 

serão publicados no site da Câmara Municipal. 

7. CONTRATO 

A concessão da ocupação e utilização do domínio público será titulada por contrato a 

celebrar entre a Câmara Municipal de Vagos e o concorrente classificado em 1.º lugar. 

8. CALENDARIZAÇÃO 

� Data limite para apresentação das propostas: 30 dias úteis após a publicação do 

anúncio no Diário da República; 

� Data da abertura das propostas: terceiro dia útil imediatamente a seguir ao prazo limite 

de apresentação de propostas; 

� Data limite para a elaboração do relatório do júri: 5 dias úteis após a abertura das 

propostas; 
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� Data limite para apresentação do projeto de licenciamento municipal (arquitetura e 

especialidades): 30 dias contados a partir da celebração do contrato; 

� Data limite para início de laboração: 30 dias após a obtenção da autorização de 

utilização. 

 

9. VALIDADE 

A) A concessão será válida por um período de 25 anos. 

B) No fim da concessão, revertem para a Câmara Municipal todas as obras e benfeitorias 

realizadas pelo concessionário na área de intervenção. 

 

10. CONTRAPARTIDA 

A) A concessão será efetuada mediante o pagamento de uma renda mensal, com um 

preço base que se fixa em 200,00 € (duzentos euros) que será atualizada 

anualmente de acordo com o índice de atualização das rendas comerciais. 

B) A concessão só poderá ser sub-concessionada ou transmitida mediante prévia 

autorização da Câmara Municipal. 

 

11. CAUÇÃO 

A) Até 30 dias após a assinatura do contrato, a concessionária apresentará uma caução a 

favor da Câmara Municipal de Vagos, no montante de 5% do valor total da renda 

correspondente ao período da concessão, que servirá de garantia ao efetivo 

cumprimento das obrigações emergentes da concessão. 

B) A caução será restituída no fim da concessão, após a receção pela Câmara Municipal 

de Vagos, da instalação. 

12. LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

A) O concessionário obriga-se a respeitar toda a legislação e regulamentos aplicáveis ao 

desenvolvimento da sua atividade e a munir-se das necessárias licenças ou 

autorizações para a conceção, instalação e exploração do estabelecimento. 
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B) As despesas com vistorias relativas ao desenvolvimento da atividade serão suportadas 

pelo concessionário, incluindo-se nestas as que resultarem de reclamações 

apresentadas por terceiros. 

C) O estabelecimento fica sujeito à fiscalização de todas as autoridades com competência 

no âmbito da atividade desenvolvida, obrigando-se o concessionário a facultar o 

livre acesso aos agentes dessas autoridades, do modo a que possam exercer 

cabalmente as suas funções. 

D) Quaisquer obras que impliquem alteração ao projeto aprovado no âmbito do concurso, 

incluindo as que resultarem da necessidade de manutenção ou revisão da 

qualidade do estabelecimento, carecem de autorização prévia da Câmara 

Municipal, sem prejuízo do cumprimento do estabelecido no Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE). 

E) O concessionário não poderá responsabilizar a Câmara Municipal ou exigir-lhe 

qualquer espécie de indemnização por eventuais danos causados por acidentes de 

carácter natural ou outros. 

 

13. PERÍODO DE ACTIVIDADE 

A) O início da atividade do estabelecimento: após a obtenção da autorização de 

utilização.  

B) O concessionário obriga-se ainda a garantir o funcionamento regular e contínuo das 

instalações durante todo o ano. 

 

14. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

O concessionário compromete-se a garantir a boa manutenção da instalação por forma a 

manter sempre o seu bom aspeto estético e higio-sanitário. 

 

15. NATUREZA DOS DIREITOS EMERGENTES DO CONCURSO 

Os direitos emergentes do concurso são concedidos a título precário, sem prejuízo de 

direitos de terceiros, reservando-se a Câmara Municipal de Vagos o direito de não 
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adjudicar ou de retirar a concessão desde que o interesse público assim o aconselhe, haja 

alteração física do espaço ou desrespeito pelo cumprimento das obrigações do 

concessionário. 

 

16. CADUCUDADE  

A) A concessão caduca com: 

i. O decurso do prazo fixado; 

ii. A extinção da pessoa coletiva que for seu titular. 

B) Em caso de caducidade o concessionário não tem direito a qualquer indemnização, 

nem a Câmara Municipal de Vagos assume qualquer responsabilidade pelos 

débitos e obrigações do concessionário no âmbito da exploração da concessão. 

 

17. REVISÃO  

As condições fixadas poderão ser objeto de revisão quando se verifique alteração das 

circunstâncias de facto existentes à data da celebração do contrato. 

 

18. RESCISÃO  

A) Constituem causas legítimas para a rescisão do contrato: 

i. O não cumprimento do presente caderno de encargos; 

ii. A não observância das condições específicas constantes no contrato; 

iii. A transmissão da atividade para terceiros, incluindo subconcessões, sem 

autorização da Câmara Municipal de Vagos; 

iv. A falta, por parte do concessionário, do pagamento das rendas respeitantes à 

concessão, com mora superior a 90 dias. 

B) No caso de rescisão do contrato, revertem para a Câmara Municipal todas as obras 

e benfeitorias realizadas pelo concessionário na área de intervenção. 
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CLÁUSULAS TÉCNICAS: 

19. ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A área de intervenção é a delimitada na planta à escala 1/2.000 anexa ao presente 

caderno de encargos. 

