
MUNICÍPIO DE MEALHADA
CÂMARA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE N«. 506 792 382

AVISO

CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DO QUIOSQUE N°ll
NA A VENIDA EMÍDIO NA VARRO - L USO

Rui Manuel Leal Marqueiro, Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, avisa
todos os interessados que, na reunião de 31/05/2021, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, a abertura de concurso público para:

- Adjudicação do Direito de Utilização do Quiosque n.° 11« localizado na Avenida
Emídio Navarro, no Luso, nos termos e condições previstas nas NORMAS DE
ATRIBUIÇÃO DAS LICENÇAS DE USO PRIVATIVO E CONDIÇÕES DE
UTILIZAÇÃO DOS QUIOSQUES DA AVENIDA EMÍDIO NAVARRO NO LUSO, que
podem ser consultadas no site oficial da Câmara (wvvw.cm-mealhada.ptV. que são,
no essencial, as seguintes:

1. Base licitação: 1()Ü,00€;
2. Local e prazo para apresentação das propostas: As propostas deverão ser

entregues pessoalmente na Secretaria da Câmara Municipal até às 16:00
horas do dia 28/06/202L sob pena de não serem admitidas ao concurso.
As propostas poderão ainda ser remetidas pelo correio, sob registo e com
a\iso de recepção, devendo dar entrada nos serviços até ao final do prazo
referido no parágrafo anterior, para a seguinte morada: Câmara Municipal de
Mealhada, 3054 - 001 Mealhada;

3. Modo de apresentação de propostas: Modelo - Anexo I das referidas
Normas;

4. Retribuição: Pagamento de valor da proposta + taxa mensal de ocupação
(27,00^5;

5. Prazo de cedência: até 31 de Dezembro de 2021 e sucessivos períodos de 1
ano;

6. Adjudicação: será feita à proposta economicamente mais vantajosa.

ATENÇÃO: Devem ser obrigatoriamente consultadas as Normas de Atribuição
das Licenças de Uso Privativo e Condições de Utilização dos Quiosques da
Avenida Emídio Navarro, donde constam todas as regras do concurso público e
as condições de atribuição do direito de nTi1Í7açãn^ não sendo admitidas as
propostas que não cumpram algum ou alguns dos requisitos/condições
estabelecidos.

Mealhada, 11 de junho de 2021.

O/Presiaente da Câmara,

'ei


