
Município da Ribeira Brava

EDITAL
108 I 2021

Hasta Pública para Atribuição do Direito de Cedência de Espaço no
Mercado Municipal para Instalação de Máquinas de Multibanco

(ArM)
Ricardo António Nascimento, Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, torna

público, ao abrigo da alínea cc) do n.o l, do artigo 33o do Anexo I da Lei n." 7512013 de

12 de setembro, competência esta que lhe foi delegada pela Câmara Municipal no Sr.

Presidente daCârnara através da informação/proposta aprovada em reunião de Cãmara

de 8 de abril de 2021, que irá realizar-se uma:

1) Hasta Pública para Atribuição do Direito de cedência de espaço no mercado

municipal paraa instalação de máquinas de multibanco (ATM);

2) O preço base a pagar ao Município da Ribeira Brava é no mínimo de 50,00€

(cinquenta euros), por mês, acrescidos de IVA, à taxa legal em vigor;

3) O período de vigência dos respetivos contratos seja de 3 (três) anos, renovável

por períodos sucessivos de 1 (um) ano, se neúuma das partes se opuser à sua

renovação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias sobre o seu período

inicial;

4) O processo pode ser examinado, pelos interessados, até ao último dia da data

fixada para o envio das propostas, no horario de expediente normal da Câmara

Municipal, na Divisão de Gestão do Património, ou no site da internet deste Município

em www. cm-ribeirabr av a.pt;

5) O prazo de apresentação das propostas é de 15 dias consecutivos, contando a

partir do dia 10 de maio de202l;

6) A proposta deve ser apresentada nos termos do ponto 8 do procedimento;

7) O ato público da hasta pública realizar-se-á pelas 10:30 horas, no Salão Nobre

da Cãmarc Municipal da Ribeira Brava, no dia útil seguinte à data de encerramento da

receção das propostas.

Paços do Concelho, T de maio de 2021

O Presidente

(RI ANTONTO NASCTMENTO)
ttt

Rua do Wsconde, N'56 9350-213 Ribeira Brava Madeira Portugal
Telef:291952548 Fax:291952182 NIF:511236417

emails: geral1Dcm-ribeirabrava.ot oooiomunicip@cm-ribeirabrava.nt lV'ebsite: wvw.cm-ribeirabravo.pt
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PROGRAMA DO PROCEDI MENTO

HASTA PUBLICA
CONDIÇÕES GERAIS PROCEDIMENTO

CEDENC|A DE ESPAçO NO MERCADO MUNtctpAL PARA

TNSTALAçÃO DE MÁQU|NAS DE MULTTBANCO (ATM)

MunicÍpio da Ribeira Brava
Rua do Visconde, na56

Telefone. 291 952 548lFax. 291 952 182
Email: contraracâo.publica@cm.ribeirabrava.p!
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l. Identificação doObiero

A cedência dos espaços em imóveÍs munÍcipais objeto deste concurso e o procedimento

adotado para a escolha do adjudicatário seguirá, com as devidas adaptaçÕes, os trâmites

do procedimento seguido para o arrendamento de imóveis do domÍnÍo privado do

Estado, previsto nos artÍgos 600 e ss. do Decreto-Lei n0280/2007, de 7 de agosto (Hasta

Publica).

2. Comissão

O procedimento é conduzido por uma Comissão composta pelos seguintes elementos

Presidente: José Paulo Rodrigues Fernandes

l.o Vogal efetivo: Maria Isabel Silva Andrade Freitas

2.0 Vogal efetivo: CarolinaJosé SiÌva Santos

Lo Vogal Suplente: Elvíra dos Santos Pestana

2.0 Vogal Suplente: Paulo Daúd CanhaJardim

Na ausêncÍa ou impedÍmento do presidente, o mesmo será substituÍdo pelo primeiro
vogal efetivo;

3. ldentificaçao e localiTaçao do esbaço a ceder

3.1. O pïesente procedimento visa ceder um espaço destinado à Instalação de uma

máquina de multibanco (ATM), no mercado municipal, por um perÍodo de 3 (tres)

anos, renovável por perÍodos sucessivos de I (um) ano, se nenhuma das partes se

opuser à sua renovação com a antecedência mÍnima de 120 (cento e vinte) días

sobre o seu perÍodo Ínicial ou qualquer uma das suas renovaçÕes, nas restantes

condÍçÕes previstas no Caderno de Encargos.

