BARES BLUE MUSIC RESORT
FESTAS DA PRAIA 2014

Atribuição por Proposta em Carta Fechada
1 - As Festas da Praia pretendem atribuir por proposta em carta fechada, os 5 bares
disponíveis no interior do recinto denominado Blue Music Resort, conforme anexo nº 3 – bares
nº4, nº5, nº6, nº7 e nº8, pelo período de 1 a 9 de Agosto de 2014.
2 - A atribuição será feita por proposta, como acima referido, mediante o preenchimento do
respetivo formulário em anexo, sendo o valor base de cada bar o seguinte:
Bar nº 4 – 5.000,00€ (cinco mil euros);
Bar nº 5 - 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros);
Bar nº 6 - 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros);
Bar nº 7 - 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros);
Bar nº 8 - 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros).
3 – Cada bar será atribuído à proposta com o valor mais elevado.
4 – Se existir empate entre propostas com o valor mais elevado, o desempate entre elas será
efetuado por meio de licitação.
5 – A proposta deverá conter a identificação completa do proponente e contato, bem como a
indicação do(s) bar(es) pretendido(s) e respetivo(s) valor(es), conforme formulário em anexo .
6 – O pagamento será efetuado no ato da adjudicação, sendo possível a entrega para
liquidação de 2 cheques que serão descontados no dia 1 de Agosto e no dia 4 de Agosto,
respetivamente.

7 - Os interessados devem ter uma atividade de bar/restauração aberta, há pelo menos 6
meses, devendo para o efeito apresentar no dia da abertura das propostas, ou no dia seguinte,
a respetiva declaração de início de atividade, assim como tirar uma licença municipal para
vendas, para o período referido no número 1.
8 - Só poderão ser comercializados os produtos e as marcas permitidas pela Praia Cultural e
adquiridas apenas aos fornecedores oficiais da Blue Music Resort.
9 – As propostas em carta fechada deverão dar entrada nos serviços administrativos da
Cooperativa Praia Cultural, sito na Rua Serpa Pinto nº62, Santa Cruz, 9760-545 Praia da Vitória,
até às 12h00 do dia 22 de Julho de 2014.
10 – A abertura das propostas realizar-se-á no dia 22 de Julho de 2014, pelas 14h00, nas
instalações da Cooperativa Praia Cultural sito na Rua Serpa Pinto nº62, Santa Cruz, 9760-545
Praia da Vitória.

