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A Câmara Municipal da Boa Vista (adiante simplesmente CMBV) tornou 

público, no dia 10 de Julho de 2018, a abertura do Concurso Público para a 

atribuição de Três (3) espaços comerciais (denominados de Loja n.º 1, 2 e 3) 

situados na zona Bom Sossego Norte, Cidade de Sal-Rei, Ilha da Boa Vista. 

 

O presente regulamento poderá ser consultado pelos interessados nos Serviços 

de Atendimento da CMBV durante as horas normais de expediente, entre às 

08h30 e às 15h00, de todos os dias úteis, ou ainda através da página da CMBV 

no facebook. 

 

O presente concurso público reger-se-á pelas seguintes regras: 

Amplitude do Concurso: 

O concurso tem como objeto a cedência de exploração de Três (3) espaços 

comerciais (denominados de Loja n.º 1, 2 e 3) situados na zona Bom Sossego 

Norte, Cidade de Sal-Rei, Ilha da Boa Vista. 

 

O presente concurso é aberto a todos os interessados, podendo concorrer 

pessoas singulares residentes na Ilha da Boa Vista, e pessoas coletivas sedeadas 

na Ilha da Boa Vista.  

 

 

Características dos Quiosques: 

Os espaços comerciais serão licenciados pela CMBV para exercer as seguintes 

atividades comerciais:  
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 Venda de Produtos Farmacêuticos; 

 

 Venda de Peças Auto; 

 

 Venda de Equipamentos Eletrónicos e Afins; 

 

 Venda de Vestuários e Calçados; 

 

 Agência de Viagens e Venda de Excursões; 

 

 Venda de Equipamentos de pesca e outras; 

 

 Venda de um Produto ou Serviço; 

 

 Para fins de Escritório de Projetos Comerciais. 

 

Cada espaço comercial tem uma área de 26m2 e dispõe de uma casa de banho 

no seu interior. 

 

Os espaços comerciais deverão ser licenciados para funcionarem todos os dias 

da semana, no horário entre as 08h00 e às 18h00, podendo o horário ser 

posteriormente alargado mediante solicitação do arrendatário e autorização da 

CMBV. 

 

Do contrato de cedência de exploração: 

Os concorrentes vencedores serão contemplados com a celebração dos 

respetivos contratos de cedência e exploração. 
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O contrato terá a duração inicial de um (01) ano, renovável por iguais e 

sucessivos períodos. 

 

Os custos com o consumo de eletricidade e água serão da responsabilidade dos 

concorrentes vencedores. 

 

O valor da renda não deverá ser inferior ao montante de 14.000$00 (catorze mil 

escudos). 

 

Os concorrentes vencedores deverão celebrar o respetivo contrato e 

consequentemente iniciar a sua atividade, no prazo máximo de um (1) mês a 

contar da data da adjudicação. 

 

Caso o concorrente vencedor, por sua culpa exclusiva, não cumprir com o prazo 

fixado no n.º anterior, a CMBV reserva-se no direito de adjudicar o espaço 

comercial ao seguinte concorrente melhor classificado. 

 

 

Das Propostas: 

Cada concorrente apresentará apenas uma proposta, em envelope fechado com 

a inscrição ‘’Concurso para cedência de exploração de espaços comerciais – 

CMBV’’ e entregue na Secretaria da CMBV ou endereçado por correio à mesma, 

Caixa Postal n.º 22, Cidade de Sal-Rei, Ilha da Boa Vista, Cabo Verde. 

 

As propostas devem ser acompanhadas dos seguintes documentos: 

 Requerimento com menção do nome, idade, estado civil, nacionalidade e 

morada, ou em caso de pessoa coletiva, designação comercial, número de 

matrícula comercial e sede bem como o nome, idade, estado civil, 

nacionalidade e morada do seu representante legal (gerente). 
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 Declaração de NIF. 

 

 Registo Criminal (em caso de pessoa coletiva, deverá ser do 

representante legal). 

 

 Extrato bancário dos últimos três meses. 

 

 Declaração das Finanças que comprove a situação do concorrente com 

aquela instituição. 

 

 Declaração do INPS que comprove a situação do concorrente com aquela 

instituição. 

 

 Declaração da CMBV que comprove a situação do concorrente com 

aquela instituição. 

 

 

 

As propostas deverão ser dirigidas à Câmara Municipal da Boavista, até vinte 

(20) dias a contar da data da publicação do presente concurso. 

 

As propostas que forem entregues fora do prazo paragrafo anterior, serão 

automaticamente excluídos do concurso. 

 

Não obstante, caso for preciso e mediante justificação válida, a CMBV poderá 

alargar o prazo para a entrega das propostas. 

 

As propostas não selecionadas ficarão à disposição de seus proponentes, que 

querendo, poderão efetuar o seu levantamento na Secretaria da CMBV. 
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A CMBV reserva-se, no entanto, o direito de anular o concurso e de realizar 

novo concurso, caso nenhuma das propostas apresentadas merecer a sua 

aprovação. 

 

 

 

 

 

Critério de seleção das propostas: 

O critério de seleção das propostas é o da proposta economicamente mais 

vantajosa, consistindo a mesma na que apresentar o valor da renda mais alta 

(sendo que o valor mínimo é de 14.000$00).  

 

Do Jurado: 

A CMBV promoverá a criação de um júri, constituído por três (3) elementos, 

para apreciação e seleção das propostas vencedoras. 

 

Os jurados serão indigitados formalmente pelo Presidente da CMBV, podendo 

pertencer ou não ao quadro pessoal da CMBV. 

 

Impedimentos: 

Os jurados, pessoalmente e/ou por intermédia pessoa, estão impedidos de 

participar no presente concurso. 

 

Os concorrentes que se encontrem em dívida para com as Finanças, o INPS e a 

CMBV só serão aceites mediante documento que comprove um acordo para 
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regularização da sua situação, caso contrário, serão automaticamente excluídos 

do presente concurso. 

 

A cada concorrente vencedor será entregue um único espaço comercial, sendo 

intransmissível. 

 

 

Boa Vista, 09 de Julho de 2018. 

 

 

/O Presidente da CMBV/ 

 

_________________________________ 

                                                                 / José Luís Santos/ 
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