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CONCURSO PARA ADJUDICAÇÃO DO DIREITO
DE EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE
PETISQUEIRA D’ALMADA
ANÚNCIO
1. Adjudicante: Sociedade Filarmónica Incrível Almadense, também aqui referida
como S.F.I.A.
2. Modalidade e objecto do concurso: concurso para adjudicação do direito de
exploração do restaurante Petisqueira d’Almada.
3. Local e data limite para apresentação das propostas: as propostas deverão ser entregues
pessoalmente na secretaria da colectividade, sita na Rua Capitão Leitão, n.º 3, 1.º andar,
Almada, em carta fechada ou enviadas por carta registada com aviso de recepção
dirigida à Presidente da Direcção Mara Martins, a partir do dia 20 de Julho de 2021 e até
às 18:00 horas do dia 13 de Agosto de 2021 sob pena de não serem admitidas a
concurso. A entrega das propostas, pessoalmente, junto da secretaria, só poderá ser
feita até dia 30 de Julho, em virtude de se encontrar encerrada para férias durante o
mês de agosto.
3.1 As propostas devem ser redigidas em conformidade com o modelo anexo ao

Programa de Concurso.
4. Documentos que devem acompanhar a proposta: os que vêm referidos no art.º
3.º do Programa do Concurso.
5. Critérios de Adjudicação: a adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, tendo em
conta os seguintes factores:
5.1 O proponente ser sócio da S.F.I.A. com quotas pagas;
5.2 Experiência na gestão e exploração de estabelecimentos de restauração e

bebidas;
5.3. Ter fiador que ofereça garantias comprovadas;
5.4 A base de licitação é de 900€ (novecentos euros) acrescidos de IVA à taxa
legal (não inclui pagamento de água, electricidade, gás e telecomunicações).
6. Afixação de resultados do concurso: o acto de afixação de resultados do concurso terá
lugar no dia 21 de Agosto de 2021 em painel de anúncios da direcção na zona do Bar do
Associado.
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7. Prazo pelo qual é cedido o direito de exploração: 2 anos a contar da data da celebração
do respectivo contrato, podendo ser renovado por períodos iguais, caso não seja
denunciado por nenhuma das partes.
8. Outras condições: as demais condições de adjudicação do direito de exploração do
restaurante Petisqueira d’Almada constam do Caderno de Encargos do concurso.
9. Consulta/fornecimento da documentação do concurso (Programa de Concurso e
Caderno de Encargos): o processo de concurso pode ser consultado junto da secretaria
da Colectividade até dia 30 de Julho, podendo requerer fotocópias do mesmo. Poderá
ser ainda consultado no site oficial da S.F.I.A. em: www.incrivelalmadense.pt

Almada, 19 de Julho de 2021
A Direcção
Sociedade Filarmónica Incrível Almadense

Sociedade Filarmónica Incrível Almadense

PROGRAMA DE CONCURSO
Artigo 1.º
Objecto e modalidade do concurso
1. O concurso tem por objecto a “Adjudicação do direito de exploração do
restaurante Petisqueira d’Almada.
2. Para o concurso podem apresentar proposta todas as entidades que se encontrem
nas condições gerais estabelecidas por lei a desenvolver esta actividade.
Artigo 2.º
Prazo e local de apresentação das propostas

1. As propostas deverão dar entrada na Direcção da S.F.I.A. até às 18:00 horas do
dia 13 de Agosto de 2021, sob pena de não serem admitidas ao concurso.
2. As propostas poderão ainda ser remetidas pelo correio, sob o registo e com
aviso de recepção e dirigidas à Presidente da Direcção Mara Martins, devendo
dar entrada na Direcção da S.F.I.A. até ao dia fixado no número anterior, sob
pena de não serem admitidas a concurso.
3. Aos concorrentes que entregarem pessoalmente a sua proposta deverá ser
passado recibo de comprovativo de entrega com carimbo da S.F.I.A. As propostas
a entregar pessoalmente deverão ser feitas até dia 30 de Julho, estando a
secretaria encerrada no mês de Agosto para período de férias.
Artigo 3.º
Modo de apresentação dos documentos e da proposta
1. As propostas deverão ser redigidas em conformidade com o constante no
modelo anexo, (ANEXO 1) e colocadas em envelope próprio, fechado, no qual
deve ser escrita a palavra “Proposta”, indicando-se ainda o nome ou a
denominação social do concorrente e a designação do concurso.
2. A proposta deverá ainda ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Declaração na qual o concorrente indique o seu nome, número de sócio/a da
S.F.I.A. (se for o caso), número fiscal de contribuinte, número de bilhete de
identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no caso de ser uma
pessoa colectiva, a denominação social, a sede, nome dos titulares dos corpos
sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, registo comercial de
constituição e das alterações do pacto social;
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b) Curriculum do concorrente no domínio da exploração de estabelecimentos de
restauração e bebidas;
c) Garantia comprovada de possuir recursos financeiros para assinatura do
contrato até 6 dias úteis após a afixação do resultado do concurso;
d) Garantia de possuir fiador para a assinatura de contrato em caso de ser a
proposta vencedora;
e) Quaisquer outros documentos que o concorrente considere essenciais para
apreciação da sua proposta, nomeadamente os que sejam adequados à
comprovação da sua idoneidade profissional e da capacidade técnica e financeira
para a promoção e exploração do estabelecimento objecto do presente
concurso.
Artigo 4.º
Deliberação sobre as propostas dos concorrentes
1. A direcção da S.F.I.A. delibera, em sessão privada, sobre as propostas dos concorrentes
após verificação dos elementos por eles apresentados no invólucro da proposta.
2. São excluídos os concorrentes cujas propostas não estejam redigidas em conformidade
com o modelo anexo, (ANEXO 1) tal como se exige na nº1 do artigo 3.º e que não
apresentarem os documentos exigidos no nº2 al. a) a d) do mesmo artigo deste
Programa de Concurso.
3. A falta de apresentação dos documentos a que se referem as alíneas b) e e) do artigo
3º, nº2, não implica a exclusão do concurso, relevando apenas em sede de apreciação
das propostas.
4. Lidas as propostas, a Direcção da S.F.I.A. procede então ao exame formal e delibera por
votação maioritária qual das propostas admitidas deverá ser a vencedora do
correspondente concurso de adjudicação de exploração do restaurante Petisqueira
d’Almada.

