
VILA NOVA DE 

I 
EDITAL 

Departamento de Admlnlstra~Yao Geral 
Divisilo Municipal Administrativa, Atendimento e Arquivo 

Periodo de Afixacao 

lnicio: 28/10/2021 Fim : 12/11/2021 

Jose Guilherme Aguiar, Vereador do Pelouro das Atividades e 

Desenvolvimento Econ6micos, no uso das competemcias delegadas pelo 

Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal de Vila Nova de Gaia atraves 

do despacho n. 0 67/PCM/2021, torna publico que por deliberac;ao da 

Digma. Camara Municipal, de 30.08.2021, foi determinada a realizac;ao 

do procedimento de hasta publica para a atribui~ao temporaria, pelo 
prazo de cinco anos, do direito de o c u p a ~ i o  e e x p l o r a ~ i o  de 5 lojas 
localizadas no Mercado Municipal da Afurada e 2 lojas localizadas na 
Feira Municipal dos Carvalhos. 

A Licitac;ao tera Iugar no dia 19 de novembro de 2021, pelas 09h30, nas 

instalac;oes do Assembleia Municipal de Gaia, sita na Rua do General 

Torres, n.0 1101, 4430-999 Vila Nova de Gaia. 

Os interessados devem inscrever-se para a Hasta Publica no Gabinete 

de Atendimento ao Munfcipe, silo na Rua Alvares Cabral 4400-017, ou 

atraves do sitio internet do Municfpio em www.cm-gaia.pt, atraves de 

formula rio pr6prio, no prazo de 1 0 dias ap6s a divulgac;ao do presente 

Edital. 

Valor base de licita~io: € 50,00/mes (cinquenta euros). 

Criteria de adjudlca~ao: 0 criterio de adjudicac;ao e o valor da licitac;ao 

mais elevada. 

ClasslflCIIIo; Publico ~Q 
,,,a"~ 

IM PS06.02.002.02 Cortlllcodo 2018/CEP 5485 
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A presente informac;io nio dlspensa a leitura do Programa do 

Procedimento (Anexo 1), bern como a consulta da Planta do Mercado 

(Anexo II). 

Para constar se mandou lavrar este Edltal, que vai ser afixado nestes 

~ ~ Pac;os do Concelho, publicado no sitio da Camara Municipal de VIla 

~~ ~ Nova de Gaia na internet (http://www.cm-gaia.pt), e no Balcio do 

ff!i ~ Empreendedor. = w -
Pac;os do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 27 de outubro de 2021 

OVEREADOR, 

Classlflcac;lo: P(lbllco C-19 '"0 IM P506.02.002.02 Ctrtlfludo .2018 CEP' 5.485 
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HASTA PUBLICA 

ATRIBUI~AO DO DIREITO TEMPORARIO DE OCUPA~AO E 

EXPLORA~AO DAS LOJAS DO MERCADO MUNICIPAL DA AFURADA E DAS 

LOJAS DA FEIRA DOS CARVALHOS 

PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 
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1. ENTIDADE PROMOTORA 

A entidade promotora do Procedimento e o Municipio de Vila Nova de Gaia, com sede na Rua 

Alvares Cabral 4400-017, V. N. Gaia, Tel. 351 223742400, Fax. 351 223742483, E-mail: ge
ral@cm-gaia.pt 

2. OBJETO 

2.1. A presente hasta publica tern como objeto a atribui<;:ao do dire ito de explora<;:ao de: 

2.1.1. 8 lojas no Mercado Municipal da Afurada, sito na Rua da Praia, freguesia de 
Santa Marinha e Afurada, melhor discriminadas no Ponto 3. do presente Pro
grama do Concurso. 

2.1.2. 2 lojas da Feira dos Carvalhos, sitas na Rua Feira Nova, Pedroso. 

2.2. 0 direito de explora<;:ao e atribufdo pelo prazo de 5 a nos. 