3.2. Caso, no decurso da vigência do contrato a celebrar, o MunÍcÍpio necessíte da

colocação de máquinas de venda automática adicionais ou da alteração dos locais

onde as mesmas se encontram Ínstaladas, o CessÍonário fica obrigado à colocação

das mesmas ou à sua relocahzação, atualízando-se a compensação a pagar em

função do número de máquinas instaladas.

3.3. Não é utíIízadaplataforma eletrónica.

3.4. Não é exÍgivel prestação de caução.

MunicÍpio da Ribeira Brava
Rua do Visconde, na56

Telefone. 297 952 548lEax. 291 952 182
Email: contrataçào.publica@cm-ribeirabrava.p!
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3.5. O espaço será cedido devoluto de pessoas e bens e no estado de consewação em que

se encontïam, não podendo os compradores alegar vicios ou defeitos para a não

celebração do contrato.

4. Valorbase de cedência e critério de

4.L O valor base de licítação da cedência objeto da hasta públíca é 50,00€ (euros) / mês

4.2 Aadjudicação será feita a quem ofereça o valor mensal mais elevado para a cedência

5. Intervenientes

5.1. Todos os Ínteressados podem licÍtar, quer tenham apresentado propostas ou não,

desde que não se encontrem em qualquer siruação de impedimento legal para

concorrerem, nos termos previstos no artigo 550 do Código dos Contratos Públicos,

na sua redação vÍgente.

5.2. No caso de pessoas coletÍvas, os respetívos ïepresentantes devem vir munidos de

ínstrumento de poderes para o ato.

6. Impostos e outros encurgos e despesas

Os adjudicatáïÍos obrÍgam-se a requeïer e instruir, a expensas suas, todos os pedidos de

licenças, autorizaçÕes ou aprovaçÕes necessários ao cumprimento das obrigaçÕes legais

inerentes à instalação da máquina de multÍbanco (ATM).

Todos os documentos devem ser apresentados em LÍngua Porluguesa

7 . Local e datalimite para apresentação das propostas

As propostas poderão ser entregues nas instalaçÕes da Divisão de Gestão do

Patrimónío.

Endereço: Rua do Visconde,56

Código Postal: 9350'212 Localidade: RíbeÍra Brava

Telefone: 00351 219 236 8I4

As propostas deverão ser entregues até ao último dia útíl anteïior ao da realização da

praç4.

MunicÍpio da Ribeira Brava
Rua do Visconde, no56

Telefone. 291 952 5481Fox. 29I 952 182
Email: contratação.publica@cm-ribeirabrava.pr
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8. Modo de apresentação das propostas

8.1. As propostas devem indicar um valor para a cedência mensal do espaços igual ou

superior ao valor base de licitação e conter declaração do candidato de aceÍtação do

conteúdo de todos os elementos patenteados no presente procedimento, em

conformidade com o modelo constante do Anexo II, e devem ainda ser

acompanhadas obrigatoriamente dos seguintes documentos, sob pena de exclusão:

8.2. Código de acesso à certidão permanente do registo comercÍal ou fotocópía simples

da certidao de registo comercial emitída pela conservatória do registo comercial,

valida eatuahzada;

8.3. Documento comprovatÍvo de que a situação tributária do candidato se encontïa

regularizada ou comprovativo da autonzação conferÍda de modo a que o MunicÍpio

proceda à consulta no portal competente;

8.4. Documento comprovativo de que a situação do candidato se encontra regularízada

perante o Instiruto da Segurança Social ou comprovativo da autorização conferida

de modo a que o MunicÍpío proceda à consulta no portal competente;

8.5. Em caso de representação do candidato no ato público e praça da hasta pública em

que terá lugar a licitação, procuração, elaborada nos termos do Anexo III, ou ata do

órgão socíal estatutariamente competente païa delegar poderes num gerente ou

administrador para representar Ísoladamente a pessoa coletÍva, nos casos em que

esta se obrÍgue pela assinatura de 2 (dois) ou maÍs membros do órgão de gestão.

