
 

CONCURSO PÚBLICO 

CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO CAFÉ/ESPLANADA DO JARDIM DO BACALHAU 

 

PROGRAMA DE CONCURSO 

Artigo 1º 

Identificação 

1.1.O presente concurso tem por objecto a celebração de um contrato para a exploração do 

Café/Esplanada do Jardim do Bacalhau, conforme indicado no Caderno de Encargos em anexo. 

1.2.A entidade adjudicante é o Município de Beja, sito na Praça da República, 7800 - 427 Beja, com 

os números de telefone 284 311 800, com o endereço eletrónico gdei@cm-beja.pt . 

1.3.Orgão que tomou a decisão de contratar: deliberação da Câmara Municipal de  06 de Setembro 

de 2017 e da Assembleia Municipal de 13 de Setembro de 2017 

Artigo 2º 

Processo de Concurso 

O processo de concurso, constituído pelo programa do concurso e o caderno de encargos, encontra-

se patente no sítio do Município (www.cm-beja.pt) onde pode ser consultado e copiado 

gratuitamente, bem como nas instalações do Município de Beja, no Gabinete de Desenvolvimento, 

Empreendedorismo e Inovação (GDEI), sito na Praça da República, 7800 - 427 Beja, onde pode ser 

examinado, durante as horas de expediente, até ao termo do prazo para a apresentação das 

propostas. 

Artigo 3º 

Apresentação das propostas 

3.1. As propostas serão apresentadas entre as 10H00 e as 11H00 do dia 12 de Outubro de 2017, 

pelos concorrentes ou pelos seus representantes, na Câmara Municipal de Beja, na morada indicada 

no número anterior ou remetidas pelo correio sob registo e aviso de receção. 
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3.2.Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente será o único responsável pelos 

atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de 

a entrada dos documentos ocorrer já depois de esgotado o prazo de entrega das propostas. 

3.3. Não são admitidas propostas por entidades que tenham dívidas ao Município de Beja, às 

Finanças e Segurança Social. 

Artigo 4º 

Órgão competente para prestar esclarecimentos 

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento são 

da competência do júri nomeado para o efeito deste concurso. 

Artigo 5º 

Proposta 

5.1.A proposta deve incluir os elementos documentais enunciados em seguida, de apresentação 

obrigatória: 

a)Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, elaborada em 

conformidade com o modelo constante do ANEXO I ao Código dos Contratos Públicos e reproduzida 

no final deste Programa; 

b)Proposta contendo o valor da renda mensal a pagar. 

5.2.A declaração referida na alínea a) do número anterior deverá ser datada e assinada pelo 

concorrente ou por quem tenha poderes para o obrigar.  

5.3.O valor mensal constante da proposta é indicado em algarismos e por extenso, não incluindo o 

IVA. 

5.4.Cada concorrente só pode apresentar uma única proposta. 

5.5.A proposta e respetivos documentos devem ser redigidos em língua portuguesa. 

Artigo 6º 

Modo de apresentação das propostas 



Os documentos que constituem a proposta, elaborada nos termos do ponto 5, serão encerrados em 

invólucro opaco e fechado, em cujo rosto se escreverá a palavra “Proposta”, o nome ou a 

denominação social do concorrente e a designação do concurso. 

 

 

Artigo 7º 

Abertura das propostas 

7.1.A abertura das propostas terá lugar no dia útil seguinte à data limite para a entrega das 

propostas da responsabilidade do júri do procedimento, composto por 3 elementos a designar por 

deliberação do Órgão Executivo. 

7.2.Atendendo ao critério de adjudicação a aplicar no presente procedimento, o júri elaborará um 

relatório devidamente fundamentado, com a indicação dos concorrentes admitidos e excluídos e a 

ordenação das propostas. 

7.3.Deve ser dada a possibilidade ao concorrente ou concorrentes excluídos ou da classificação 

obtida de se pronunciarem em sede de audiência prévia, no prazo de 5 dias úteis. 

7.4. Cumprido o prazo previsto no número anterior o Júri elaborará um relatório final fundamentado 

que será submetido a aprovação da Câmara Municipal para efeitos de aprovação da adjudicação. 

Artigo 8º 

Adjudicação 

8.1. Os critérios de apreciação das propostas são os seguintes: 

a) Currículo do concorrente na área da restauração e bebidas (40%). 

b) Proposta de melhor preço de renda mensal (60%). 

8.2. Para a determinação do currículo do concorrente atender-se-á aos seguintes fatores: 

a) Experiência na gestão de estabelecimentos de restauração e bebidas (30%). 

b) Formação e experiência prática na área da restauração e bebidas (10%). 



8.3. O Município de Beja reserva-se o direito da não adjudicação se nenhuma proposta oferecer 

garantias de cumprimento das peças do presente procedimento. 

Artigo 9º 

Adjudicatário 

Ao adjudicatário será exigida a apresentação dos documentos referidos no nº 1 do artigo 81º do 

CCP, no prazo de cinco dias úteis após a respetiva notificação. 

Artigo 10º 

Outras condições 

10.1.Tudo o que não estiver expresso no presente programa obedecerá à legislação aplicável , 

nomeadamente ao mencionado Código dos Contratos Públicos. 

10.2.As reclamações deverão ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Beja, por escrito. 

10.3.Para quaisquer questões emergentes é competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja. 


