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EDITAL Nº 42 / 2021  

 
 

 

DR. SÉRGIO LUIS MACARENO VENTURA, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO 

DE ELVAS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FAZ SABER, que por deliberação do Executivo Municipal na reunião realizada no dia 21 de Abril de 2021, está 

aberto concurso para arrendamento de Espaços Comerciais situados nos 102 Fogos da Boa-Fé, a seguir indicados: 

                                                                  - Espaço 2 – Comércio de roupas – Pronto-a-vestir 

                                                                  - Espaço 3 – Sapataria 

                                                                  - Espaço 7 – Barbearia 

                                                                  - Espaço 8 – Consultadoria/Diversos 

O valor base de licitação é de € 50,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Os interessados poderão candidatar-se devendo para o efeito colocar num envelope fechado com a designação de 

“Documentos”, os documentos a seguir indicados: 

» - Fotocópia do Cartão de Cidadão;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

» - Certidão passada pela Repartição Finanças comprovativa de que não exerce qualquer atividade comercial e / ou 

Industrial no Município de Elvas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

» - Curriculum Vitae (acompanhado de documentos comprovativos dos factos constantes do mesmo). ----------------- 

» - Memória Descritiva do investimento a realizar, descriminando o material a utilizar bem como os recursos 

humanos a afetar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Colocar noutro envelope fechado com a designação “Proposta”, um requerimento dirigido ao Emº Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Elvas, indicando a atividade a desenvolver e o montante da renda mensal 

proposto. Esses dois invólucros fechados, um contendo os documentos exigidos e outro a proposta, serão colocados 

num outro envelope fechado identificando por fora a qual loja diz respeito a candidatura. Esse involucro contendo os 

outros dois deverá ser entregue no Balcão Único do Município de Elvas até às 15H00 do dia 14 de Maio de 2021.  

 As propostas serão abertas no dia 19 de Maio de 2021 no decorrer da reunião do Executivo Municipal.---------------- 

- As Normas para arrendamento dos referidos Espaços Comerciais encontram-se patentes na Subunidade Orgânica 

Flexível Administrativa e de Atendimento – (SOFAA) da Câmara Municipal de Elvas, durante as horas normais de 

expediente, podendo os potenciais interessados obter cópias dos referidos documentos.------------------------------------

-PARA CONSTAR SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO SER AFIXADOS NOS 

LUGARES PÚBLICOS DO ESTILO.------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 04 DE Maio de 2021.-------------------------------------------------------------- 

 

 

O VEREADOR,             

Sérgio Luís Macareno Ventura 
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