
 

 

 

 

 

 

 

 

Edital N.º 23/2018 

 

Hasta Pública para a Concessão do direito da Exploração da Loja Identificada por  

Fração M Piso 0 do Mercado Municipal de Mesão Frio 

 

 

Torna-se público que, de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Mesão Frio, tomada na sua reunião ordinária realizada 

no passado dia 7 de junho, esta Câmara Municipal, vai proceder à Concessão da Exploração, da Loja M do Mercado Municipal, com a 

área de 71m2, sito no piso 0, Rua do Mercado, Freguesia de Mesão Frio (Santo André), por recurso a Hasta Pública. 

 

1. A Sessão da Hasta Pública decorre perante uma comissão nomeada pela Câmara Municipal e terá lugar no dia 26 de junho de 

2018, com início às 10:00 Horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal; 

2. A base de licitação é de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros); 

3. A licitação será verbal, por lanços não inferiores a 100,00 € (cem euros); 

4. Finda a licitação, o preço máximo atingido servirá de base ao despacho de adjudicação definitiva ou de anulação da praça, a 

proferir pelo Presidente da Comissão; 

5. Podem concorrer à arrematação, pessoas singulares ou coletivas;  

6. O pagamento da licitação é efetuado no ato da adjudicação; 

7. O contrato terá lugar na Câmara Municipal de Mesão Frio e será celebrado dentro de 20 dias após a licitação; 

8. O preço mensal a pagar pela ocupação é de 200,00 €; 

9. O concessionário prestará uma caução no valor igual a duas vezes a taxa mensal definida para o local; 

10. A concessão da respetiva loja será pelo período de 10 anos;  

11. O concurso será válido pelo período de 12 meses, sendo a lista da classificação mantida para o preenchimento, pela ordem 

sequencial de novo lugar ou vaga; 

12. Em tudo o mais omisso aplicar-se-á o Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro com as devidas alterações e o Regulamento do 

Mercado Municipal de Mesão Frio às disposições legais adequadas. 

 

 

Os interessados poderão consultar o processo, até ao próximo dia 25 de junho corrente, durante o horário de expediente (das 9:00h 

às 13:00h e das 14:00h às 17:00h), na Divisão Administrativa e Financeira - Setor de Património, deste Município. 

 

Paços do Concelho, 14 junho de 2018 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

(Alberto Monteiro Pereira, Dr.º) 