8.6. A declaração a que se refere o número anterior (modelo constante no Anexo II)

deve ser assinada pelo concorrente ou por repïesentante legal que tenha poderes

para obrigar. No caso da apresentação por um agrupamento deve ser assinada pelo

representante comum dos membros que o integram, devendo ser juntos à mesma os

instrumentos de mandato emitidos por cada um dos membros ou, não existindo

representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos

representantes.

8.7. Todos os documentos referidos nas alíneas anteriores são necessarÍamente

redígidos em língua poftuguesa.

8.8. As propostas deverão ser entregues das 10.00 até às 17.00 horas pelos

concorrentes ou seus representantes legaÍs no local indicado no ponto 7.1,

contra recibo, em invólucro opaco, fechado e lacrado com a ídentÍficação do

concorrenre e a inscrição: "CEDÊNCIA DE ESPAÇO NO MERCADO

MunicÍpio da Ribeira Brava
Rua do Visconde, no56

Telefone. 29I 952 5481F ax. 291 952 182
Email: contratação.publica@cm-ribeirabrava.pt
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MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO OE MAQUINAS DE MULTIBANCO

(ATM)", sendo este dirigido ao Senhor Presidente da Câmara Municípal da

Ribeira Brava.

8.9. Não serão admitidas as propostas remetidas vía postal ou poï correio eletrónÍco.

9. Elanentos disponíveis e escldrecimentos

9.I. Todos os elementos disponiveÍs sobre os espaços a ceder estarão disponÍveis para

consulta no local indicado no Ponto 2.1, nos dias e na hora normal de expedíente.

9.2. Os elementos relativos aos espaços a ceder podem seï adquirÍdos pelos

interessados, a seu pedido, mediante o pagamento do montante fixado na Tabela de

Taxas e Outras Receitas do Município da Ribeira Brava, em vigor.

9.3. Qualquer esclarecimento relativo ao imóvel a ceder deve ser requerido por correio

eletrónico blica@cm-ribeirabrava. , ou caïta, pelo Ínteressado, até ao lOa

(décimo) dÍa útil a contm da publicação do anúncio, devendo a comíssão responder

no prazo de 10 (dez) dias úteÍs.

9.4. No dia da realízação da praça, os esclarecimentos prestados pela Comissão, a

requerimento dos interessados, serão disponíbiÌizados aos restantes ínteressados

L0. Visita dos es\aços a ceder

10.1. Durante a fase de elaboração das propostas, os candidatos poderão visitar os

espaços e reahzar os reconhecimentos havidos por indispensáveis à elaboração das

mesmas

10.2. As vÍsítas a que se refere no número anterior devem ser requeridas por escrito à

Divisão de Gestão do Património da Câmara MunÍcipal, durante o primeiro terço

do prazo previsto païa apresentação de propostas.

ll. Local, data ehora da praça

Salao Nobre do solar dos Herédia, na Vila da Ribeira Brava, no dia ....... de maio de 2021,

às 10:30 horas, podendo prolongar-se para o dia seguinte.

12. Tramitação do dto público

MunicÍpio da Ribeira Brava
Rua do Visconde, na56

TeÌefone. 291 952 548/Fax.291 952 182

, r Email: contrataçào.publica@)cm-ribeilabrirva.pt
o
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12.1. Declarado aberto o ato público, a Comíssão procede à identifÍcação da hasta

pública e à abertura dos subscritos recebidos nos termos do ponto 8 do presente

Programa.

I2.2.A Comissão procede, depois, à leitura da lÍsta de candidatos elaborada de acordo

com a ordem de entrada das propostas entregues na Divisão de Gestão do

Patrímónio.

l2.3.Seguidamente, a Comissão procede à ídentificação dos candidatos e dos seus

representantes.

