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ANÚNCIO 

 
Concurso Público para Utilização e Exploração 
Do Quiosque da Benfeita (Cafetaria/Snack bar) 

 
1. Entidade adjudicante: 
Freguesia da Benfeita, sita em Largo do Areal, 3305-031, Benfeita, Arganil, Telefone: 235741903, Fax: 
235741111 endereço electrónico fregbenfeita@sapo.pt. 
2. Objecto do concurso : 
Utilização e exploração do Quiosque da Benfeita (Cafetaria/Snack Bar), concelho de Arganil. 
3. Prazo da utilização e exploração: 
A exploração é pelo prazo de 5 anos. 
4. Preço Base : 
O valor base para apresentação das propostas, referente à renda anual, é de (€1200), não incluindo o 
imposto sobre o valor acrescentado.  
5. Data limite para o início da utilização e explor ação: 
O prazo máximo para o início da exploração será até 15 de Junho de 2014. 
6. Condições de admissão a concurso: 
Podem apresentar propostas todas as entidades que não se encontrem em nenhuma das situações 
previstas no artigo 55.º do Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação. 
7. Consulta e fornecimento do processo de concurso:  
a) O processo de concurso, poderá ser consultado desde a data de publicação deste anúncio até ao dia e 
hora limite para a entrega das propostas, nos dias úteis das 9:00 às 12:30 horas, nas instalações da 
Freguesia da Benfeita, sitas na morada referida em 1. 
b) As peças do concurso, estão integralmente disponibilizadas na página da Internet do Município de 
Arganil, com o endereço electrónico www.cm-arganil.pt. 
c) O acesso à referida página eletrónica é gratuito e permite efetuar a consulta e o “download” das peças 
do procedimento. 
8. Data limite para entrega das propostas:  
As propostas deverão ser entregues, até ao dia 11 de Abril de 2014. 
9. Caução: 
Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações que assumirá com a assinatura do contrato de 
exploração, nos termos da cláusula 4.ª do Caderno de Encargos o adjudicatário deverá apresentar caução 
no valor de 1.200,00 € - mil e duzentos euros. 
10. Critérios de apreciação das propostas : 
A adjudicação é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em 
conta os seguintes fatores, por ordem decrescente de importância: 

a) Preço oferecido pela exploração e utilização - 40% 
b) O concorrente ser natural e eleitor da freguesia da Benfeita 20% 
c) Melhor apresentação de proposta no seu todo, tendo em conta, designadamente, os meios e o modo 
de exercer a utilização e exploração do Quiosque da Benfeita e as ideias a concretizar no espaço – 30 % 
d) Animação (fins de semana) – 10% 
Pretende-se que pelo menos às sextas-feiras e sábados seja assegurada atividade de animação (música 
ao vivo, por exemplo); 

 
 
Benfeita, 27 de Março de 2014 
 

O Presidente da Junta de Freguesia da Benfeita, 
 
 
 

    ______________________________________ 
- Alfredo de Oliveira Gonçalves Martins - 

 


