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1. Objeto do direito de exploração

1.1. O direito de exploração tem como objeto o Bar do Jardim da Ponte de Casal

Comba, sito no Jardim da Ponte de Casal Comba, na freguesia de Casal

Comba, concelho de Mealhada, nas condições descritas no presente

Caderno de Encargos.

1.2. Do Anexo l consta a planta de localização do estabelecimento.

2. Prazo de cedência da exploração

2.1. O prazo pelo qual é cedido o direito de exploração é de cinco (5) anos, a

contar da data da celebração do respetivo contrato.

2.2. O contrato de cedência de exploração é suscetível de renovação por

períodos sucessivos de um (1) ano, a requerimento do cessionário,

apresentado com uma antecedência mínima de noventa (90) dias do termo

do período inicial ou da renovação.

2.3. O total das renovações ocorridas ao abrigo do número anterior, não pode

exceder o período de 3 anos.

2.4. A aceitação do pedido de renovação está dependente da ponderação das

circunstâncias pela entidade cedente, na perspetiva do interesse público na

manutenção do contrato com a entidade cessionária, bem como da

avaliação da performance do explorador.

3. Base de licitação

3.1. A base de licitação para efeitos de concurso é de 200/00€ (duzentos euros)

/mês, a que acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em

vigor.

3.2. Só serão aceites propostas de valor igual ou superior à base de licitação.

4. Forma e prazo de pagamento

4.1. Em contrapartida da exploração do estabelecimento é devido o pagamento

à entidade cedente do valor mensal constante da proposta vencedora do

concurso.

4.2. Nos meses de inverno - outubro a abril - o valor mensal será reduzido em

20%.

4.3. As prestações mensais deverão ser liquidadas até ao dia 10 de cada mês, na

Secretaria da Câmara Municipal, ou mediante transferência bancária para a

conta a indicar pela entidade cedente.
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4.4. Verificando-se mora no pagamento, o cessionário fica obrigado a pagar,

para além do valor em dívida, juros de mora, à taxa legal (n.9 l do artigo 3.2

do Decreto-Lei n.2 73/99, de 16 de março, na sua redação atual), salvo se o

contrato for resolvido com base na falta de pagamento, sem prejuízo do

direito de resolução previsto na alínea c) do ponto 8.1. deste Caderno de

Encargos.

5. Deveres do cessionário

5.1. O cessionário obriga-se, em especial, a:

a) Explorar o Bar, em moldes que confiram elevados padrões de qualidade,

designadamente no que diz respeito à higiene e segurança das respetivas

instalações, bem como à qualificação do pessoal que aí preste serviço;

b) Dar estrito cumprimento às disposições legais aplicáveis ao funcionamento do

estabelecimento;

c) Colaborar com a entidade cedente no exercício da atividade fiscalizadora

prevista no ponto 6 deste Caderno de Encargos, disponibilizando toda a

informação que lhe for solicitada;

d) Manter em perfeito estado de conservação e funcionamento as instalações e

equipamento existentes no Bar;

e) Manter o estabelecimento aberto ao público todos os dias da semana, num

período nunca inferior a 8 horas, podendo fixar um dia de encerramento para

descanso semanal.

f) Encerrar o estabelecimento, para um período de férias, nunca superior a 15

dias;

g) Proceder à abertura, fecho, higienização diária e fornecimento dos consumíveis

(papel higiénico, toalhas de mão e similares) das instalações sanitárias públicas,

durante o horário de funcionamento do estabelecimento;

h) A não instalar no estabelecimento máquinas de jogos, de qualquer tipo.

6. Direito de fiscalização

6.1. A entidade cedente reserva-se o direito de fiscalizar o modo de execução

do contrato, nomeadamente no que diz respeito:

6.1.1. Ao cumprimento das obrigações impostas no Contrato e no presente

Caderno de Encargos;

6.1.2. Ao cumprimento das disposições legais aplicáveis ao funcionamento do

estabelecimento;

6.1.3. À qualidade do serviço prestado.
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6.2. No exercício do seu poder de fiscalização, a entidade cedente pode notificar

o cessionário para corrigir as deficiências detetadas no que diz respeito à

conservação e segurança das instalações e à qualidade dos serviços

prestados.

7. Transmissão do direito de exploração

7.1. O direito de exploração não pode ser trespassado, transmitido ou cedido,

seja a que título for, sendo nulos e de nenhum efeito os atos e contratos

celebrados pelo cessionário em infração ao disposto neste ponto.

