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unrcÍpro Do cARTAxoM

EDITAL N.O I2OI2O11

PAULO ALEXANDRE FERNANDES VARELA SIMOES CALDAS,
Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo:

FIZPUBLICO que, nos termos do artigo 81.o da Lei 169199, de 18 de Setembro
na redacção actual e, na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal,
em reunião ordinária, realizada no dia 27 de Setembro de 201 l, foram aprovadas as
condições especiais da Feira dos Santos 2011.

CONDIÇÕNS ESPECTAIS DE ARREMATAÇÃO DO DIREITO A

OCUPAÇÃO ON TERRENO PARA MONTAGEM DE PISTAS DE
AUTOMÓVNTS, CARROSSEIS E CONGENERES NO RECINTO DA

FEIRA DOS SANTOS
(a realizar de 28 de Outubro a2 de Novembro de 2011)

1. A Feira dos Santos realiza-se nos dias 28 de Outubro a2 de Novembro.

2. Existem os seguintes lugares por area de diversão:

a) Pista de carros de diversão para adultos - I lugar (50 x 20m);

b) Outro divertimento mecanizado - I lugar (raio de 9 m);

c) Divertimentos infantis - 5 lugares: 2 lugares de 17 x l0 m; 2 lugares de 12

x7 m; I lugar com um raio de 4 m.

3. Os candidatos devem apresentar a sua proposta até às 17 horas, do dia 7 de

Outubro de 2011, utilizando para o efeito o anexo I, que se enconfra igualmente

disponibiluado no Serviço ao Cidadão e a Entidades Externas.

4. As propostas deverão ser entregues em carta fechada, pessoalmente ou enviada

via postal através de carta registada, dirigida ao Serviço ao Cidadão e a Entidades

Externas, do Município do Cartaxo, na Praça 15 de Dezembro,207A-050 Cartaxo.

No envelope deverá constar em local visível a expressão: "Proposta de

Arrematação - Feira dos Santos 2011".
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5. Alem do anexo I, os candidatos deverão juntar na sua proposta um documento
com a identificação do lugar de diversão a que se candidatatrr, apresentando a area
ocupada pelo respectivo divertimento, bem como a sua localização e identificação
de acordo com a planta do recinto (anexo II).

6. Os candidatos devem também, junto com sua a proposta, apresentar a memória
descritiva e justificativa do equipamento a instalar, cópia do último certificado de
inspecção, nos termos do n.o 4, do artigo I 1.o do Decreto-lei n.o 26812009, de 29 de
Setembro, e apólice válida de seguro de responsabilidade civil e de acidentes
pessoais.

7. A base de licitação é a seguinte:

a) Pista de caros de diversão
para adultos;

€

10.000,00
b) Outros divertimentos

mecanizados;
€ 1.000,00

c) Divertimentos Infantis; € 300,00

8. Todos os preços indicados serão acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

9. A aberfura de propostas será efectuada pelo júri no 3.o dia útil seguinte ao termo

do prazo de apresentação de propostas.

10. A não apresentação da proposta nos termos estabelecidos nos pontos 4,5 e 6,

nas presentes condições de arematação, detennina a sua exclusão.

11. Será adjudicada a proposta com o valor de licitação mais elevado, paracada

uma das alíneas prevista no n.o 7.

l2.Em caso de empate dos valores de licitação para o mesmo espaço fica, desde já

estipulado o dia seguinte à afixação da acta do júri, pelas 14 horas e 30 minutos,
pÍìÍa se efectuar uma licitação verbal enfie os proponentes, não podendo os lanços

serem inferiores a € 100,00 quanto à alínea a) do ponto 7 e € 50,00 paÍa as

restantes alíneas do mesmo ponto.
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13. A comunicação da adjudicação e/ou licitação prevista no ponto anterior será
efectuada no 1." dia útil seguinte ao dia da abertura de propostas, sendo o
respectivo edital afixado nos lugares de estilo e do costume do Município do
Cartaxo, bem como no sítio da internet em www.crn-cartaxo.pt.

14. O Município do Cartaxo reserva o direito de não adjudicar.

15. Caso o adjudicatiirio desista de montar o divertimento que arrematou, fica o
mesmo interdito, durante dois anos, de exercer qualquer actividade na feira.

16. Sem prejuízo do preüsto no ponto anterior, poderá o Município do Cartaxo
accionar as medidas judiciais que julgar convenientes a fim de ser indemnizado por
perdas e danos ocasionais, lesivos do prestígio da Feira dos Santos que urge
salvaguardar.

17. O preço adjudicado será liquidado na Tesouraria mediante guia de recebimento
emitida pelo Serviço ao Cidadão e a Entidades Externas nas 48 horas seguintes à
data da comunicação da adjudicação, que não ocorrendo em dia útil, transita para o
1.o dia útil seguinte, devendo o adjudicatário exibir perante os funcionarios do
Município os documentos comprovativos do mesmo.

18. Além do valor da adjudicação, o adjudicatário e obrigado ao pagamento do
terrado, segundo a tabela de taras em vigor.

19. A taxa referente ao pagamento dos terrados é liquidada em simultâneo com
valor da adjudicação, nos terrnos do ponto 17.

20. A falta de pagamento do valor da adjudicação e/ou das taxas de terrado no
prazo estabelecido no ponto 17, determina a caducidade da adjudicação, com a
consequente adjudicação à proposta classificada em 2.o lugar.

21. No mesmo pÍazo preüsto no ponto 17 deverá o adjudicatário requerer a licença
de instalação de recintos itinerantes, nos terrnos preüstos no do Decreto-lei n.o
26812009, de 29 de Setembro, sob pena de caducidade de adjudicação.

22. So será autoruada a montagem dos divertimentos com a presença dos fiscais
da feira.
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23. Em tudo o que estiver omisso nas condições de arrematação aplicar-se-á o
Código de Procedimento Administativo, e/ou o Regulamento Municipal de Taxas
e Oufas Receitas do Município do Cartaxo 2011.

E eu, Lús Miguel da Silva Benavente, técnico superior, o subscrevi, e faço
autenticar com o selo branco em uso neste Município.

Câmara Municipal do Cartaxo,2S de Setembro de 20ll

idente da Câmara Municipal,