12.4. De seguida, interrompe-se o ato público para a Comissão proceder, em sessão

privada, à análise dos documentos de habÍlitação apresentados pelos candidatos.

l25.AComissão rubrica os documentos mencionados no ponto anterior e procede à sua

análise, deliberando sobre a admissão ou exclusão dos proponentes que se

enquadrem numa das seguÍntes situaçÕes:

a) A não apresentação de qualquer dos documentos exÍgÍdos no ponto 8 do

pïesente Programa;

b) A não apresentação da proposta até. à data limite fixada no ponto 7.4 do

pïesente Programa;

c) A apresentação de proposta sob condíção ou que envolva alteraçÕes ou

varíantes das condiçÕes de cedência.

t2.6.Reaberto o ato público, a Comissão transmite as deliberaçÕes tomadas, dando-se

continuidade àquele ou fixando-se dia e hora pataacontinuação do mesmo.

I2.7.De Ímediato, é aberta apÍaça inícíando-se a licitação a partir do valor mais elevado

apresentado nas propostas admitidas.

l2.8.No ato público da praça, procede-se à licitação verbal entïe os candidatos, que

podem ser os próprios ou os seus representantes devidamente legitimados com

poderes bastantes para o efeito, nos termos do ponto 5.2 do presente Programa.

l2.9.Os lanços são de 25,00€ (vinte e cinco euros).

12.10. A licitação termina quando tiver sÍdo anunciado por três vezes o lanço mais

elevado e este não for coberto.

12.11. No fÍnal da praça, a Comíssão procede à adjudÍcação provísórÍa dos espaços a

ceder aos candÍdatos que tenham apresentado os lanços mais elevados e elabora o

Município da Ribeira Brava
Rua do Visconde, no56

Telefone. 291 952 548/Fax. 291 952 182
Email: contratação.publica@cm-ribeirabrava.pt



respetivo auto de anematação gue deve ser assinado pelos membros da comÍssão e

pelo adjudicatádo provisório.

13. Modalidade de pagamento e celebração do contrato de cedência

t3.I. O adjudicatário provisório ou o terceiro a quem este contratou deve proceder ao

pagamento imediato de 50% do valor mensal pelo qual foi concretizadaa cedência.

13.2.0 MunicÍpÍo emitirá documento de quitação da quantia entregue a LÍtulo de

pagamento inicial.

13.3.O pagamento do montante remanescente aos 50% pagos aquando da adjudicação

provisória, deverá ser pago no ato da celebração do contrato de cedência dos

espaços.

I3.4.A decisão de adjudicação definitÍva ou de não adjudicação compete à Câmara

Municipal, devendo dela ser notificado os adjudicatárÍos proúsórios, no prazo de l0

(dez) dias úteis a contar da adjudícação provisória.

13.5.0 contrato de cedêncía deverá ser celebrado no prazo máximo de 20 (vinte) dias

úteis a contil da data de adludicaçao definitiva do Ímóvel.

13.6.Caso o ptazo referido no número anterior não seja cumprido devido a facto ao

adjudicatário, a adjudÍcação dos espaços fica automaticamente sem efeito.

14. N ao cedência ou desistência do

14.1. A Câmara Municipal pode, por motivos de interesse públÍco, deliberar pela não

adjudicação definitÍva, sem que assista ao adjudicatário o dÍreito a qualquer

indemnização, com exceção da devolução, em sÍngelo, das quantias entregues.

I4.2. Ocorrendo a desistência do adjudicatário, este perderá para o MunicÍpio as

quantias já entregues.

l4.3.No caso prevÍsto no número anterior, e caso a Cãmara MunÍcipal assim o

determine, poderá a cedência dos espaços ser adjudicada ao interessado que tenha

apresentado a proposta ou o 1anço imediatamente inferior ao valor da arrematação.

I4.4. Devido a Ímposição legal ou razÕes de interesse público, poderá a Câmara

Municipal delÍberar pela anulação do procedÍmento de cedência dos espaços

municipais, devendo a decisão ser notificada a todos os candidatos no prazo de 10

dias, a contar da data em que tiver sido deliberada.
Vunicipio da Ribeira Brava

Rua do Visconde, na56

TeÌefone. 291 957 548/Fax.79I 952 182
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14.5. O procedimento de hasta pública poderá aÍnda ser anulado ou não haver

adjudicação quando:

a) As propostas apresentadas não sejam aceitáveÍs;

b) Sejam detetados erros relevantes no processo de hasta pública;

c) Pelo incumprimento, por parte do adjudÍcatárÍo, dos procedimentos ou

obrigaçÕes preústas no presente Programa.

