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EDITAL 

N.º 56/2022 

N.º de Registo 24028 Data 22/07/2022  Processo 2022/300.10.005/255  

 

ALBANO JOAQUIM MESTRE PEREIRA, VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO 
DO CACÉM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De harmonia com a deliberação tomada em reunião ordinária realizada dia 21 de julho de dois 
mil e vinte e dois, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém vai efetuar um procedimento por 
hasta pública para adjudicação do direito ao Arrendamento dos Quiosques da Sonega, na 
freguesia do Cercal do Alentejo e do Passeio das Romeirinhas na Freguesia de Santiago do 
Cacém. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os quiosques serão licitados individualmente. ------------------------------------------------------------------- 
As propostas serão efetuadas por licitação verbal e o valor da base de licitação será de € 125 
(cento e vinte e cinco euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------ 
Os lanços mínimos serão de € 25 (vinte cinco euros) sobre a base de licitação verbal. ---------------- 
O critério de adjudicação será o da proposta mais vantajosa para o Município, tendo em conta o 
valor mais elevado oferecido na licitação. ------------------------------------------------------------------------- 
O período de cedência do arrendamento é de 1 (um ano). --------------------------------------------------- 
Poderão assistir ao ato público todas as pessoas interessadas, podendo intervir os concorrentes 
ou os seus representantes devidamente credenciados para o efeito, bastando, no caso de titular 
de empresa em nome individual, a exibição do respetivo cartão de identificação civil. --------------- 
O valor da adjudicação será pago na Tesouraria da Câmara Municipal, no próprio dia da hasta 
pública, sob pena de ineficácia da mesma, se tal se não verificar. ------------------------------------------ 
Pelo arrendamento do Quiosque, a Câmara Municipal cobrará o quantitativo de 30,00€ (trinta 
euros), por mês. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Município de Santiago do Cacém reserva-se o direito de não adjudicar o contrato de cedência 
de exploração, se motivos supervenientes de fundamentado interesse público o justificarem. ---- 
A hasta pública realiza-se no dia 04 de agosto de 2022, pelas 10:30 horas, na Sala de Sessões do 
Edifício-Sede do Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------- 
PARA CONSTAR E PARA OS DEVIDOS EFEITOS, SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE 
VÃO SER AFIXADOS NOS LOCAIS DE ESTILO. ---------------------------------------------------------------------- 
 

O Vice-Presidente, 
 ((no uso da nomeação por despacho exarado no documento interno, 

com o registo n.º 26626, de 14 de outubro de 2021)  
por falta do Sr. Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

 

– Albano Joaquim Mestre Pereira – 
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