CONCURSO
Quatro Lugares para Carros puxados por Cavalos

A Óbidos Patrimonium-E.M., por delegação de competências da Câmara Municipal de Óbidos,
criou quatro lugares para exploração do serviço de circuitos turísticos a efectuar por carros
puxados por cavalos, sendo que a sua exploração será entregue em regime de concessão
anual, um período de exploração de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro.
Os lugares de estacionamento dos carros e cavalos serão junto ao parque de estacionamento
principal que a Empresa Óbidos Patrimonium-E.M. equipará com um ponto de água.
Assim, está aberto concurso para a concessão dos quatro lugares segundo as seguintes regras:
•
•
•

•

•
•
•

As propostas deverão ser apresentadas à Óbidos Patrimonium-E.M. até as 12h00 do
próximo dia 13 de Fevereiro em envelope fechado;
A abertura de propostas será na Sala de Formação da Óbidos Patrimonium, na Casa do
Pelourinho, Rua Direita n.º 107, Óbidos, no dia 13 de Fevereiro de 2009, pelas 16h00.
Na proposta os interessados deverão apresentar à Óbidos Patrimonium-E.M. os
circuitos que se propõem executar tendo em conta que deverão utilizar
prioritariamente percursos que não utilizem a estrada nacional n.º 8 ou que por ela
circulem no mais curto trajecto possível.
Os interessados, para além das condições que entenderem poder oferecer para a
prestação de um melhor serviço, deverão apresentar proposta do valor da concessão a
pagar à Óbidos Patrimonium-E.M., tendo como base de licitação o valor de 350 euros
por lugar;
Cada concorrente só se poderá candidatar a um máximo de dois lugares;
O valor da concessão será pago à Óbidos Patrimonium-E.M. em quatro prestações
trimestrais.
A Óbidos Patrimonium escolherá, de entre as propostas apresentadas, as que
considere melhor servirem os interesses da autarquia, da Vila e dos utentes.

Óbidos, 23 de Janeiro de 2009
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