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EDITAL

ENG.OJOSÉAGOSTINHORIBAUESTEVES,Presidenteda CâmaraMl!.oicipalde ílhavo:--
TORNAPÚBLICO,quede acordocoma deliberaçãodestaCâmaraMunicipaldatadade 07

de Julhofoi deliberadoporunanimidade,nostermos do artigo11.°do Regulamentodo Mercado
Municipal da Costa Nova, aprovadoem reunião de Câmara de 24 de Agosto de 2009,
sancionadoem sededa AssembleiaMunicipalde 01 de Setembrodo mesmoano, publicitado
por Editalde 14de Setembrode 2009,promovera aberturade concurso,porhastapública,para
concessãode: " ,'"

. BancasPeixe:N°s49 e 56.

.Bancasde Géneros:N°s5 e 6

- O período de concessãodos espaçosacima referidosserá por cinco anos podendoser
prorrogados,porperíodosiguaise sucessivosdedoisanos.
- As bancasdestinam-seao comérciode pescadoou de hortaliças,frutas, ovos e demais
produtosalimentares,consoante,sejamde peixeou degéneros.
- As propostas, acompanhadasdas certidões comprovativas da situação contributiva
regularizadacom a administraçãofiscal e a segurançasocial, deverãoser apresentadas"em
subscritofechado,identificando-seno exteriordo mesmoo proponentee o espaçocomerciala
qae respeita,tendoem consideraçãoque, a arremataçãodas bancasde génerosterá queser
efectuadaconjuntamenteparaambasas bancas(5 e 6), que por suavez, seráencerradonum
segundosubscritodirigidoao Presidenteda Comissãoparaa concessãode,consoanteo caso,
do MercadoMunicipalda CostaNova,cujoendereçoé: CâmaraMunicipalde Ílhavo,Avenida25
de Abril,39 - 3830-044ílhavo,podendoserentreguespessoalmentecontraa entregade recibo
ou enviadaspelocorreio,sobregisto,atéàs 16horasdo próximodia 27de Julhode 2010;
- Poderáserexercidoo direitode preferênciaporquemdemonstrarter legitimidadeparao efeito.
- A aberturadas propostas,se existirem,terá lugarno dia 02 de Agostode 2010,pelas 15,00
horas,no salãonobredo edifíciomunicipal,havendolugara licitaçãoa partirda propostamais
elevada,ou, se nãoexistirem,a partir dos seguintesvalor base e na qualpoderãointerviros
interessadosou os seus representantes,devidamenteidentificados,e no caso de pessoas
colectivas, habilitados com poderes bastantes para arrematação,independentementede
apresentaçãode propostaemsubscritofechado:

Bancasde Peixe:

- 500,00€ (Quinhentoseuros);paraas bancasnOs49 e 56;

BancasdeGéneros:
- 1000,00€ (mileuros);nOs5e6 (Emconjunto,ouseja,paraasduas);

-Osvalores mínimos de cada lançosãofixadosdo seguintemodo:

Bancasde Peixee de Géneros:
- 100,00€ (cemeuros),cadalanço;
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- Após' ã' âdjudicaçãoprovis6riâa quemtiverofere
imediata;c,pagar25%dessepreçobemccomOioclmposto
restaíites475%'/deverãoser pagosno~cir1cbidrasúteis
definitiva.

-,'o Y "çriir:;' ,

maiselevadodeverá,de
or 10,00€ (dezeuros).Os
otificaçãoasadjudicação

Posteriormente,serãodevidasas taxasde ocupação,quepoderãoser mensaisou anuais,
confórmesediscrimina:

Bancas
Mensal-9,50Euros.
Anual- 100,00Euros.

Paraesclarecimentosde quaisqúérdúvidase obtençãode eventuaisinformaçõespoderáser
contactadaa SecçãodeTaxase [icenças,no1.°andardoedifíciomunicipal,pessoalmenteou
pelotelefone234329657.
Paraconstare devidosefeitosse lavrouo presenteEditale outrosde igualteorquevãoser

afixadosMS!u~s pÚbliRoS~oc.ost~meeRublicadonojornal"Diáriode~veiro". .. -
E eu, \jix) I fG\\\\! \ ~ ~(\.i-\ r~~~~~ ,ChefedaDAG, emregimedesubstltulçao,o
subscrevi.

ílhavoe Paçosdo Município,aos12diasdo mêsdeJulhodo anode doismile dez. '

O PRESIDENTEDACÂMARA,


