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AVISO DE CONCURSO PARA CONCESSÃO DO BAR 

 

 

A Associação Desportiva da Estação, aceita propostas para exploração do bar da 

sede do Clube sita na Rua Diamantino Alves da Costa, na Covilhã, de acordo com 

as seguintes condições: 

1. O concurso destina-se a todos os interessados, exceptuando os membros dos 

Órgãos Eleitos, bem como os seus cônjuges ou quem com eles viva maritalmente, 

ascendentes ou descendentes em primeiro grau. 

2. O espaço objecto deste concurso devidamente equipado, localiza-se na mesma 

morada da entidade contraente e corresponde ao bar da colectividade, composto 

da sala de bar, sala para refeições ligeiras, cozinha, arrecadação e duas casas de 

banho. 

3. O arrendamento inclui o equipamento existente que pertence à Associação 

Desportiva da Estação (máquinas, equipamentos diversos, mobiliário, loiças e 

utensílios). A lista dos equipamentos ficará anexa ao respectivo contrato de 

arrendamento. 

4. A manutenção e reparação de todo o equipamento será da responsabilidade do 

arrendatário 

5. As despesas com energia eléctrica, gás, telefone, televisão e internet, taxas 

municipais de saneamento e outras que incidirem sobre o estabelecimento são da 

responsabilidade do adjudicatário 

6. A renda será paga mensalmente até ao dia 8 de cada mês, sendo que no primeiro 

mês será pago um mês de caução (adiantamento da renda de um mês). 

7. O prazo do arrendamento é de 1 (um) ano renovável anualmente. 

8. O horário de funcionamento será acordado com a Direcção e autorizado pelas 

entidades competentes. 

9. O preço base de mínimo de renda mensal é de 750,00€. 
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10. A proposta a apresentar deverá contemplar obrigatoriamente o seguinte: 

10.1 Identificação do concorrente (nome, idade, morada e outros contactos); 

10.2 Experiência profissional no ramo de hotelaria e similares; 

10.3 Motivos pelos quais concorre; 

10.4 Horário de funcionamento; 

10.5 Proposta de renda mensal; 

11. Os concorrentes poderão visitar as instalações durante o período para a 

apresentação das propostas, devendo para o efeito solicitar antecipadamente tal 

vontade à Direcção do Clube através dos telefones 275 331 536, 963 662 846 ou 

adestacao@sapo.pt de segunda a sexta das 9.00 às 12.30 e das 14.00 às 18.00.  

12. Só serão consideradas as propostas que derem entrada na Sede do Clube entre 

os dias 26 de junho e 11 de julho de 2019, até às 18 horas. 

13. A proposta deverá ser colocada em envelope fechado na secretaria da 

Associação Desportiva da Estação, indicando no exterior “Proposta para 

Arrendamento do Bar da Associação Desportiva da Estação”. 

14. O As propostas serão analisadas em reunião de Direcção, que escolherá de 

todas as propostas a mais vantajosa para a associação. 

15. No caso de serem necessários alguns esclarecimentos adicionais, os 

concorrentes serão contactados para agendamento de entrevista com a Direcção 

do Clube. 

16. A Associação Desportiva da Estação, reserva-se o direito de não atribuir a 

exploração do bar a nenhuma das propostas recebidas, se considerar que essa é 

a decisão mais vantajosa para o interesse dos seus Associados. 

17. Verificando-se o previsto no ponto anterior ou se o concurso ficar deserto, a 

Direcção poderá adjudicar a concessão da exploração por ajuste directo. 

 

Covilhã, 25 de Junho de 2019 

O Presidente da Direcção 

 


