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Hasta Pública para Arrematação de Lugares de Terrado no evento
“Alvaiázere Capital do Chícharo”
---ARQ. CÉLIA MARGARIDA GOMES MARQUES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAZ SABER QUE, a Câmara Municipal, deliberou, em sua reunião de 05 de setembro de 2018, arrematar
em Hasta Pública o direito de ocupação dos seguintes lugares de terrado, no âmbito do Evento
“Alvaiázere Capital do Chícharo 2018”:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Quatro lugares de venda de pipocas, sorvetes e algodão doce;----------------------------------------------b) Oito lugares de venda de farturas, cachorros quentes/hambúrgueres, kebab, pão com chouriço;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Dois lugares de bar com estrutura própria;------------------------------------------------------------------------d) Quatro lugares de pista de carros de choque e carrosséis infantil (até 4m de raio);------------------------e) Dois lugares de pista de carros de choque para adultos e outros divertimentos familiares;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O respetivo Programa e Condições gerais para a Arrematação do direito de ocupação dos lugares de
terrado no evento encontra-se afixado na Unidade Orgânica Administrativa e Financeira – Gestão Financeira
– Subunidade Orgânica de Tesouraria e Atendimento da Câmara Municipal, no período normal de
funcionamento (de segunda a sexta-feira, das 09h00m às 18h00m) e disponível no sítio da internet do
Município em www.cm-alvaiazere.pt.---------------------------------------------------------------------------------------Para o efeito, aceitam-se propostas a apresentar na hasta pública cuja base de licitação está fixada em:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Lugares de venda de pipocas, sorvetes e algodão doce - €50.00;-----------------------------------------------b) lugares de venda de farturas, cachorros quentes/hambúrgueres, kebab, pão com chouriço €300.00;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Lugares de bar com estrutura própria - €100.00;-------------------------------------------------------------------d) Lugar de pista de carros de choque e carrosséis infantil (até 4m de raio) - €100.00;-------------------------e) Lugar de pista de carros de choque para adultos e outros divertimentos familiares - €500.00;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com lanços não inferiores a 10,00€.------------------------------------------------------------------------A praça da Hasta Pública realizar-se-á no dia 19 de setembro de 2018, pelas 10h30, no Salão Nobre do
edifício da Câmara Municipal de Alvaiázere.------------------------------------------------------------------------------A adjudicação será efetuada à proposta que oferecer o valor mais elevado por lugar e o pagamento da
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totalidade do valor for efetuado até às 18h do dia útil seguinte ao ato público----------------------------------Para constar, se publica o presente edital, ao qual deve ser dada a maior publicidade, através da sua
afixação nos locais públicos do costume e no sítio da internet do Município atrás referenciado.----------------Município de Alvaiázere, 06 de Setembro de 2018

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos do costume.

Alvaiázere, 11/09/2018
A Presidente da Câmara Municipal,

Célia Margarida Gomes Marques
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