Câmara Municipal de Viana do Castelo

EDITAL

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO DE CAFÉ ADSTRITO AO TEATRO
MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA
----------JOS É MARIA CUNHA COSTA, PR ES ID ENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO
CONCELHO D E VIANA DO CASTELO: -------------------------------------------------------------------------Faz público, de hannonia com a deliberação camarária de 1O de novembro do ano
corrente, que se encontra aberto concurso público para adjudicação da "Concessão de

Exploração do Espaço de Café adstrito ao Teatro Municipal Sá de Miranda", com
subordinação às condições constantes do respectivo Regulamento, do qual poderá ser obtida
fotocópia na Secção de Expropriações e Concursos desta mesma Câmara ou consultado o site da
Câmara Municipal de Viana do Castelo: www.cm-viana-castelo.pt.-------------------------------------

----------O prazo para apresentação das propostas termina às 16,30 horas do prazo de 30
dias a contar da data da publicação do presente edital no jornal Aurora do Lima,---------------------- As propostas serão entregues no Serviço de Atendimento ao Munícipe (SAM), sito no Passeio
das Mordomas da Romaria, em envelope fechado, envelope esse que, juntamente com os

documentos a que se refere o ponto 1, do artigo 5º, do Programa de Concurso para a concessão
atrás mencionada, será incluído em envelope fechado , dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, que contenha externamente o nome do concorrente bem como os
dizeres:
CONCURSO PARA A CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO DE CAFÉ A DSTRITO AO
TEATRO MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA

----------Os envelopes recebidos com destino ao concurso serão abertos perante a Comissão para
tal efeito nomeada, em acto público, que decorrerá na sala de reuniões desta Câmara Municipal,
com início pelas 10.00 horas, no primeiro dia útil a seguir ao dia da apresentação das

propostas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar, se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
1ugares pú b 1icos de esti 1o.----------------------------------------------------------------------------------------------E eu,

~-~ ~ Diretor de Departamento de Administração Geral da

Câmara Municipal de Viana do Castelo, o subscrevi.--------------------------------------------------------------Paços do Concelho de Viana do Castelo, 29 de novembro do ano de dois mil e dezasseis.
O PRESIDENTE DA CÂMARA,

\ r-- /
osé Maria Cunha Costa)
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