7.2. Da mesma forma, não é permitida a utilização por outrem, ainda que

acidental ou temporária.

8. Resolução do contrato

8.1. Constituem causas legítimas de resolução de contrato pela entidade

cedente:

a) O incumprimento reiterado, pelo cessionário, dos deveres impostos no

ponto 5 deste Caderno de Encargos;

b) A desobediência reiterada às instruções e recomendações emanadas pela

entidade cedente relativamente à conservação e segurança das instalações

e à qualidade dos serviços prestados;

c) A mora no pagamento da retribuição devida à entidade cedente, por um

período superior a 30 dias;

d) O abandono ou a não exploração do estabelecimento, por um período

superiora 30 dias;

e) Falecimento do cessionário;

f) Declaração de falência ou insolvência do cessionário.

8.2. A resolução do contrato nos termos previstos no ponto anterior não

confere ao cessionário o direito a qualquer indemnização, ficando este

responsável pelos prejuízos que tenha causado, nas situações previstas nas

alíneas a), b), c) e d) do ponto anterior, podendo a entidade cedente

recorrer à caução prestada para pagamento dos valores em dívida e para

ressarcimento desses prejuízos.
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9. Rescisão do contrato por parte do cessionário

9.1. O cessionário pode rescindir o contrato desde que comunique essa

intenção por meio de carta registada com aviso de receção à entidade

cedente com a antecedência de 120 dias, sem obrigação de indemnizar.

9.2. No caso de incumprimento do prazo previsto no ponto anterior, o

cessionário fica obrigado ao pagamento de uma indemnização de valor

igual às prestações mensais correspondentes ao período de aviso prévio em

falta, sem prejuízo da responsabilidade pelos danos eventualmente

causados à entidade cedente em virtude da inobservância do prazo de aviso

prévio.

10. Responsabilidade pelos encargos da exploração

10.1. Constitui responsabilidade do cessionário a apresentação da Comunicação

Prévia necessária à abertura ao público do espaço a explorar, bem como a

obtenção de todas as autorizações, licenças ou outras, inerentes ou

relacionados com o objeto da exploração.

10.2. São também da responsabilidade do cessionário todas as despesas com:

a) Taxas, licenças, impostos, despesas de telefone, eletricidade, água e gás, ou

outros encargos que forem devidos pela exploração;

b) A conservação dos equipamentos móveis existentes no estabelecimento;

c) Quaisquer obras de beneficiação ou reparação do estabelecimento, sem

prejuízo do disposto no ponto seguinte.

11. Realização de obras

11.1. O cessionário não poderá realizar quaisquer obras de adaptação,

beneficiação, ampliação ou transformação, sem prévia autorização da

entidade cedente.

11.2. No caso de ser autorizada a realização de obras e/ou benfeitorias durante o

período de exploração, as mesmas reverterão para a entidade cedente da

exploração, no final do contrato, sem direito a qualquer indemnização por

parte do cessionário, que não pode exercer ou invocar eventual direito de

retenção.
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12. Mobiliário e Equipamento

12.1. O cessionário fica obrigado a instalar o mobiliário e equipamento

necessário ao funcionamento do estabelecimento, para além do que se

encontrar já instalado, constante da lista anexa (Anexo II), e que é

propriedade da entidade cedente.

13. Caução

13.1. O cessionário garantirá, por caução, o exato e pontual cumprimento das

obrigações que assume com a celebração do contrato, cujo valor

corresponderá ao dobro do valor da proposta apresentada.

13.2. A caução será prestada pelo cessionário por depósito em dinheiro,

conforme modelo anexo (Anexo III), ou através de garantia bancária,

devendo neste caso apresentar documento pelo qual um estabelecimento

bancário legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caução,

o imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela entidade

cedente em virtude do incumprimento das obrigações a que a garantia

respeita, conforme modelo anexo (Anexo N).

14.Seguros

14.1. O cessionário efetuará os seguros exigidos por lei, nomeadamente:

a) Acidentes de trabalho de todo o seu pessoal;

b) Responsabilidade civil exploração.

14.2. Os comprovativos da celebração dos seguros indicados no ponto anterior

devem ser apresentados aquando da celebração do contrato.

