
MUNiCiPIO DE OURIQUE

CAMARA MUNICIPAL

-------- PEDRO NUNO RAPOSO PRAZERES DO CARMO, Presidente da Camara Municipal do

Concel ho de Ou rique ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. LOTE N.o 14 - OURIQUE

Localiza~ao: Loteamento Industrial do Rossio do POyo - Ourique

Artigo Matricial - 4354 - Natureza: Urbana

Descri~ao predial- 815/19911118 - Averb. - Ap. 3714 de 2009/09/01

Confronta~oes: Norte: Caminho Municipal; SuI: Via Publica; Nascente: Via Publica; Poente:

Lote n.o 7.

Area: 548,3900m2

VALOR BASE/RENDA MENSAL: (duzentos e cinquenta euros).

2. Podem apresentar proposta em carta fechada, todos os cidadaos pertencentes a um Pais da

Uniao Europeia, maiores ou emancipados, ou, ainda, sociedades comerciais com sede no mesmo

es pa yO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. As propostas deverao ser apresentadas por escrito, em lingua portuguesa, com indicayao do

valor mensal da renda e discriminayao do montante global do contrato, devendo ser remetidas em

envelope devidamente fechado, e entregues directamente na Secyao de Aguas, Taxas e Licenyas

do Municipio de Ourique, ate ao proximo dia 16 de Julho do corrente ano, durante 0 horario

normal de expediente (9h - 12h30m/14h - 17h30m), ou enviadas pelo correio, para Avenida 25
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de Abril n.o 26, 7679-250 OURIQUE, devendo constar no envelope a indica<;ao "PROPOSTA DE

ARREN DAM ENTO - LOTE 14" ----------------------------------------------------------------------------------------

4. 0 lote n.o 14 sera atribuido em regime de arrendamento, ao candidato que apresentar 0 melhor

pre<;o, sendo excluidas as propostas de valor inferior ao pre<;o base (€.250,00). Em caso de

empate no valor da proposta proceder-se-a de imediato a licita<;ao verbal entre os proponentes,

sendo os lances de 50 €. cada. -----------------------------------------------------------------------------------------

6. Prazo de arrendamento - 1 ano, eventual mente renovavel ate ao periodo maximo de 3 anos,

se nao for denunciado por qualquer das partes, com antecedemcia minima de 30 dias, sendo a

renda actualizada nos termos legais. ---------------------------------------------------------------------------------

7. A arrendatario fica nao pode proporcionar a outrem 0 gozo total ou parcial da coisa por meio de

cessao onerosa ou gratuita da sua posi<;ao juridica, subloca<;ao ou comodato, excepto se obtiver

autoriza<;ao do locador; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

8. A primeira renda vencer-se-a no momento da celebra<;ao do contrato e cada uma das restantes

no 1.° dia util do mes imediatamente anterior aquele a que diga respeito. ----------------------------------

9. 0 arrendamento do Lote n.o 14, destina-se a ser utilizado para qualquer fim Hcito, mas nele

apenas podem ser executadas obras, desde que expressamente autorizadas pelo locador. ---------

10. No momento da restitui<;ao do local arrendado por for<;a da cessa<;ao do arrendamento sera

realizada uma vistoria por parte do locader, ficando as benfeitorias consideradas uteis a pertencer

ao arrendado sem qualquer indemniza<;ao ou reten<;ao, obrigando-se 0 arrendatario a remover

tudo 0 que se verificar desnecessario ou dispensavel. -----------------------------------------------------------

11. 0 acto publico de abertura das propostas tera lugar no decorrer da Reuniao Publica da

Camara Municipal, a realizar no dia 28 de Julho de 2010, no Salao Nobre da Camara Municipal,

com Sede na Avenida 25 de Abril, em Ourique, com inicio pelas 15horas, podendo todos os

interessados e demais pessoas assistir, procedendo-se a atribui<;ao do lote n.o 14, cujo contrato

de arrendamento sera celebrado no dia seguinte. -----------------------------------------------------------------



MUNiCipIO DE OURIQUE

CAMARA MUNICIPAL

-------- Para conhecimento geral se publica 0 presente edital e outros de igual teor que V80 ser

afixados nos lugares publicos do costume. -------------------------------------------------------------------------


