CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
“BAR/RESTAURANTE/ESPLANADA DO EDIFÍCIO DA CASA DA PRAIA”

ATA DA REUNIÃO DO JÚRI NÚMERO DOIS
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois reuniu-se o Júri
do Procedimento relativo à Cessão de Exploração do Estabelecimento Comercial
“Bar/Restaurante/Esplanada do Edifício da Casa da Praia pelas vinte horas no edifício da Casa
do Povo do Pinhão em sessão ordinária com a presença dos membros de júri: João Silva (através
de meios eletrónicos), Anabela Diegas, Nelson Lima e Luís Almeida. Luís Guedes informou que,
por precaução, se encontra em isolamento profilático e, como tal, não compareceu.
Verificada a existência de quórum deu-se início à reunião com a seguinte ordem de
trabalhos:
PONTO UM - ABERTURA DE PROPOSTAS
Pelas vinte horas e quarenta minutos deu-se início à abertura e análise das propostas.
Verificou-se a entrada de dois e-mails referentes a duas propostas cujo conteúdo foi
posteriormente impresso. As propostas foram numeradas. Verificou-se o valor da proposta
apresentado por cada um dos dois concorrentes tendo sido elaborada uma lista de informação
prévia que depois de aprovada pelos membros do júri foi afixada na sede da junta de freguesia
e página da internet, pelas 23h00.
PONTO DOIS - ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
Concluída a análise inicial das propostas foram avaliados individualmente os documentos
constantes de cada uma das propostas e elaborada a lista de ordenação provisória que se anexa.
De seguida foi analisada toda a documentação e valorizada cada proposta nos termos do
Programa de Procedimento Pré-Contratual. O júri deliberou reunir em nova data para aprovação
final do Relatório Preliminar.

Pinhão, em vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e dois.
Os membros do júri:
.
.
.
.
.
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