MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
UTILIZAÇÃO E RENDIBILIZAÇÃO DE
IMÓVEL
A Universidade de Aveiro faz saber que está a avaliar as condições, a apetência e o interesse do mercado relativamente à utilização
e rendibilização do seguinte imóvel, de sua propriedade - “Antigos Armazéns da Quimigal” com área de 744,15 m2, localizado na
Rua Comandante Rocha e Cunha, n.ºs 144, 146 e 148, concelho de Aveiro, freguesia da Glória e Vera Cruz, registado na
Conservatória do Registo Predial de Aveiro com o n.º 813/19910319, aceitando propostas para a utilização do espaço cuja valia
seja suscetível de motivar o seu interesse, porquanto se enquadre nas suas áreas de missão.
Para o efeito, os interessados devem entregar:
- Carta dirigida ao Reitor da Universidade de Aveiro apresentando o projeto para o uso daquele espaço;
- Apresentação detalhada do candidato identificando, entre outras, a capacidade própria e as condições económicas de que dispõe
para o desenvolvimento do projeto;
- Memória descritiva demonstrando, designadamente, o interesse económico, social e/ou cultural da proposta, bem como as
condições de rentabilização económica que pretende oferecer;
- Documentação comprovativa das condições invocadas.
As propostas deverão ser remetidas, até ao dia 22 de fevereiro de 2018, para a Reitoria da Universidade de Aveiro, sito em
Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, por correio registado, ou por correio eletrónico (endereço reitor@ua.pt), ou
entregues pessoalmente, na Secretaria da Reitoria, nos períodos compreendidos entre as entre as 9h00 e as 12h00 e entre as
14h00 e as 17h00.
O presente anúncio visa exclusivamente avaliar o interesse potencial do mercado no referido imóvel, não constituindo, por isso, a
abertura de um qualquer concurso, inexistindo em decorrência um qualquer direito à adjudicação resultante da comparação
relativa das propostas apresentadas.
O processo encontra-se disponível para consulta nos Serviços de Gestão Técnica e Logística, Campus Universitário de Santiago,
em Aveiro, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 17h30, bem como
no sítio da Internet desta entidade, em http://www.ua.pt/sgtl/anunciosdeinteressepublico
A Universidade de Aveiro garante, nos termos legais, a confidencialidade da documentação recebida.
Aveiro, em 31 de janeiro de 2018
O Reitor, Prof. Doutor Manuel António Cotão de Assunção
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