Anúncio de Procedimento Concursal
(a que se refere o n.º 4 do artigo 21.º do DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio)

1. Identificação e contactos da entidade adjudicante:
Designação da entidade adjudicante: APL - Administração do Porto de
Lisboa, S.A.
Serviço/órgão/pessoa de contacto: Direção de Desenvolvimento do
Território
Endereço: Gare Marítima de Alcântara
Código postal: 1350-355 Lisboa
Localidade: Lisboa
Telefone: + 351-21 361 10 00
Endereço eletrónico: geral@portodelisboa.pt

2. Objeto do Procedimento:
Designação do Procedimento: Atribuição de uma Licença de Utilização
Privativa de Domínio Público Hídrico do Estado em área de jurisdição da
APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A.
Descrição sucinta da licença: A licença visa o direito de utilização privativa
de uma parcela do domínio público do Estado afeta à APL–Administração
do Porto de Lisboa, S.A., constituída pelos módulos 1 e 2 do Núcleo de
Vendedores de Belém, à doca do Bom Sucesso, freguesia de Belém, para
uma das seguintes atividades: snack bar; street food sem caravana; ou
outra com interesse para o turismo como, por exemplo, apoio à atividade
marítimo-turística, nos termos previstos nos Termos de Referência.
3. Indicações adicionais:
É utilizado um leilão eletrónico? Não
É adotada uma fase de negociação? Não
4. Admissibilidade da apresentação de propostas variantes: Não
5. Local da licença: módulos 1 e 2 do Núcleo de Vendedores de Belém, à
doca do Bom Sucesso, na freguesia de Belém, em Lisboa.
6. Prazo da Licença: Cinco (5) anos a contar da atribuição da licença.

7. Documentos de habilitação:
7.1.

Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29
de janeiro;

7.2.

Documentos comprovativos de não se encontrar nas situações
previstas no artigo 55º do Código dos Contratos Públicos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;

7.3.

Certidão de registo comercial com todas as inscrições em vigor ou
disponibilização do código de acesso para a sua consulta online, nos
termos previstos no n.º 3 do artigo 83.º do CCP, no n.º 5 do artigo
75.º do Código do Registo Comercial e no artigo 17.º da Portaria n.º
1416-A/2006, de 19 de dezembro.

8. Acesso às peças do concurso e apresentação das propostas:
8.1.

Meio

eletrónico

de

consulta

das

peças

do

concurso:

https://www.portodelisboa.pt/espacos-disponiveis (entrar em Editais),
8.2.

Meio eletrónico de apresentação das propostas:
procedimentosconcursais@portodelisboa.pt

Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante: Não aplicável
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: Não aplicável
9. Prazo para apresentação das propostas: até às 23:59 do 30.º dia a contar
da data de envio do presente anúncio para publicação no Diário da
República.
10.Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a manter as
respetivas propostas: 120 (cento e vinte) dias a contar do termo do prazo
para a apresentação das propostas.

11. Critério de adjudicação: proposta economicamente mais vantajosa.
12.Prestação de caução: Valor equivalente a 12 (doze) meses de taxas sem
bonificação
13.Identificação e contactos do órgão de recurso administrativo:
Designação: Conselho de Administração

Endereço: Gare Marítima de Alcântara
Código postal: 1350-355 Lisboa
Localidade: Lisboa
Telefone: + 351-21-361 10 00
Endereço eletrónico: geral@portodelisboa.pt

Prazo de interposição do recurso: nos termos do n.º 2 do artigo 193.º do
Código do Procedimento Administrativo
14.Data publicação no Diário da República: 10 de maio de 2022
15.O procedimento a que este anúncio diz respeito também é publicitado no
Jornal Oficial da União Europeia? Não
16.Identificação do autor do anúncio:
Nome: Dr. Ricardo Medeiros
Cargo: Vogal do Conselho de Administração