 

20. DIMENSIONAMENTO E PROGRAMA FUNCIONAL 

a) Utilização: estabelecimento de restauração e bebidas, nos termos da legislação em 

vigor. 

b) Área máxima de implantação das novas instalações (área coberta e fechada) e área 

máxima de esplanada: 200 m2. 

c) Número de pisos: 1. 

 

21. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DAS INSTALAÇÕES 

A) Pretende-se que o equipamento, incluindo a esplanada, se constitua como uma 

estrutura sobre-elevada, assente sobre estacaria de madeira. 

B) Serão privilegiadas as “soluções construtivas a seco”, facilitando a montagem/ 

desmontagem do equipamento. 

C) Os materiais utilizados, quer ao nível das paredes, quer ao nível dos pavimentos e 

cobertura, deverão garantir as devidas condições de insonorização, 

estanquicidade, conforto térmico e segurança, nomeadamente contra intrusão, nos 

termos da legislação em vigor. 

D) Todas as soluções deverão permitir dar cumprimento ao estabelecido na legislação 

aplicável relativa à mobilidade de indivíduos com limitações motoras. 

 

22. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A) A proposta deve ser apresentada em dossier de formato A4, indecomponível, bem 

como em formato digital. 

B) A proposta deve conter os seguintes elementos: 
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a) Peças escritas 

I. Memória justificativa e descritiva da solução proposta; 

II. Estimativa do custo das instalações, incluindo arranjos exteriores; 

III. Cronograma de execução dos trabalhos, desde a assinatura do contrato 

até ao início de atividade; 

IV. Proposta da renda mensal, de acordo com o modelo anexo (anexo I). 

b) Peças Desenhadas: 

i. Planta de implantação do conjunto – escala 1/1.000 e 1/500. 

ii. Plantas, cortes e alçados da nova edificação – escala 1/100; 

iii. Outros elementos que permitam uma melhor avaliação da proposta, 

como por exemplo, perspetivas e/ou fotomontagens, maquetes. 

c) Documentos do concorrente: 

i. Identificação do concorrente; 

ii. Declaração emitida sob compromisso de honra, de acordo com modelo 

anexo (anexo II). 

 

23. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

De acordo com o ponto 5 do Caderno de Encargos, os parâmetros e valências para 

apreciação das propostas são os seguintes: 

a) Solução Arquitetónica (60%); 

b) Renda Mensal mais vantajosa (40%). 

A fim de atribuir a pontuação aos diversos parâmetros, seguiu-se a seguinte metodologia: 

a) Solução Arquitetónica 

As propostas serão classificadas de 0 a 10 pontos, considerando-se com 100% - 10 pontos - a 

proposta que apresentar a classificação mais elevada de acordo com os parâmetros e pontuação 

a seguir discriminados, sendo as restantes pontuadas proporcionalmente.  
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• Qualidade da solução arquitetónica como referência de contemporaneidade e inovação: 50% 

Não satisfaz os aspetos essenciais 0 

Satisfaz os aspectos essenciais 4 

Bom 6 

Muito bom 10 

 

• Articulação funcional e enquadramento paisagístico com a envolvente: 25% 

Não satisfaz os aspectos essenciais 0 

Satisfaz os aspectos essenciais 4 

Bom 6 

Muito bom 10 

 

• Durabilidade e grau de definição das soluções construtivas: 25% 

Não satisfaz os aspectos essenciais 0 

Satisfaz os aspectos essenciais 4 

Bom 6 

Muito bom 10 
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b) Renda Mensal mais vantajosa 

As propostas serão classificadas de 0/10 pontos, considerando-se com 100% - 10 pontos - a 

proposta com o valor de renda mais elevada, sendo as restantes pontuadas proporcionalmente. 
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Anexo I 

Modelo de Proposta de Preço 

 

 

__________________________(indicar nome ou denominação social, neste caso 

respetivos representantes legais, NIF, morada ou sede), tendo tomado inteiro e 

integral conhecimento das Concurso Público para a atribuição da concessão para a 

“Conceção, Instalação e Exploração de um estabelecimento de restauração e 

bebidas da Quinta do Ega” oferece pela mesma, o valor mensal de _________€. 

Data 

 

Assinatura, 
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Anexo II 

Modelo de Declaração de Aceitação do Caderno de Encargos 

Concurso Público para a atribuição da concessão para a “Conceção, Instalação e Exploração 

de um estabelecimento de restauração e bebidas da Quinta do Ega” 

 

__________________________(indicar nome ou denominação social, neste caso respetivos 

representantes legais, NIF, morada ou sede), declara, sob compromisso de honra, o seguinte: 

a) Que aceita, integralmente, e sem restrições as respetivas condições e renúncia ao 

direito eventual indemnização no caso de não adjudicação ou de anulação do concurso; 

b) Se encontra em situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado 

Português; 

c) Se encontra em situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a 

Segurança Social; 

d) Não foi objeto de sanções acessórias previstas na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do 

Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua atual redação. 

O declarante tem pleno conhecimento que a prestação de falsas declarações implica a 

exclusão da proposta apresentada, bem como a participação à entidade competente para 

efeitos de procedimento penal. 

Quando a entidade adjudicante o solicitar, o declarante obriga-se a apresentar documentos 

comprovativos de qualquer das situações referidas nas alíneas b) a d) desta declaração. 

O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 

solicitados nos termos do paragrafo anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina, 

para além da sua exclusão do procedimento ou da anulação da adjudicação que 

eventualmente lhe seja efetuada, consoante o caso, a impossibilidade de, durante dois 

anos, concorrer a procedimentos abertos pelo organismo adjudicante.  

Data 

 

Assinatura, 


