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CONVITE PÚBLICO À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA EXPLORAÇÃO

DOS QUIOSQUES DO PARQUE DE SANTA EULÁLlA NA RIBEIRA DO

CARTAXO

1. Designação do convite público:

Trata-se de um convite à apresentação de propostas para ocupação dos quiosques

do Parque de Santa Eulália, na Ribeira do Cartaxo, elaborado no âmbito do

"Regulamento Municipal de Atribuição do Direito de Ocupação dos Espaços

Comerciais do Parque Central do Cartaxo, dos Quiosques da Ribeira do Cartaxo e de

Outros Espaços e Quiosques no Âmbito da Regeneração Urbana do Município do
Cartaxo".

2. Objeto do convite:

São objeto deste convite os quiosques do Parque de Santa Eulália, na Ribeira do

Cartaxo, destinados a ocupação para estabelecimento de bebidas e para qualquer

outra actividade idónea de comercialização de produtos ou de prestação de
serviços. Os quiosques são designados nas tabelas anexas pelas letras A e B,

correspondentes aos Quiosques A e B, respetivamente.

3. Prazo para a entrega das propostas:

As propostas deverão ser entregues, pessoalmente, na RUMO 2020, escritório na
Loja 8 do Mercado Municipal do Cartaxo, até às 17 horas do dia 10 de setembro de
2012, ou através de carta registada com carimbo de correio até dia 10 de

setembro.
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4. Forma de apresentação das propostas:

As propostas deverão ser entregues em formulário próprio, disponível no Serviço

ao Cidadão e a Entidades Externas do Município do Cartaxo, na RUMO 2020,

escritório na loja 8 do Mercado Municipal do Cartaxo, ou retirado da internet
através do site: www.cm-cartaxo.pt. As propostas serão entregues em envelope

fechado, pessoalmente na RUMO 2020, escritório na loja 8 do Mercado Municipal

do Cartaxo, ou através de carta registada dirigida à RUMO 2020, Praça 15 de

Dezembro Edifício Paços do Concelho, 2070-050 Cartaxo. No envelope deverá
constar em local visível a expressão: "Proposta - Quiosques do Parque de Santa

Eulália da Ribeira do Cartaxo".

5. Documentação necessária:

As propostas devem ser acompanhadas de cópias da documentação de
identificação dos candidatos (BI e NIF ou Cartão do Cidadão), cópia da Declaração

de Início de Actividade (no caso de empresários em nome individual) ou cópia do

NIF da empresa a instalar, certidão de não dívida à Segurança Social e à Autoridade
Tributária e Aduaneira e certidão do registo criminal atualizada.

6. Visita às instalações:

As instalações podem ser visitadas, dentro do período em que decorre este convite

e durante o horário dos serviços. As visitas estão sujeitas a marcação, que poderá
fazer-se na RUMO 2020, escritório na loja 8 do Mercado Municipal do Cartaxo.

7. Outras informações ou condições consideradas úteis:

Os candidatos devem descrever o projecto com que se candidatam à ocupação de
cada um dos quiosques. Podem candidatar-se à ocupação destes espaços

atividades económicas de comércio e serviços, cabendo à Comissão de Avaliação
constituída para o efeito, ao abrigo do artigo gQ do "Regulamento Municipal de

Atribuição do Direito de Ocupação dos Espaços Comerciais do Parque Central do

Cartoxo, dos Quiosques da Ribeira do Cartaxo e de Outros Espaços e Quiosques no
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Âmbito do Regeneração Urbana do Município do Cartaxo", decidir do mérito de

cada projeto.

8. Critérios de Avaliação:

o mérito de cada proposta para exploração dos quiosques A e B será estabelecido
com base nos valores de renda propostos pelos candidatos à exploração dos

quiosques:

Valor da Renda Quisque A: Pontuação
Valor base - 150.00 € 1
160.00 c 2
170.00 € 3
180.00 € 4
190.00 € 5
200.00€ 6
210.00 € 7
220.00€ 8
230.00€ 9
240.00 € 10
250.00 € ou valor superior 11

Valor da Renda Quiosque B Pontuação
Valor base - 75.00 € 1
80.00€ 2
85.00€ 3
90.00 € 4
95.00€ 5
100.00 c 6
105.00 e 7
110.00€ 8
115.00€ 9
120.00 e 10
125.00 € ou valor superior 11
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9. Resultados:

A Comissão de Avaliação dispõe de um prazo de 20 dias úteis para análise das

propostas. Os resultados serão divulgados através da comunicação social, em
anúncio num jornal local, na internet, através do site www.cm-cartaxo.pt e em

edital. Os candidatos selecionados serão informados do resultado do concurso
através de carta registada, com aviso de receção. Após a divulgação dos resultados,

os interessados dispõem de um prazo de 10 dias úteis para reclamar, através de
carta registada, com aviso de receção.