Artigo 5.º
Acto de afixação dos resultados do concurso e celebração de contrato

1. O acto final de afixação de resultados do concurso depois de cumprido os pressupostos
do artigo anterior terá lugar no dia 21 de Agosto de 2021 em painel de anúncios da
direcção na zona do Bar do Associado.
2. Uma vez cumprida a afixação do resultado deverá ser celebrado contrato de adjudicação
do direito de exploração entre as duas partes (S.F.I.A. e Adjudicatário) no prazo de 6 dias
úteis.

Almada, 19 de Julho de 2021
A Direcção
Sociedade Filarmónica Incrível Almadense
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CADERNO DE ENCARGOS
CLÁUSULAS JURÍDICAS E OUTRAS CONDIÇÕES GERAIS E
ESPECIAIS A INCLUIR NO CONTRATO A CELEBRAR
I GERAIS
Artigo 1.º
Objecto do direito de exploração
O direito de exploração tem como objecto o restaurante Petisqueira d’Almada, sito na
Rua Capitão Leitão, n.º 9-A, em Almada.
Artigo 2.º
Prazo
O prazo pelo qual é cedido o direito de exploração é de 2 anos a contar da celebração do
respectivo contrato, podendo ser renovado por períodos iguais caso não seja denunciado por
nenhuma das partes.

