LOJAS – ARRENDAMENTO
A Misericórdia de Santarém aceita propostas para arrendamento urbano comercial das lojas
infra elencadas:

LOJA 1 (REFERÊNCIA LA.1/2019):
Distrito, Concelho, Freguesia: Santarém, Santarém, União de Freguesias da Cidade de Santarém
(Marvila, Ribeira Santarém, S. Salvador, S. Nicolau).
Local: A loja tem entrada na Rua Guilherme de Azevedo.
Descrição: Loja no R/C, com arrumos e WC.
Estado: Usado.
Área: 170 m2 (aprox.).
Valor mínimo da proposta/renda mensal: € 800,00.
Centralidade: Centro da Cidade.
Acessos: Transportes públicos; acesso à Rua O e às autoestradas.
Zona: serviços públicos; bancos; supermercados; jardins; cafés/restaurantes; entre outros
serviços.
Imagens:
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LOJA 2 (REFERÊNCIA LA.2/2019):
Distrito, Concelho, Freguesia: Santarém, Santarém, União de Freguesias da Cidade de Santarém
(Marvila, Ribeira Santarém, S. Salvador, S. Nicolau).
Local: A loja tem entrada na Rua Primeiro de Dezembro.
Descrição: Loja no R/C, com arrumos no primeiro andar e WC.
Estado: Usado.
Área: Loja no R/C - 100 m2 (aprox.) e arrumos no 1.º andar – 85 m2 (aprox.).
Valor mínimo da proposta/renda mensal: € 500,00.
Centralidade: Centro da Cidade.
Acessos: Transportes públicos; acesso à Rua O e às autoestradas.
Zona: serviços públicos; bancos; supermercados; jardins; cafés/restaurantes; entre outros
serviços.
Imagens:
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Os interessados podem fazer proposta nos seguintes termos:
A- Identificação/conteúdo das propostas:
1) Indicar a referência da loja (LA.1/2019 ou LA.2/2019).
2) Indicar o tipo de atividade/comércio.
3) Indicar o valor de renda mensal proposto.

B - Local e data limite para a apresentação de propostas:
As propostas devem dar entrada nos Serviços Administrativos da Misericórdia de Santarém até
às 17h00 do dia 30 de setembro de 2019.

C - Entrega das propostas:
1) As propostas podem ser entregues diretamente nos Serviços Administrativos, contra
comprovativo de entrega; ou
2) podem ser enviadas para o e-mail geral@scms.pt (devendo nesta situação contactar
telefonicamente a Misericórdia de Santarém – 243 305 260 – para confirmar a receção do email); ou
3) podem ser remetidas por correio registado com aviso de receção para a seguinte morada:
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, Avenida dos Combatentes, 1, 2005-361 Santarém. Se
o envio das propostas for feito por correio, o interessado será o único responsável pelos atrasos
que porventura se verifiquem, não podendo apresentar reclamação na eventualidade de a
entrada da proposta se verificar depois de findo o prazo de entrega das propostas.

D - Abertura das propostas:
A abertura das propostas será realizada no dia 30 de setembro de 2019, pelas 17h30, pelos
trabalhadores dos Serviços Administrativos da Misericórdia de Santarém. Posteriormente, as
propostas abertas e devidamente numeradas pela ordem de entrada serão encaminhadas para
a reunião da Mesa Administrativa.

E - Critérios:
As lojas serão arrendadas aos interessados que apresentarem o valor de renda mensal mais alto,
sem prejuízo do estabelecido no ponto F.

Página 5 de 6

F - Exclusão de propostas:
Serão excluídas as propostas que:
1) O valor de renda mensal proposto não cumpra o valor mínimo supra indicado.
2) A atividade/comércio não se enquadrar nos princípios/valores defendidos pela Misericórdia
de Santarém, conforme estabelecido no seu Compromisso.

G – Esclarecimentos:
Os interessados podem esclarecer quaisquer dúvidas através do e-mail geral@scms.pt ou do
telefone 243 305 260.
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