10. Contrato de cedência de exploração de espaço comercial:

Serão estabelecidos contratos de cedência de exploração de espaço comercial pelo

prazo de um ano. Os contratos serão automaticamente renováveis por períodos

sucessivos de um ano. A intenção de não renovação, por qualquer das partes,
deverá ser comunicada por escrito, em carta registada com aviso de receção, com

uma antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo de cada anuidade.

11. Prazo de instalação:

A instalação deverá estar concluída no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a
contar da data de assinatura do contrato de cedência de exploração de espaço

comercial, sendo obrigatória a abertura do estabelecimento ao público a partir

dessa data.

12. Cessão da posição contratual:

A posição contratual, o estabelecimento, ou qualquer dos direitos ou obrigações

decorrentes do contrato de cedência de exploração de espaço comercial não
podem ser cedidas a terceiros sem autorização expressa da RUMO 2020, sendo

considerados nulos todos os atos praticados em infração ao disposto nesta alínea.
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13. Mudança de ramo:

Não pode proceder-se a qualquer mudança do ramo de atividade sem autorização
expressa da RUMO 2020.

14. Rescisão do contrato:

Sem prejuízo da aplicação de coimas ou do apuramento de outras

responsabilidades, são motivos de rescisão do contrato o não cumprimento do

disposto neste convite, no próprio contrato ou no "Regulamento Municipal de

Atribuição do Direito de Ocupação dos Espaços Comerciais do Parque Central do

Cartaxo, dos Quiosques da Ribeira do Cartaxo e de Outras Espaços e Quiosques no

Âmbito da Regeneração Urbana do Município do Cartaxo". Após a rescisão do

contrato, independentemente dos motivos, o cessionário deve cessar

imediatamente a atividade, procedendo à entrega das instalações no prazo de 10
(dez) dias úteis a contar da data de rescisão. As instalações, bem como os

equipamentos que dela fazem parte, deverão ser entregues em bom estado de

conservação.

15. Pagamento da renda:

O valor mínimo da renda mensal é o que consta das tabelas em anexo e é pago até

ao dia 8 (oito) de cada mês ou até ao primeiro dia útil imediatamente a seguir. Ao
valor das rendas em atraso acrescem juros de mora. O valor da renda é atualizado

anualmente, na data de renovação do contrato, de acordo com o Coeficiente de

Atualização de Rendas indicado pelo Instituto Nacional de Estatística.

16. Horários de funcionamento:

Serão definidos, para cada espaço a ceder, horários de funcionamento de acordo

com a legislação em vigor para as atividades económicas que vierem a ocupar os

espaços e de acordo com a alínea o) da cláusula 23ª deste convite.
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17. Licenças, autorizações e taxas:

É da responsabilidade dos cessionários a obtenção de todas as licenças e

autorizações, bem como o pagamento de todas as taxas necessárias ao
funcionamento e desenvolvimento das actividades com as quais se candidatam à

ocupação do espaço.

18. Ruído:

o estabelecimento de bebidas terá de possuir, obrigatoriamente, limitador de som

e cumprir as disposições normativas legais e regulamentares em vigor quanto à

produção de ruído.

19. Obras:

São da responsabilidade dos cessionários, e carecem de autorização prévia da

RUMO 2020, quaisquer obras necessárias à instalação de equipamentos, bem

como os equipamentos que venham a integrar as estruturas.

20. Identificação das frações:

Os quiosques são designados pelas letras A e B e apresentam seguintes
características comuns: são edifícios amplos, de linhas de arquitectura
contemporâneas, ocupando respectivamente um lugar central na zona de lazer
junto ao parque infantil, com esplanada e um espaço à entrada do Parque de Santa
Eulália. O edifício A está preparado para funcionar como estabelecimento de
bebidas e o edifício B pode funcionar como estabelecimento comercial ou de
serviços. O revestimento das paredes e tectos é de gesso cartonado, a iluminação é
embutida e o pavimento é em mosaico cerâmico. A caixilharia é em alumínio com
corte térmico e vidro duplo. O edifício A dispõe de balcão e lavatório em inox. As
instalações sanitárias do edifício A permitem o acesso de pessoas com mobilidade
condicionada e estão equipadas com loiças sanitárias, balcão e lavatório em inox e
destinam-se a utilização pública. O edifício B dispõe de instalações sanitárias para
utilização privada.
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21. Outros equipamentos:

Os quiosques estão equipados com central de deteção de incêndios, detetores
óticos de fumo, ligação à rede pública de abastecimento de água, ligação à rede
pública de esgotos, ar condicionado, instalação elétrica completa e certificada.

