
CONCURSO PARA EXPLORAÇÃO DO

BAR DA CAPELA
1 – Identificação e contactos da entidade adjudicante
Designação da entidade adjudicante: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Martinho 
de Bougado, NIPC 501449264
Endereço: Rua de S. Martinho, n.º 118, S. Martinho de Bougado, 4785- 359 Trofa 
Endereço eletrónico: paroquiadatrofa@gmail.com

2 – Objeto do contrato 
Concessão da exploração de uma cafetaria/estabelecimento de restauração no Parque Nossa 
Senhora das Dores, Trofa
Preço base do procedimento: (€1.500,00/mensal)

3 – Local da execução do contrato 
Fracção B do prédio em regime de propriedade horizontal, inscrito na matriz urbana sob o nº 
11212 da União de Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), e descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Trofa com o nº 3716/20070430-B da freguesia de S. Martinho 
de Bougado

4 – Prazo de execução do contrato 
3 anos, renovável por períodos sucessivos de 1 ano

5 – Acesso às peças do concurso, pedidos de participação e apresentação das propostas
Consulta das peças do concurso
Rua de S. Martinho, n.º 118, S. Martinho de Bougado, 4785- 359 Trofa (horário do Cartório)
Fornecimento de cópias das peças do procedimento no local da consulta das peças do concurso 
contra o pagamento de €200,00.

7 – Prazo para apresentação das propostas 
Até às 17h00m do dia 30 de Junho de 2018

8 – Critério de adjudicação 
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes fatores: 
60% valor proposto de renda; 
30% curriculum que demonstre formação e experiência na exploração de estabelecimentos 
similares; 
10% plano para a dinamização do espaço

9 – Prestação de caução
Sim (€3.000,00)  

10 – Outros 
Aceitação de possível actividade similar de Maio a Setembro por parte da Comissão de Festas de 
Nossa Senhora das Dores nas imediações.

11 – Identificação do autor do anúncio 
Padre Luciano Alberto da Silva Lagoa 
Presidente da Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial da Paróquia de São Martinho de Bougado
Mais Informações podem ser obtidas nos Cartório Paroquial
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