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EDITAL Nº 88 / 2022  

 
 

 

HERMENEGILDO JOSÉ DURÃO RODRIGUES, VEREADOR COM COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS: 

 

Faz saber que o Município de Elvas vai promover um concurso para arrendamento de uma 

garagem situada na Rua das Parreiras às Almas, nº 17-D em Elvas cujo objeto e condições a 

seguir se descrevem: 

 

1. Entidade Adjudicante 

O presente procedimento é promovido pelo Município de Elvas e dirigido pelo 

Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos (DAGRH); 

 

Endereço: Rua Isabel Maria Picão, Apartado 70, 7350-953 Elvas; 

 

Telefone: 268639740, correio eletrónico geral@cm-elvas.pt; 

 

2. Objeto do Concurso 

O presente concurso tem como objeto a arrematação em hasta pública para 

arrendamento de uma garagem situada no rés-do-chão do prédio sito na rua das 

Parreiras às Almas, com entrada independente pelo nº 17-D de polícia, Freguesia de 

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, 7350-025 em Elvas; 

 

3. Programa de Concurso e Caderno de Encargos  

O Programa, Concurso e o Caderno de Encargos encontram-se patenteados no Departamento de 

Administração Geral e Recursos Humanos (DAGRH), e na subunidade Orgânica Flexível de 

Administração e de Atendimento (SOFAA), podendo serem prestados esclarecimentos do 

concurso pelo telefone do Município, ou ainda no atendimento do Balcão único, durante as horas 

normais de expediente;  

 

A garagem poderá ser visitada pelos potenciais interessados, devendo ser a mesma solicitada 

junto dos serviços de atendimento do Balcão Único do Município; 

 

O valor base da renda é de 50,00 (cinquenta euros), e pela cedência será devido o valor mensal 

constante na proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta o valor mais elevado 

oferecido na proposta; 

 

Na eventualidade de serem apresentadas propostas de igual valor de que resulte uma situação de 

empate, seguir-se-á licitação verbal com lances mínimos de 10 € (dez euros); 

 

Os interessados deverão proceder á entrega das propostas, dirigidas ao Senhor Presidente da 

Câmara em subscrito fechado, identificando o concurso a que se destina, e dar entrada nos 

mailto:geral@cm-elvas.pt


 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rua Isabel Maria Picão * 7350-476 Elvas   Telef. 268 639 740 
geral@cm-elvas.pt  http://www.cm-elvas.pt 

Pág. 2 de 2 

GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

serviços do Balcão Único do Município de Elvas durante as horas normais de expediente, ou 

serem enviadas pelo correio de modo a serem recebidas por esta Autarquia até ao próximo dia 27 

de Maio de 2022; 

 

Das propostas devem constar: 

 

Nome e morada do proponente; 

Número do BI/CC ou outro documento de identificação; 

Número de identificação fiscal; 

Preço oferecido pelo arrendamento mensal da garagem (em numerário e por extenso): 

 

       - As propostas serão abertas no dia 31 de Maio pelas 10H30 no edifício dos Paços do 

Concelho, sito na Rua Isabel Maria Picão 7350- em Elvas, perante uma comissão designada para 

o efeito; 

 

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

AFIXADOS NOS LUGARES PÚBLICOS DO ESTILO.--------------------------------------------------------- 

 
Paços do Concelho, 5 de Maio de 2022 

 

O Vereador com Competências Delegadas 
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