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PROGRAMA DE CONCURSO DA HASTA PÚBLICA 
 

 

Concessão de Exploração de espaço destinado a 

exploração de Café/Casa de Chá no Parque 

Desportivo de Santa Catarina na Freguesia da 

Misericórdia 
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Artigo 1.º  

Decisão de início de procedimento  

A hasta pública realiza-se por deliberação da Junta de Freguesia, a qual será 

publicitada por edital a afixar nos lugares de estilo e no sitio da Autarquia em www.jf-

misericordia.pt. 

Artigo 2.º 

Publicitação 

1. A hasta pública é publicitada com a antecedência mínima de 10 dias.  

2. Do edital constam os seguintes elementos:  

a) a identificação e localização do espaço que será objeto de hasta pública; 

b) o valor base para apresentação de proposta em carta fechada e os respetivos 

lanços da hasta pública;  

c) a modalidade de pagamento;  

d) o local, data e hora da praça;  

e) os critérios específicos para admissão de propostas;  

g) outros elementos considerados relevantes.  

 

Artigo 3.º 

Comissão que dirige o ato público 

O ato público é dirigido por uma Comissão composta por três membros a designar pela 

Junta de Freguesia.  

 

Artigo 4.º  

Apresentação de propostas  

1. Até à data limite definida pela Junta de Freguesia, os concorrentes entregam as suas 

propostas em sobrescrito fechado, identificando-se no seu exterior o proponente e o 

procedimento a que respeita. 

2. As propostas devem ser entregues pessoalmente, contra recibo, ou remetidas pelo 

correio, sob registo e com aviso de receção, para a Freguesia da Misericórdia, sita no 

Largo do Dr. António de Sousa Macedo, 7D – 1200-153 Lisboa, desde que a receção 

ocorra dentro do prazo fixado para apresentação de propostas.  

3. No caso de as propostas serem remetidas pelo correio, o candidato será o único 

responsável pelos atrasos que eventualmente se verifiquem e que determinem a 

exclusão da proposta por incumprimento do prazo de entrega. 

http://www.jf-misericordia.pt/
http://www.jf-misericordia.pt/
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Artigo 5.º  

Conteúdo das propostas  

1. As propostas devem conter, sob pena de exclusão:  

a) o valor inicial proposto (igual ou superior ao valor base do procedimento);  

b) a identificação da entidade que vai explorar o espaço a concessionar (NIF e cópia da 

declaração de atividade, no caso de pessoas singulares/ cópia da certidão permanente 

e cópia da identificação do(s) representante(s) legais, no caso de pessoas coletivas;  

c) os documentos que comprovem que o candidato tem atividade com CAE compatível 

com a atividade a desenvolver no espaço a concessionar; 

d) documento comprovativo do serviço de Finanças e da Segurança Social confirmando 

que a situação tributária e contributiva se encontra regularizada, à data do termo do 

prazo para entrega de propostas.     

e) declaração de aceitação do caderno de encargos, conforme minuta do anexo I, 

devidamente datada e assinada pelo concorrente. 

2. A proposta é redigida em língua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras 

riscadas (salvo se ressalvadas), e sempre com o mesmo tipo de letra. 

3. O valor da proposta é expresso em euros e indicado por algarismos e por extenso. 

Em caso de divergência entre os valores indicados, prevalece o indicado por extenso. 

4. Os concorrentes obrigam-se a prestar, relativamente à documentação que instrua as 

suas propostas, todos os esclarecimentos que Junta de Freguesia ou a Comissão que 

preside ao concurso considere necessários à sua avaliação. 

5. À Comissão que preside o concurso assiste o direito de se poder informar das 

condições técnicas atuais de qualquer dos concorrentes, junto da entidade competente.   

 

Artigo 6.º 

 Admissão de candidatos 

1. No dia útil subsequente à data do termo de apresentação de propostas, tem lugar o 

ato público (praça), dirigido pela Comissão. 

2. O ato público inicia-se com a elaboração da lista das propostas rececionadas. 

3. Seguidamente, serão abertos os sobrescritos e verificada a validade das propostas, 

constituindo motivos de exclusão:  

a) a apresentação de um preço inferior ao valor base a concurso; 

b) a não apresentação de qualquer dos documentos a que se refere o artigo 4.º, al. b), 

c) e d) supra. 
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3. Analisadas as propostas e retomada a praça, o Presidente da Comissão anuncia os 

candidatos admitidos e os candidatos excluídos, com a fundamentação respetiva.  

4. Se o número de candidatos o justificar, ou a Comissão assim o determinar, o ato 

público pode ser interrompido para elaboração da lista dos candidatos admitidos, 

retomando-se em data e hora anunciada, no momento da interrupção, pela Comissão.  

5. O interessado que não tenha sido admitido como candidato pode reclamar desse 

facto, devendo ditar para a ata a sua reclamação.  

6. Apresentada a reclamação nos termos do número anterior, a Comissão interrompe o 

ato público para se pronunciar sobre ela, retomando-se o ato público em data e hora 

anunciada pela Comissão no momento da interrupção. 

