
Rui Pedro Penetra da Luz, Presidente do Conselho de Administração 
da PROMOTORRES E. M., EPMIR, TORNA PÚBLICO:

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA PROMOTORRES E. M.:
- Av. Tenente Coronel João Luís de Moura, Edifício Mercado Municipal, 
Loja A Cave 2560-273 Torres Vedras;
- Telefone - 261094746
- Endereço eletrónico (e-mail): geral@promotorres.pt

2 - OBJETO DO CONCURSO:
2.1. O Concurso tem como objeto a adjudicação da exploração dos 5 (cinco) Bares, 
sitos nos locais previstos na planta em baixo, na zona de animação da Feira de S. Pedro 
de 2022, onde também existirá uma esplanada comum a todos os bares da responsa-
bilidade da Promotorres E.M. e um palco cuja animação será também assegurada pela 
Promotorres E.M..
2.2. Cada um dos Bares funcionará num quiosque 3x3m, da responsabilidade da 
marca “Sagres”, patrocinadora do evento, com o seguinte equipamento: Máquina de 
Extração de Cerveja, copos em quantidade proporcional à venda de cerveja barril e 
uma arca horizontal.
2.3. A atribuição da exploração do bar será válida para o período da Feira de S. Pedro 
2022, que decorre entre as 19h00 do dia 23 de junho e as 23h59 do dia 3 de julho.

3 - O ACESSO DOS DOCUMENTOS DO CONCURSO:
O programa de concurso e o caderno de encargos podem ser consultados todos os 
dias úteis, a partir do dia 9 de Maio de 2022, durante as horas de expediente, isto é, das 
09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 , no Balcão da Promotorres E.M., sito na Av. Tenen-
te Coronel João Luís de Moura, Loja A Cave, 2560-273 Torres Vedras, onde os interessa-
dos poderão obter cópias dos mesmos, até à data limite da entrega das propostas. 

4 - FORMA DE ENTREGA DE PROPOSTAS:
4.1. As propostas deverão ser entregues em envelope fechado, na sede da Promotor-
res E.M., ou enviadas por correio ou correio eletrónico para o endereço eletrónico 
geral@promotorres.pt.
4. 2. Sendo a proposta entregue em envelope fechado, na sede da Promotorres E.M., 
esta emitirá um recibo, do qual constará o dia e hora da entrega da mesma, bem como 
a assinatura do trabalhador da Promotorres E.M. que a recebeu, ficando na sua posse 
uma fotocópia do respetivo recibo assinada pela pessoa que entregou a proposta.

5 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS:
As propostas devem ser rececionadas pela Promotorres E.M. até às 17h00 do dia 20 de 
maio de 2022, independentemente de serem entregues em mão ou enviadas por 
correio eletrónico.

6 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO:
6.1. O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa para a 
entidade adjudicante, na modalidade monofator, tendo por base exclusivamente a 
avaliação do preço, que deverá ser igual ou superior ao preço base, sendo as adjudica-
ções feitas aos concorrentes que apresentem as cinco propostas de valor mais elevado.
6.2. O concorrente que apresentar a proposta de valor mais elevado será o primeiro a 
escolher qual dos 5 (cinco) Bares a concurso, numerados na planta anexa, irá explorar 
e assim sucessivamente.
6.3. Em caso de empate entre os concorrentes, o critério de desempate será o sorteio.

7 - PREÇO BASE:
O preço base da adjudicação da exploração de cada um dos Bares é de €660,00 
(seiscentos e sessenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
8 - OUTRAS INFORMAÇÕES:
8.1. A abertura das propostas será efetuada no dia 23 de maio de 2022, à porta 
fechada, na sede da Promotorres E.M..
8.2. A decisão de adjudicação da exploração dos Bares será notificada por correio 
eletrónico, até ao dia 1 de junho de 2022, a todos os concorrentes e aos adjudicatários, 
sendo os adjudicatários também contatados telefonicamente.

Para constar, e devidos efeitos, se publica o presente anúncio.

Torres Vedras, 6 de maio de 2022

ANÚNCIO PÚBLICO 

CONCURSO PÚBLICO PARA A ADJUDICAÇÃO DA EXPLORAÇÃODOS BARES 
DA ZONA DE ANIMAÇÃO NA FEIRA DE S. PEDRO DE 2022, EM TORRES VEDRAS, 
QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 3 DE JULHO DE 2022.


