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EDITAL 

Paulo Jorge Martins Pina, Presidente da União das Freguesias de Seia, São Romão 

e Lapa dos Dinheiros, torna público que: 

1- Em reunião de Executivo datada de 27 de novembro de 2019, foi decidido proceder 

à abertura de Hasta Pública, para candidaturas à “Exploração de Quatro Bares nas 

Festas do Fim de Ano – 2019”, que se realizam no Mercado da Vila, em São Romão; 

2- As concessões são efetuadas durante o período em que decorrem as Festas do 

Fim de Ano - 2019, (31 de dezembro de 2019); 

3- As concessões restringem-se à exploração dos bares, com venda de bebidas, de 

acordo com o cumprimento de toda a legislação aplicável; 

4- O horário de funcionamento é o estipulado pela organização das Festas do Fim de 

Ano - 2019, abrindo, no dia em que as mesmas decorram, às 21h00 e encerrando às 

06h00; 

5- A União das Freguesias é responsável pela disponibilização de um espaço fechado, 

para cada bar e colocação de pontos de água e ligação de luz; 

6- Os interessados deverão efetuar as suas Propostas, em carta fechada, 

mencionando no exterior do envelope a indicação da presente Hasta, até às 17H00, 

do dia 16 de dezembro de 2019 e entregues nos Serviços Administrativos da União 

das Freguesias; 

7- Cada concorrente só poderá licitar um bar, devendo o valor apresentado ser global, 

em relação aos dias de exploração. Não serão aceites propostas inferiores a € 100,00 

(cem euros); 

8- As concessões serão feitas às Propostas mais vantajosas financeiramente, tendo o 

pagamento de ser efetuado na totalidade até ao dia 31 de dezembro de 2019; 

9- Os concorrentes vencedores terão, obrigatoriamente, que cumprir as regras 

estabelecidas no Regulamento dos Bares, imposto pela organização das Festas do 

Final de Ano – 2019. O referido Regulamento está disponível nos Serviços 

Administrativos da União das Freguesias; 

10- O Ato Público da Abertura das Propostas realizar-se-á no dia 16 de dezembro de 

2019, pelas 18h00, no Edifício Sede da União das Freguesias de Seia, São Romão e 

Lapa dos Dinheiros. No caso de igualdade de valores, proceder-se-á, à licitação verbal 

entre os Concorrentes melhor posicionados, com lanços mínimos de € 20,00 (vinte 

euros); 
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11- No recinto do evento podem ser comercializados produtos concorrentes aos 

vendidos pelo concessionário, não tendo este assim, direito a qualquer tipo de 

indemnização; 

12- Quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto dos Serviços 

Administrativos da União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, 

durante o período normal de expediente.  

 

São Romão, aos nove dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezanove.   

 

O Presidente 

Paulo Jorge Martins Pina 
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