3. LOJAS 

3.1. Estao disponfveis para atribui<;:ao 10 lojas: 

- 8 do Mercado da Afurada e 2 da Feira dos Carvalhos, devidamente identificadas na planta 

anexa, respetivamente: 

a) As lojas identificadas com os numeros 3, 4 e 5/Mercado da Afurada com as seguintes 

especifica<;:oes: 

Modulo Comercial, com a area de 12,90 m2
, destinado a venda peixe fresco; 

b) A loja identificada como numero 12/Mercado da Afurada, com as seguintes especifica

<;:oes: 

Modulo Comercial, com 16,08 m2, destinado a venda de produtos diversos, exceto os 

produtos referidos na alfnea a); 

c) As lojas identificadas com os numeros 13 e 14/Mercado da Afurada tern as seguintes 

especifica<;:oes: 
Modulos Comerciais, com a area de 8,45 m2, destinados a venda de produtos alimenta

res, exceto os produtos referidos na alfnea a); 

d) As lojas identificadas com os numeros 15 e 16/Mercado da Afurada tern as seguintes 

especifica<;:oes: 
Modulos Comerciais, com a area de 8,45 m2, destinados a venda de produtos alimenta

res, exceto os produtos referidos na alfnea a); 

e) A loja identificada como numero 2/Carvalhos com as seguintes especifica<;:oes: 

Modulo Comercial, com a area de 13,87 m2, destinado a venda de produtos alimentares 

I diversos; 

f) A loja identificada com o numero 4/Carvalhos com as seguintes especifica<;:oes: 
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Modulo Comercial, com a area de 11,40 m2, destinado a venda de produtos alimentares 
- diversos; 

3.2. Os interessados na ocupac;:ao das lojas a que se referem as alfneas b) a e) deverao indicar 
no ato de inscric;:ao qual o tipo de atividade que pretendem vir a desenvolver no local, designa
damente, os bens que pretendem comercializar. 

3.3. Ao Municipio reserva-se o direito de aceitar ou recusar a prossecuc;:ao das atividades pro
pastas pelos concorrentes, ap6s analise da adequac;:ao e integrac;:ao das mesmas no Mercado 
Municipal. 

4. HORARIO DE FUNCIONAMENTO 

4.1. 0 horario de funcionamento das lojas destinadas a comercio tera que se enquadrar no ho
rario do Mercado Municipal, a saber: 

terc;:a-feira a sexta-feira: 06H30 as 16HOO 
sabado: 7HOO as 14HOO 
domingo, segunda-feira e feriados: encerrado 

4.2. 0 horario de funcionamento das lojas da Feira dos Carvalhos e definido nos termos seguin
tes: 

segunda-feira a sabado: 08H30 as 16HOO 

4.3. Os horarios referidos nos pontos ante rio res poderao ser alterado par deliberac;:ao da Camara 
Municipal, par razoes de interesse publico. 

5. CONSULTA DO PROCESSO E OBTENc;AO DE C6PIAS 

5.1. 0 processo encontra-se patente para consulta na pagina oficial do Municipio em www.cm
gaia.pt, no Balcao do Empreendedor, e nas instalac;:oes da Divisao de Apoio as Empresas e ao 
Emprego, sitas na Praceta das Camelias, n.Q 58, 4430-037 Vila Nova de Gaia, todos os dias uteis 
das lOHOO as 12HOO e das 14HOO as 17HOO, durante dez dias, a partir da data da publicac;:ao do 
respetivo edital. 

5.2. Desde que solicitado, ate cinco dias antes do termo do prazo fixado para a entrega das 
candidaturas, os interessados podem obter capias do processo na morada referida no ponto 
anterior, mediante o pagamento das taxas municipais aplicaveis. 

6. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

6.1. A entidade que preside a Hasta Publicae o Municipio Vila Nova de Gaia, representado pelo 
Juri para tal designado, composto pela presidente, _, e vogais efetivos , que substitui 
a Presidente nas suas faltas e/ou impedimentos, _, e como vagal suplente, _ . 
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6.2. Quaisquer pedidos de esclarecimento referentes a duvidas na interpreta!;ao do processo da 
Hasta Publica deverao ser apresentados, por escrito, dirigidos ao Juri do procedimento, para a 
morada indicada no ponto 5.1. ou para o e-mail geral@cm-gaia.pt, desde a data da publica!;aO 
do edital ate 5 dias antes da data da Hasta Publica. 

6.3. Os esclarecimentos a que se refere o ponto anterior serao prestados por escrito, no prazo 
maximo de cinco dias, ap6s o registo de entrada ou, na sessao da Hasta Publica, caso tenham 
sido apresentados ap6s o quinto dia antes da mesma. 

6.4. Antes da elabora!;ao da lista de concorrentes presentes na hasta publica serao prestados 
todos os esclarecimentos sobre o objeto da mesma. lniciada a licita!;aO nao se prestam mais 
esclarecimentos. 

