
II SÉRIE Nº 56 SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2021

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT

Município de Lajes das Flores

Anúncio n.º 94/2021 de 22 de março de 2021

Luís Carlos Martins Maciel, Presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores, em cumprimento 
com o disposto na alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público que 
a Câmara Municipal das Lajes das Flores, em reunião ordinária do dia 18 de março de 2021, deliberou 
proceder à abertura de procedimento para arrendamento para fins não habitacionais dos edifícios sitos 
no Complexo Desportivo XXI.

Os interessados deverão apresentar as respetivas propostas até às 16h30 do dia 06 de abril de 2021, 
redigidas nos termos do , em conformidade com o Anexo I ao presente Programa do modelo da proposta  
Procedimento, com um valor para arrendamento não inferior ao fixado no programa do procedimento, e 
devem ser entregues por uma das seguintes vias:

(i) em invólucro opaco e fechado, no rosto do qual deve ser escrita a palavra «Proposta», indicando-
se o nome ou a denominação social do concorrente ou, se for o caso, dos membros do agrupamento 
concorrente, e a designação do contrato a celebrar. Serão entregues no edifício sede dos Paços do 
Concelho do Município das Lajes das Flores, até ao dia e hora fixado no anúncio do concurso, pelos 
concorrentes ou seus representantes, contra recibo

(ii) remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de receção; ou, sempre devidamente assinadas 
pelos seus legais representantes,

(iii) para o seguinte endereço de correio eletrónico geral@cmlajesdasflores.pt em qualquer caso, 
admitir-se-á a entrega de propostas até às 16h30 do dia 06 de abril de 2021, coincidente com a hora do 
encerramento ao público dos serviços administrativos municipais.

A licitação efetua-se a partir da proposta de arrendamento mais elevada a partir do valor base de 
licitação, sendo que terminada a licitação, o júri comunicará imediatamente ao proponente que tiver 
realizado a proposta de arrendamento mais elevada que é ele o indicado, como "adjudicatário 
provisório", pelo Júri à Câmara Municipal para o ato arrendamento para fins não habitacionais.

Faz saber ainda que o ato público para arrendamento dos edifícios decorre no dia 07 de abril de 2021. 
pelas 10h30, no Auditório Municipal sito na Avenida Do Emigrante N.º 4, 9960-431, Lajes das Flores.

19 de março de 2021. - O Presidente da Câmara, Luís Carlos Martins Maciel.


