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PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DOS LUGARES DE 

VENDA VAGOS DO MERCADO MUNICIPAL DE VIZELA 

 

Jorge Alexandre Mendes Pedrosa, Vereador com o pelouro de Mercados e Feiras, com competência delegada 

por despacho de 04 de junho de 2019, do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vizela, TORNA PÚBLICO 

que, em conformidade com a deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal de 28 de janeiro 

de 2020, foi decidido proceder à abertura de hasta pública para concessão de licença de ocupação de lugar de 

venda vago do Mercado Municipal de Vizela, que realizar-se-á, perante a Comissão designada para o efeito, 

dia vinte e três (23) de abril (sexta-feira), pelas 10h30, na sala de reuniões da Câmara Municipal de 

Vizela, sita na Praça do Município, 522, 4815-013 Vizela, de acordo com as seguintes condições: 

o Loja n.º 16, 1.º andar - 260m2 – destinada a:  

o Estabelecimentos de restauração: tipo tradicional; com lugares ao balcão e lugares em mesas;  

o Estabelecimentos de bebidas: cafés, cervejarias, bares, tabernas, esplanadas, gelatarias, casas de 

chá e pastelarias;  

o Estabelecimentos mistos de restauração e bebidas.  

o Preço base de licitação de €5085.60 e taxa mensal de €847.60. Ao valor final da arrematação acresce 

IVA à taxa legal em vigor.  

A apresentação de propostas e documentos que as acompanham devem ser feitos em envelope opaco e 

fechado, identificando-se no exterior, o nome ou designação do proponente, a hasta e a loja a que se refere, 

encerrado num segundo envelope, endereçado ao Senhor Presidente da Câmara de Vizela, com a designação 

exterior: “Procedimento de Hasta Pública para concessão de licença de ocupação dos lugares de venda 

vagos do Mercado Municipal de Vizela” – loja n.º 16, e deverão ser entregues no Balcão Único da Câmara 

Municipal, sito na Praça do Município, 522, 4815-013 Vizela, no horário de expediente, das 9h às 12h30 e das 

14h às 16h30, de segunda a sexta-feira, durante dez dias úteis após publicação deste edital, designadamente, 

até às 16h30 do dia vinte (20) de abril (quarta-feira), do ano de 2021. Não serão aceites propostas 

remetidas por correio ou por correio eletrónico. As reclamações e pedidos de esclarecimentos poderão ser 
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apresentados por escrito até às 12h do dia treze (13) de abril (terça-feira).   

As propostas terão de ser elaboradas em conformidade com o modelo constante no anexo I do programa de 

procedimento de hasta pública, que aqui se anexa, sob pena de exclusão liminar e devem conter os seguintes 

elementos: 

a. Indicação do nome, número de identificação fiscal, número do bilhete de identidade ou cartão de 

cidadão, estado civil e domicílio, no caso de pessoas singulares. 

b. Identificação de denominação social, número de pessoa coletiva, sede, objeto social, nome dos titulares 

dos órgãos sociais ou de outras pessoas com poderes para obrigar e matrícula do registo comercial, no 

caso de pessoas colectivas. 

c. Indicação do preço, igual ou superior ao preço base de licitação, sem inclusão do IVA (indicar a quantia 

por extenso e por algarismos, prevalecendo, em caso de divergência, a indicada por extenso). 

d. Comprovativo da submissão e aceitação da mera comunicação prévia no Balcão do Empreendedor com 

o código de atividade económica (CAE) identificado. 

e. Comprovativo do registo da declaração de início / reinício de atividade emitido pela AT (Autoridade 

Tributária e Aduaneira) com o CAE identificado.  

f. Certidões da regularidade da situação tributária e contributiva do arrematante perante as Finanças e a 

Segurança Social (certidão negativa de dívidas). 

g. Certidão permanente de registo comercial atualizada, no caso de pessoas coletivas.  

Todas as pessoas singulares ou coletivas detentoras de capacidade jurídica de gozo e de exercício e que não 

se encontrem inibidas do exercício da profissão para as atividades previstas serão admitidas a concurso.  

A falsificação de documentos ou a prestação culposa de falsas declarações determina, consoante o caso, a 

respetiva exclusão ou invalidade da adjudicação e dos atos subsequentes, sem prejuízo da participação à 

entidade competente para efeitos de procedimento penal. 

No momento da formalização da adjudicação definitiva, a qual se fará mediante a assinatura de contrato, será 

obrigatório apresentar:  

a. Documentos comprovativos do pagamento do preço da arrematação. 

b. Documentos comprovativos do pagamento das taxas devidas referentes aos dois primeiros meses de 
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utilização do lugar de venda. 

c. Registo criminal da pessoa singular e, se for o caso, da pessoa coletiva e respetivos representantes 

legais. 

As restantes condições para apresentação das propostas além de outros elementos considerados relevantes 

constam do programa de procedimento de hasta pública anexo a este edital e do qual faz parte integrante.   
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