7. VISIT A AOS LOCAlS E AOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

7.1. Durante o prazo que decorre entre a publica!;ao do anuncio e a data da realiza!;ao da Hasta 
Publica, os interessados poderao visitar as lojas objeto do concurso e realizar nelas os reconhe
cimentos que entenderem indispensaveis a sua participa!;ao na mesma. 

7 .2. Para a vis ita aos espa!;OS, referida no ponto anterior, deverao os concorrentes, com a ante
cedencia minima de 2 (dois) dias, solicitar para a morada indicada no ponto 5.1. ou para o e-mail 
geral@cm-gaia.pt, o respetivo agendamento. 

8. INSCRI~AO PARA A HAST A PUBLICA 

8.1. As inscri!;6es sao efetuadas no Gabinete de Apoio ao Municipe, sito no Edificio Pra~a- Aten
dimento Municipal, Rua 20 de Junho, 4430-256 Vila Nova De Gaia, de Segunda a Sexta-feira das 
8h30 as 16h00 e ao Sabado das 9h00 as 13h00 ou para o email para : geral@cm-gaia .com ou 
gam@cm-gaia, atraves da apresenta!;ao de requerimento. 

8.2. Podem inscrever-se todos os interessados, exceto: 

- pessoas singulares ou coletivas que sejam titulares do direito de ocupa!;ao de loja em mercado 
ou feira municipal; 
- pessoas singulares cujos conjuges ou pessoa com quem viva em condi!;6es analogas as dos 
conjuges sejam titulares do direito de ocupa!;ao de loja em mercado ou feira municipal; 
- pessoas singulares cujos conjuges ou pessoa com quem viva em condi!;6es analogas as dos 
conjuges sejam s6cios de sociedade titular do direito de ocupa!;ao de loja em mercado ou feira 
municipal; 
- pessoas singulares ou coletivas que nao tenham a situa!;ao tributaria ou contributiva regulari
zada . 

8.3. No ato da inscri!;ao deverao ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Exibi!;ao do cartao de cidadao ou na falta deste, do bilhete de identidade e do cartao de con
tribuinte (tratando-se de pessoa singular), certidao permanente, ou respetivo c6digo de acesso 
(tratando-se de pessoa coletiva); 
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b) Documento comprovativo dos poderes de representa~ao para os atos a praticar, caso atuem 
como representantes de pessoa singular ou de pessoa coletiva; 
c) Declara~ao com compromisso de honra de cumprimento das decisoes e os regulamentos mu
nicipais aplicaveis ao Mercado; 

d) Declara~ao de responsabilidade pela correta utiliza~ao e conserva~ao dos equipamentos exis
tentes na loja, fornecidos pelo Municipio; 
e) Preenchimento das declara~oes constantes nos anexos 2 a 4, conforme se trate de pessoa 
singular ou coletiva. 

8.4. A presta~ao culposa de falsas declara~oes pelos concorrentes determina a exclusao do con
corrente em causa ou a invalidade da adjudica~ao e dos atos subsequentes. 

9. SESSAO PUBLICA 

9.1. A sessao publica tera Iugar no dia __ , pelas lOhOOm, no audit6rio da Assembleia Munici
pal de Vila Nova de Gaia, sito na Rua General Torres 4400-163 Vila Nova de Gaia, perante o Juri 
designado. 

9.2. Podem intervir no ato publico os concorrentes ou os seus representantes devidamente le
gitimados para o efeito, bastando, no caso de titular de empresa em nome individual, a exibi~ao 
do Bilhete de ldentidade/Cartao de Cidadao e no caso de um representante legal a exibi~ao do 
Bilhete de ldentidade/Cartao de Cidadao e de uma procura~ao, devidamente assinada pelo re
presentado e da qual constem os numeros de identifica~ao dos representantes e os poderes 
conferidos. 

9.3 . Se, par motivo justificado, nao for possivel realizar o ato publico na data fixada sera publi
citada a nova data e horario para a realiza~ao do mesmo. 

9.4. 0 ato publico inicia-se com a leitura das condi~oes de adjudica~ao e a presta~ao dos escla
recimentos solicitados pelos interessados. 

9.5. Seguidamente sera elaborada a lista dos concorrentes presentes, que deverao identificar
se apresentando o seu Cartao de Cidadao/Bilhete de ldentidade, Cartao de Contribuinte, Pacta 
Social da Sociedade e credencial conferindo-lhe poderes para o ato, no caso de pessoa coletiva, 
e dar-se-a inicio a licita~ao . 