22. Acabamentos exteriores:

O acabamento dos paramentos exteriores é em betão reforçado com fibra de
vidro, pintado à cor natural.

23. Obrigações decorrentes do contrato:

a) Instalar uma espia nada no espaço adjacente ao Quiosque A e destinado a esse
mesmo fim;

b) Instalar no Quiosque A sistemas de filtragem eletrostática nas hotes de
extração, que limitem a emissão de gases, tendo em conta a proximidade de
zonas de lazer com um parque infantil;

c) Permitir o livre acesso de todos os utentes do Parque de Santa Eulália às
instalações sanitárias do Quiosque A, não impondo qualquer tipo de restrição
ou condição aos utentes que não as decorrentes das boas práticas de higiene;

d) Organizar eventos no Quiosque A, promovendo a dinamização económica do
espaço, a par da dinamização sócio-cultural daquela zona do Parque de Santa
Eulália;

e) Requerer a ligação de contadores aos ramais das infraestruturas estabelecidas
(água e electricidade);

f) Requerer uma ligação telefónica permanente ao exterior, através de rede fixa
ou móvel;

g) Manter em bom estado de conservação os pavimentos, paredes e restantes
equipamentos dos quiosques, promovendo a manutenção regular dos mesmos;

h) Zelar pelo bom funcionamento dos estabelecimentos, assegurar a boa
qualidade dos serviços prestados, bem como o cumprimento das regras de
higiene e segurança no trabalho, a par das regras de higiene e segurança dos
produtos alimentares;
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i) Zelar pela limpeza, conservação e segurança das instalações e respetivos
equipamentos, incluindo os bebedouros e os focos de iluminação a partir do solo que
se encontram no exterior, bem como pelo fornecimento dos consumíveis
necessários ao seu bom funcionamento;

j) Proceder à limpeza diária da área envolvente dos quiosques, bem como à
recolha do lixo resultante do consumo de produtos provenientes do interior
dos estabelecimentos;

k) Dotar os quiosques de equipamentos de recolha seletiva de resíduos;

I) Obter aprovação prévia por parte da RUMO 2020 e licenciamento municipal,
nos termos da lei, para a instalação ou afixação de publicidade em qualquer
dos quiosques;

m) Informar a RUMO 2020 sobre qualquer anomalia detetada no Parque ou nos
seus equipamentos;

n) Informar de imediato as autoridades de segurança e a RUMO 2020 sobre a
prática de quaisquer actos de vandalismo, ou sobre quaisquer práticas ilícitas
detetadas no Parque;

o) Garantir a abertura diária do Quiosque A, sem interrupções, no período
10:00/18:00H nos meses de Outubro a Março, e no período 10:00/20:00H nos
meses de Abril a Setembro, podendo funcionar até às 02:00H nas noites de
sexta, sábado e véspera de feriados e até às 23:00H nas restantes noites.
Garantir a abertura do Quiosque B de terça-feira a domingo, incluindo feriados,
no período 10:00/18:00H nos meses de Outubro a Março, e no
períodolO:00/20:00H nos meses de Abril a Setembro. Qualquer alteração ao
disposto nesta alínea carece de autorização prévia da RUMO 2020;

p) Contratualizar um seguro de responsabilidade civil de exploração;

q) O não cumprimento do disposto nos regulamentos implica a aplicação das
sanções constantes da tabela C. Em função da gravidade da infracção e da
eventual justificação para a mesma, as sanções constantes da Tabela C podem
ser especialmente atenuadas até 50%.
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24. Foro judicial:

Para dirimir qualquer conflito emergente do presente convite e da execução dos
contratos dele resultantes será competente o foro da Comarca de Leiria, com
renúncia expressa a qualquer outro.

Tabela A

Quiosque A Área Útil
Zona de Bar 8m2
Zona do Público 18 m2
Instalações Sanitárias 6m2
Esplanada 80 m2
Total Coberto 32 m2
Total Descoberto 80m2
Renda Mensal - Valor Base 150.00 euros

Tabela B

Quiosque B Área Útil
Zona do Público 16 m2
Instalações Sanitárias 2 m2
Total Coberto 18 m2
Renda Mensal - Valor Base 75.00 euros

Tabela C
(Sanções)

Infracção Coima (€)
Dia de atraso na abertura do estabelecimento * 250.00
Incumprimento dos horários de funcionamento 100.00
Não permissão de utilização das instalações sanitárias 100.00
Parqueamento indevido de viaturas automóveis afetas 250.00
aos quiosques dentro do Parque
Falta de limpeza dos estabelecimentos ou das zonas 300.00
estabelecidas
Obras não autorizadas 2.000.0

*0 valor final da coima resulta da multiplicação do valor indicado pelo número dias em

que a infracção se verificar.
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