15. Devolução das instalações

15.1. Findo o prazo pelo qual foi adjudicado o direito de exploração ou antes, em

caso de resolução de contrato, o cessionário obriga-se a devolver as

instalações, no estado em que as recebeu, ou seja, em perfeito estado de

conservação, ressalvadas as deteriorações inerentes a uma prudente

utilização em conformidade com o fim do contrato.
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Câmara Municipal de Mealhada
-- Divisão de Gestão e Conservação Rodoviária, Gestão de Frota e Proteção Civil ~

l - Lista de bens existentes no Bar do Jardim da Ponte de Casal Comba

N° inventário
26987

26988

Descrição
Estante com 4
prateleiras em inox c/
800x400x850

Torradeira

Junho 2018

26990

26991

Máquina de lavar copos

Banca de inox, c/ lava
loiça, duas portas de
correr c/
1400x500x850.

[ InfDGCRGFPC - GF]



26992

Banca em inox c/ duas
prateleiras, duas
gavetas, c/
1500x400x850

Armário de parede em
inox c/ duas prateleiras
e quatro portas de
correr, c/
1800x400x700

Fogão profissional
Tróia

Frigorifico Candy
modeloCCDS5162W
A+
(Adquirido req. N°
1410 de 05/09/2016)

22890

[ InfDGCRGFPC - GF]



27033,27034

27032

Hot de exaustão em
inox c/ dois filtros

Armários parietal em
inox c/ duas prateleiras
e duas portas de correr
-c/1460x400x700-
lun e 1500x400x700-
lun

Bancada refrigeradora
em inox com
1500x600x850

Banca em inox c/ duas
prateleiras, c/ tulha, c/
1300x500x850

26997 Prateleiras decorativas
2un

[ InfDGCRGFPC - GF]



27007,27009,
27010,27011

27012...27030

27035

37958

Mesas de café coloridas
-4un

Cadeiras laçadas
coloridas - 20un

(Uma cadeira está
partida, existem
atualmente no bar -19
un)

Caixilharia em alumínio
termolacado verde no
quiosque e avançado

Grades de vedação em
metal de janelas e porta
do quiosque

Micro-ondas Candy
(Adquirido req. N°
1682 de 28/10/16)

[ InfDGCRGFPC - GF]



37959 Tostadeira Grill
Délonghi
(Adquirido req. N°
1682 de 28/10/16)

[ InfDGCRGFPC - GF]
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ANEXO III

MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO

Contribuinte n9 residente em

Depositar na (indicar instituição

bancária) a quantia de € ( ) ( euros), relativa ao

concurso público para atribuição do direito de exploração do Bar do Jardim da Ponte

de Casal Comba, sito no Jardim da Ponte de Casal Comba, na freguesia de Casal

Comba, concelho de Mealhada, dado que foi atribuído ao depositante o direito de

exploração por deliberação da Câmara Municipal da Mealhada de / / .

Este depósito é feito à ordem do Município de Mealhada (Pessoa coletiva 506 792 382)

a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento e destina-se a assegurar a

celebração do contrato de cedência de exploração referido e eventuais renovações,

bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais

assumidas com essa celebração, nos termos do ponto 13 do respetivo Caderno de

Encargos.

de 2021
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CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO IV

MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA

O Banco , com sede em , matriculado na Conservatória do

Registo Comercial de , com o capital social de , presta a favor

Do Município da Mealhada, Pessoa coletiva 506 782 382, garantia autónoma, à primeira

solicitação, no valor de € ,.... (por extenso), destinada a garantir o exato e integral

cumprimento das obrigações que (identificação do

cessionário), assumirá no contrato a celebrar e que tem por objeto a exploração do Bar do

Jardim da Ponte de Casal Comba, sito no Jardim da Ponte de Casal Comba, na freguesia

de Casal Comba, concelho de Mealhada.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia à primeira solicitação do Município da Mealhada,

sem que este tenha de justificar o pedido e sem que o Banco possa invocar em seu benefício

quaisquer meios de defesa relacionados com o supra aludido contrato ou com o cumprimento

das obrigações que (identificação do cessionário), assumirá com a

sua outorga.

O Banco deve pagar aquela quantia no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o pedido,

findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-ão juros moratórios à taxa mais

elevada praticada pela instituição bancária para as operações ativas, sem prejuízo da execução

imediata da dívida assumida por este.

A presente garantia autónoma e à primeira solicitação permanece válida, independentemente

da liquidação de quaisquer comissões que sejam devidas, até que seja expressamente

autorizada a sua liberação pelo Município da Mealhada, não podendo ser anulada ou alterada

sem esse mesmo consentimento.

Data.

Assinatura(s) do(s) legal(is) representante(s) e carimbo da instituição bancária