Artigo 3.º
Retribuição
1. A base de licitação para efeitos de concurso é de 900€ (acresce o valor da factura da
água, ainda que o contador conste como sendo a S.F.I.A. o cliente. Contratação e
pagamento de serviços de electricidade e gás será da responsabilidade adjudicatário,
bem como contratação e pagamento de serviços de telecomunicações). A este valor
acresce o IVA à taxa legal em vigor.
2. A importância do preço da adjudicação será paga com uma periodicidade mensal.
3. Com a assinatura do contrato e início do mesmo, o concessionário liquidará três
prestações adiantadas.
Artigo 4.º
Forma e prazo de pagamento
1. As prestações mensais deverão ser liquidadas até ao dia 8 de cada mês a que disser
respeito.
2. Verificando-se mora no pagamento, o adjudicatário fica obrigado a pagar, para além do
valor em dívida, uma indemnização igual a 50% do que for devido, salvo se o contrato
for resolvido com base na falta de pagamento.
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Artigo 5.º
Transmissão do direito de exploração
1. O direito de exploração não pode ser trespassado, transmitido ou cedido, seja a que
título for, sendo nulos e de nenhum efeito os actos e contratos celebrados pelo
adjudicatário em infracção ao disposto neste artigo.
2. Da mesma forma, não é permitida a utilização por outrem, ainda que acidental ou
temporariamente.
Artigo 6.º
Direito de fiscalização
1. A Direcção da S.F.I.A. reserva-se o direito de fiscalizar o modo de execução do contrato,
nomeadamente no que diz respeito:
a) Ao cumprimento das obrigações impostas pelo contrato e pelo presente Caderno
de Encargos;
b) Ao cumprimento das obrigações legais aplicáveis ao funcionamento do
empreendimento;
2. No exercício do seu poder de fiscalização, a Direcção da S.F.I.A. pode notificar o
adjudicatário para corrigir as deficiências detectadas no que diz respeito à conservação
e segurança das instalações.
Artigo 7.º
Deveres do Adjudicatário
1. O adjudicatário obriga-se, em especial a:
a) Explorar o restaurante Petisqueira d’Almada em moldes que confiram elevados
padrões de qualidade, designadamente no que diz respeito à higiene e segurança
das respectivas instalações, bem como à qualificação do pessoal que aí preste
serviço;
b) Colaborar com a Direcção da S.F.I.A. no exercício da actividade fiscalizadora prevista
no artigo 6.º, deste Caderno de Encargos, disponibilizando toda a informação que
lhe for solicitada;
c) Manter em perfeito estado de conservação e limpeza o funcionamento as
instalações e equipamentos existentes no restaurante;
d) Pagamento da água, ainda que o contador conste como sendo a S.F.I.A. o cliente.
Contratação e pagamento de serviços de electricidade e gás será da
responsabilidade adjudicatário, bem como contratação e pagamento de serviços de
telecomunicações.
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Artigo 8.º
Responsabilidade Civil
1. O adjudicatário assumirá a responsabilidade civil em que possa incorrer, causada por
acidentes corporais e materiais que possam sobrevir em razão da sua exploração, e,
especialmente, em matéria de intoxicação alimentar e de envenenamento.
2. O adjudicatário ficará responsável perante a S.F.I.A. por quaisquer prejuízos que
advenham do funcionamento do estabelecimento em resultado da exploração pelo
adjudicatário, ou da sua utilização para fins ilícitos.
Artigo 9.º
Realização de obras
O adjudicatário não poderá realizar quaisquer obras de adaptação, beneficiação, ampliação ou
transformação, ainda que de acordo com as regras aplicáveis ao licenciamento de obras
particulares as mesmas estejam isentas de licença, sem prévia autorização da Direcção da
S.F.I.A., por escrito.
Artigo 10.º
Resolução do Contrato
1. Constituem causas legítimas de resolução de contrato:
a) O incumprimento do disposto nos artigos 5.º e 7.º deste Caderno de Encargos;
b) A desobediência reiterada às instruções e recomendações emanadas da Direcção da
S.F.I.A. relativamente à conservação e segurança das instalações e à qualidade dos
serviços prestados;
c) A mora no pagamento da retribuição devida S.F.I.A., por um período superior a 30
dias;
d) Distúrbios reiterados que coloquem em causa o bom nome da Colectividade.
2. A resolução do contrato nos termos previstos no número anterior não confere ao
adjudicatário o direito a qualquer indemnização, ficando este responsável pelos prejuízos
que tenha causado, podendo a Direcção da S.F.I.A. recorrer à caução prestada em
conformidade com o previsto no artigo seguinte para ressarcimento desses prejuízos.
Artigo 11.º
Caução
O adjudicatário obriga-se na data da assinatura do contrato ao pagamento da quantia de
2500,00€ (dois mil e quinhentos euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, para garantia
do cumprimento do contrato.
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Artigo 12.º
Devolução das Instalações
1. Findo o prazo pelo qual foi adjudicado o direito de exploração restaurante Petisqueira
d’Almada, ou antes, em caso de resolução de contrato, o adjudicatário obriga-se a
devolver as instalações do restaurante, no estado em que as recebeu, ou seja, em
perfeito estado de conservação, ressalvadas as deteriorações inerentes a uma prudente
utilização em conformidade com os fins do contrato.
2. O adjudicatário constitui-se fiel depositário dos equipamentos existentes no Bar, a partir
do momento em que o Bar lhe seja disponibilizado pela Direcção da S.F.I.A.
Artigo 13.º
Foro
Para todas as questões emergentes do contrato de concessão a celebrar será escolhido como
competente o Tribunal Judicial da Comarca de Almada, com expressa renúncia a qualquer outro.
II ESPECIAIS
Artigo 14.º
Não é permitido ao adjudicatário a instalação de máquinas de jogos de sorte.
Artigo 15.º
Todos os materiais, incluindo o mobiliário e máquinas que equipam o estabelecimento e que se
encontram em estado de funcionamento e conservação, são propriedade da S.F.I.A., e serão
inventariados em documento anexo ao contrato a celebrar entre o adjudicatário e a
Colectividade.
Artigo 16.º
O adjudicatário constitui-se fiel depositário do mobiliário e máquinas que equipam o
estabelecimento.
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(ANEXO 1)
MODELO DA PROPOSTA
(de acordo com o disposto no n.º 1 do Artigo 3.º do Programa de Concurso para Adjudicação do
Direito de Exploração do restaurante Petisqueira d’Almada).
À Direcção
Da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense

…………………………………………………………………………………. (indicar nome, estado civil, profissão,
morada, e número de contribuinte, ou firma e sede), depois de ter tomado inteiro conhecimento
do Caderno de Encargos e Programa de Concurso para Adjudicação do Direito de Exploração do
restaurante Petisqueira d’Almada, obriga-se ao seu cumprimento, oferecendo pelo mesmo a
quantia mensal de……………………………………… (por extenso e por algarismos), a que acresce o
I.V.A. à taxa legal em vigor.
O prazo de validade da proposta é de 30 dias.
Data ____/____/2021
Assinatura

Junta os seguintes documentos:
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