9.6. E aberta a sessao iniciando-se a licita~ao a partir do valor base indicado no ponto 10.1. 

9.7. A sessao publica procede-se com a licita~ao verbal entre os proponentes. 

9.8.A licita~ao term ina quando a Presidente do Juri tiver anunciado, por tres vezes, o lan~o mais 
elevado e este nao for coberto . 

9.9. Se, findas as licita~oes, se verificar que alguma(s) loja (s) nao foram licitadas, o Juri podera 
decidir voltar a colocar em hasta aquela(s) loja(s), como mesmo valor base de licita~ao . 

9.10. Terminada a licita~ao, sera elaborada ata do ato publico contendo os esclarecimentos pres
tados no ato e todos os fatos relevantes do mesmo. 
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9.11. As delibera~oes do Juri tomadas no ambito do ato publico consideram-se, para os devidos 
efeitos, notificadas aos interessados, nesse ato, nao havendo Iugar a qualquer outra forma de 
notifica<;ao. 

9.12 . Nao havendo licita<;ao, considera-se o ato publico deserto. 

10. LICITAc;Ao 

10.1. 0 valor base de licita<;ao das lojas e de { 50,00 (quarenta euros). 

10.2. 0 valor minima de cada lan<;o e de 10,00 { (dez euros). 

11. CAuc;Ao 

11.1. 0 adjudicatario tera que prestar cau~;ao, no fim da sessao publica, no valor correspondente 
a 2 vezes o montante da adjudica<;ao provis6ria. 

12. ADJUDICAc;Ao 

12.1. Os direitos de ocupa<;ao e explora<;ao das lojas sao atribuidos a titulo pessoal e precario, 
intransmissivel a qualquer titulo. 

12.2. As lojas consideram-se adjudicadas nas condi<;oes em que presentemente se encontram, 
sendo que, todos os encargos decorrentes da compra de equipamento necessaria ao plena e 
legal funcionamento do estabelecimento serao da responsabilidade do adjudicatario. 

12.4. 0 adjudicata rio devera promover a abertura do estabelecimento ao publico, no prazo ma
ximo de 30 dias ap6s a data de realiza<;ao da hasta publica, salvo se fizer prova de que a nao 
abertura do estabelecimento nao e da sua responsabilidade . 

12.5. A adjudica<;ao definitiva sera decidida pela Camara Municipal no prazo maximo de 60 dias 
ap6s a realiza~;ao da Hasta Publica. 

13. RENDA 

13.1. A renda devida pela ocupa<;ao e explora<;ao das lojas e a que resultar da licita<;ao, ven
cendo-se a primeira no mes seguinte ao da abertura da loja ao publico. 

13.2. Os pagamentos efetuam-se ate ao dia oito do mesa que respeitam. 

13.3. Na falta de pagamento no prazo definido no ponto anterior, o mesmo so podera ser aceite 
com acrescimo de 50% do valor devido. 

7 
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13.4. 0 nao pagamento do valor referido em 6.1. durante dais meses seguidos ou interpolados 
determina a caducidade do direito de ocupa<;:ao e explora<;:ao. 

14. LEGISLA<;AO APLICAVEL 

A tudo o que nao esteja previsto no presente Programa de Procedimento e nos regulamentos 
municipais e legislac;:ao especifica e aplicavel o C6digo do Procedimento Administrativo apro
vado pelo Decreta-Lei n.Q 4/2015, de 7 de janeiro eo C6digo dos Contratos Publicos, aprovado 
pelo Decreta-Lei n.Q 18/2008, de 29 de janeiro. 
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DECLARACAO PESSOA SINGULAR 

Nos termos e para os devidos efeitos da alinea a) do ponte 4.1.1 , do programa do pro

cedi mente, indicam-se os dados identificativos do candidate: 

Dados Pessoais 

Nome 

Morada 

C6digo Postal Localidade 

Contato telef6nico 

Correio Eletr6nico 

Dados Fiscais 1 

Cartao de Cidadao I Bilhete de ldentidade Data 

Arquivo de NIF 

Declare ainda que aceito todas as condi96es estipuladas no program a do proce

dimento, bem como nas condiQ6es gerais, obrigando-me ao seu cumprimento. 

Mais declare que renuncio ao foro especial em tudo o que respeita a execuyao 

do seu contrato, ao que se achar previsto na legislaQao portuguesa em vigor. 