 

Artigo 7.º 

Participação na Hasta Pública 

1. No início da abertura do ato público, todos os participantes devem apresentar ao 

Presidente da Comissão, o respetivo documento de identificação.  

2. O interessado deve declarar a qualidade em que licita, nomeadamente, em nome 

próprio ou como mandatário, gestor de negócios ou representante de outrem, 

apresentando para o efeito documento comprovativo dessa qualidade ao Presidente da 

Comissão, no início do ato público.  

3. No caso de pessoas coletivas, os seus representantes deverão estar devidamente 

credenciados com poderes bastantes para arrematar. 

4. A não apresentação dos documentos referidos nos números anteriores, não permite a 

participação na licitação.  

Artigo 8.º 

Licitação 

 1. Cumpridos os procedimentos referidos nos números anteriores, dá-se início à 

licitação verbal, entre os candidatos admitidos.  

2. O valor base da licitação é o valor da melhor proposta. 

3. A primeira licitação deve corresponder a metade do valor mais alto apresentado em 

sobrescrito fechado, não podendo os lanços subsequentes serem de valor inferior a 

metade do valor base definido.  

4. A licitação termina quando o Presidente da Comissão tiver anunciado por três vezes 

o lanço mais elevado e este não for coberto.  
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5. Não havendo licitação considera-se adjudicada a proposta que tiver apresentado o 

preço mais alto.  

6. Terminada a licitação elabora-se ata do ato público.  

 

Artigo 9.º 

Adjudicação 

1. No final da praça, é elaborado o auto de arrematação provisório, que deve ser 

assinado pelos membros da Comissão e pelo adjudicatário provisório, se estiver 

presente. 

2. O adjudicatário provisório que deve proceder ao pagamento de, no mínimo, metade 

do valor da licitação, a título de adiantamento de preço.  

2. O pagamento deve ter lugar no primeiro dia útil após a data da hasta pública, caso 

tenha estado presente, ou no dia útil subsequente à notificação por e-mail, na 

Tesouraria da Junta de Freguesia da Misericórdia, no horário normal de expediente. 

2. A decisão de adjudicação definitiva ou de não adjudicação compete à Junta de 

Freguesia, devendo dela ser notificado o adjudicatário no prazo de até 30 dias a contar 

da adjudicação provisória.  

3. Com a notificação da adjudicação definitiva, o adjudicatário é convocado para 

assinatura do contrato e auto de entrega do espaço objeto da concessão.   

4. A Junta de Freguesia pode não adjudicar a concessão, mediante fundamentação 

adequada.  

5. São fundamentos para a não adjudicação definitiva, designadamente, a existência de 

qualquer débito para com a Freguesia, resultante do não pagamento de taxas ou outras 

receitas, salvo se tiver sido deduzida reclamação ou impugnação e prestada garantia 

idónea, nos termos da lei. 

6. Se a não adjudicação definitiva se dever a motivo imputável à Freguesia, a 

importância recebida é restituída, acrescida de juros à taxa legal, caso tenham decorrido 

mais de 30 dias sobre o pagamento, sem necessidade de requerimento do interessado.  

7. Se a não adjudicação se fundamentar em motivo imputável ao adjudicatário, 

nomeadamente quando, devidamente notificado para o efeito, não apresentar no prazo 

estipulado os documentos instrutórios necessários para a assinatura do contrato e auto 

de entrega ou não proceder ao pagamento do valor remanescente da adjudicação, 

perde este o direito ao montante já pago, podendo a Junta de Freguesia adjudicar 

provisoriamente ao licitante que tiver efetuado o lanço de montante imediatamente 

inferior. 
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Artigo 10.º 

Valor base da concessão 

O valor base de licitação do valor de arrematação a considerar para efeitos do concurso, 

enquanto valor base da concessão, é de 500,00€ (quinhentos euros). 

 

Artigo 11.º 

Valor mínimo de licitação 

1. No decurso do ato público, a primeira licitação deve corresponder a metade do valor 

mais alto apresentado em sobrescrito fechado. 

2.Os lanços subsequentes, serão no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), 

valor que corresponde a metade do valor base da concessão definido no artigo anterior.  

 

Artigo 12.º 

Consulta do processo 

1. O processo da hasta pública poderá ser consultado pelos interessados, até ao último 

dia da data fixada para o envio das propostas, no horário normal de expediente da 

Junta de Freguesia da Misericórdia, no Largo do Dr. António de Sousa Macedo, 7D – 

1200-153 Lisboa. 

2. O espaço a concessionar poderá ser visitado pelos interessados, devendo 

previamente fazer a devida marcação com a Divisão de Espaço Público e 

Licenciamentos, da Freguesia da Misericórdia, telefone 213929800, carla.santos@jf-

misericordia.pt. 

 

Artigo 13.º 

Casos Omissos 

Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente programa de 

procedimento e no caderno de encargos da hasta pública, aplicar-se-á, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos. 


