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AJUSTE DIRETO Nº 2/2019 

ANÚNCIO – EXPLORAÇÃO DE BAR 
 

Informam-se todos os interessados que se encontra aberto até às 15h30m do dia 17 de junho 

de 2019, procedimento para exploração do Bar destinado a alunos, pessoal docente e não docente, 

funcionários, colaboradores e visitantes autorizados da Escola Básica da Costa da Caparica 

pertencente ao Agrupamento de Escolas da Caparica. 

O Caderno de Encargos encontra-se disponível para consulta, até à data fixada no parágrafo 

anterior, nos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas da Caparica e no sítio do 

Agrupamento de Escolas da Caparica www.aecaparica.pt 

As propostas devem ser enviadas para o e-mail aecaparica@gmail.com com a indicação no 

assunto de “Ajuste direto n.º 2/2019 para exploração do bar da Escola” ou entregues nos Serviços 

Administrativos até às 15h30m do dia 17 de junho de 2019. 

Da proposta deve constar: 

• A identificação do concorrente (nome, n.º B.I., NIF, morada, n.º telefone); 

• Declaração de aceitação de todas as condições constantes no caderno de encargos, elaborado 

em conformidade com o modelo constante do anexo I do art.º 57º do Código dos Contratos 

Públicos; 

• Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas d), e) e i) 

do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos; 

• Declaração/Certidão onde conste o objeto social da entidade concorrente e documentos 

comprovativos da qualificação profissional e/ou experiência do/a candidato/a, na área da 

restauração/área alimentar e de formação especifica na área de Higiene e Segurança Alimentar; 

• Descrição dos métodos adotados pelo/a candidato/a para garantia da qualidade. 

• Preçário dos bens a disponibilizar em formato.xls (EXCEL). 

• O quantitativo da prestação mensal proposta; 

• O valor mínimo da proposta é de 1.200,00 € mensais. 

 

O agrupamento de Escolas da Caparica reserva-se o direito de não atribuir a exploração, se as 

propostas apresentadas não se enquadrarem nos objetivos enunciados.  

Para visita às instalações objeto do contrato de exploração, contactar a Coordenadora dos 

Serviços Administrativos pelo telefone 212946120. 

 

Monte de Caparica, 31 de maio de 2019 

 

        A Diretora do Agrupamento de Escolas da Caparica 

    _________________________________ 

            (Isabel Maria Ribeiro da Silva Santos) 
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