Data ____________ Assinatura ______________ _ 
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ANEXO Ill 

DECLARACAO PESSOA COLETIVA 

Nos termos e para os devidos efeitos da alinea c) do ponto 4.1.4, do programa do pro

cedimento, indicam-se os dados identificativos do candidate: 

Dados Societarios 

Denominac;ao So

cial 

S6cio(s) Gerente 

(s) 

Numero de pes

sea coletiva 

Contatos 

Sede 

C6digo Postal 

Contato telef6nico 

Correio Eletr6nico 

Registo Comercial 

Constituic;ao 

I 

Localidade 

I 
Alterac;ao 

Declare ainda que ace ito todas as condic;6es estipuladas no program a do proce

dimento, bem como nas condi<;6es gerais, obrigando-me ao seu cumprimento. 

Mais declare que renuncio ao foro especial em tudo o que respeita a execuc;ao 

do seu contrato, ao que se achar previsto na legisla<;ao portuguesa em vigor. 

Data Assinatura ______________ _ 
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V ILA NOVA DE Divisao Municipal Administrativa, Atendimento e Arquivo 

I Fim: 12/11/2021 

Periodo de Afixacao 

lnicio: 28/10/2021 

CA~IARA MUNICIPAL 

ANEXOIV 

DECLARACAO 

1. . ..... .. .. , (nome, numero de documento de identificac;ao e morada}, na qualidade 

de representante legal de C) ..... ... .. (firma, numero de identificac;ao fiscal e sede 

ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, numeros de identificac;ao fiscal 

e sedes}, tendo tornado inteiro e perfeito conhecimento do programa do proce

dimento relative a execuc;ao do contrato a celebrar na sequencia do procedi-

mento de ....... ... ( designac;ao do procedimento em causa}, declara, sob com-

promisso de honra, que a sua representada e) se obriga a executar 0 referido 

contrato em conformidade com o conteudo do mencionado programa do proce

dimento, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas 

clausulas. 

2. Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respei

tar a execuc;ao do referido contrato, ao disposto na legislac;ao portuguesa apli

cavel . 

3. Mais declara, sob compromisso de honra, que: 

a) Nao se encontra em estado de insolvencia, em fase de liquidac;ao, disso

luc;ao ou cessac;ao de atividade, sujeita a qualquer meio preventive de 

liquidac;ao de patrimonies ou em qualquer situac;ao analoga, nem tern o 

respetivo processo pendente; 

b) Tem a sua situac;ao regularizada relativamente a contribuic;oes para a 

seguranc;a social em Portugal ( ou no Estado de que e nacional ou no qual 

se situe o seu estabelecimento principal) (3) ; 

c) Tern a sua situac;ao regularizada relativamente a impastos devidos em 

Portugal (ou no Estado de que e nacional ou no qual se situe o seu esta

belecimento principal (4) ; 

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas 
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada» 
(4) Declarar consoante a situa<;ao 
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CAMARA MUNICIPAL 

4. 0 declarante tern plena conhecimento de que a presta<;ao de falsas declara<;5es 

implica, consoante o caso, a exclusao do candidate ou a caducidade da adjudi

ca<;ao que eventualmente sabre ela recaia . 

5. 0 declarante candidate obriga-se, nos termos do disposto no artigo 93. 0 do DL 

280/2007, na sua reda<;ao atual, a apresentar os documentos comprovativos de 

que se encontra nas situa<;5es previstas nas alineas b) e c) do n.0 3 desta decla

ra<;ao , caso lhe venha a ser adjudicada a loja. 

6. 0 declarante tern ainda plena conhecimento de que a nao apresenta<;ao dos 

documentos solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja 

imputavel, determina a caducidade da adjudica<;ao que eventualmente lhe re

caia. 

Data ______________________________________________________ __ 

Assinatura ____________________________ _ 
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CERTIDAO DE AFIXACAO 

Ligia Cristina Pires Paz Agra, Tecnica Superior desta Camara Municipal, certifica que 

nesta data afixou original do edital n.0 EDT-CMVNG/2021/683, referente a "Hasta 

Publica para atribui98o temporaria, 5 anos, do direito de ocupa98o e explora9ao de 5 

Jojas no Mercado da Afurada e 2 /ojas no Mercado dos Carvalhos"-, composto par 15 

folha(s) , no Quiosque Digital site no Gabinete de Atendimento ao Municipe, deste 

Municipio.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vila Nova de Gaia, 28 de outubro de 2021 . ----------------------------------------------------------