15. Falsas declarações ou fundado indício de conluio entre os proponentes.

A prestação de falsas declaraçÕes ou o fundado indÍcio de conluio entre os proponentes

implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da

adjudicação que eventualmente sobre ela recaia, a qual pode determinar a aplicação da

sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como

concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer

procedímento adotado para a formação de contratos públÍcos arealizar pelo MunicÍpio

da Ribeira Brava, sem prejuÍzo da partícipação à entidade competente para efeitos de

procedimento criminal.

Município da Ribeira Brava
Rua do Visconde, nq56

Telefone. 291 952 548lEar(.. 291 952 182
Email: contratação.publica@cm-ribeirabrava.pt9



ÁNEXO II- M oãelo deProposral

(nome, número de documento de

identificaçao e morada), na qualídade de representante legal de (I)

..(firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de

agrupamento concorrente, firmas, númeïos de identifícação fiscal e sedes), tendo

tomado inteiro e perfeito conhecimento das condíçoes relatívas à execução do contrato

a celebrar na sequência do procedimento de cedência de seÍs espaços em imóveis

municipais para instalação de máquinas de venda automática de bebidas e produtos

alimentares, propÕe, sob compromisso de honra, o montante mensal de

. ( ) (2),paraacedêncía.

....... (local), ..... (data), .....fassinatura (3)]

(Ì) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. No caso de o concortente ser uma pessoa singular, suprimir

a expressão una qualidade de representante legal de"

(2) (Vaìor expresso por algarismos e por extenso.

(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso.

Município da Ribeira Brava

Rua clo Visconde, no56

Telefone. 291952 548/Fax. 291952 182
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ANEXO IiI - Modelo de Procurdçdo

.(Ídentificação do concorrent"), [(l) representado neste ato por

, com poderes para o efeito], constitui seu bastante procurador

.............. ..(.ome, estado civil e nacionalidade do procurador), titular do cartão de

cidadao/ bilhete de identidade/passaporre n.o , a quem confere a totalidade

dos poderes necessários para o/a representar na hasta pública promovida pelo

MunicÍpÍo Da Ribeira Brava, a realizar no dia ........, que tem por objeto a

cedência de um espaço em imóveís, identificados no Anexo I das peças do

procedimento, e licitar.

Nos poderes de representação aquÍ atrÍbuÍdos incluem-se, em especial, os de pafiicipar

e intervir no ato público do concurso, entre outïos, solicítando esclarecímentos,

particÍpando em decisÕes comuns, apreciando documentos, tomando conhecimento de

atos ou factos, aceÍtando notificaçÕes, deduzindo reclamaçÕes, interpondo recursos e,

muito especialmente o poder de, no momento e condiçoes definÍdas nas CondiçÕes

Gerais do Procedimento, licitar em nome do representado, formulando lanços que

consístem em propostas de pagamento do preço ao MunicÍpio da Ribeira Brava, nos

termos defÍnidos nas CondÍçÕes Gerías do Procedimento.

O limíte máximo do número e valor dos lanços que o procurador tem poderes para

propor ao MunicÍpio da Ribeira Brava é absolutamente secreto entre o representado e o

procurador, não podendo nem devendo ser do conhecimento do MunicÍpio, pelo que,

em caso algum, o representado poderá invocar abuso de representação, ficando válida e

definitivamente vinculado à intervenção e proposta do procurador, como se estivesse ele

próprio a Íntervir.

A constituição desta procuração e o exercÍcÍo de qualquer dos poderes aqui conferidos,

significam a expressa e irretratável declaração de que o procurador é suficientemente

c paz de entender e quereï, exigida pela natureza do negócio juridíco em que intervém,

especialmente tendo em consideração que a tramitação do processo é em lingua

portuguesa.

....... (local), ..... (data), .....fassinatura (5)].

0) Aplicável apenas a candidatos que sejam pessoas coletivas.

MunicÍpio da Ribeira Brava
Rua do Visconde, na56

Telefone. 297 952 548/Fax. 291 952 182
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