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ANÚNCIO 

Consulta ao Mercado para Arrendamento de dois Imóveis destinados ao alojamento 

de estudantes (ao abrigo do disposto nos art. 43º e 35º da Lei n.º 280/2007, de 7 de 

agosto) 

 

1. Os Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Beja pretendem tomar de arrendamento dois 

imoveis para habitação destinados ao alojamento de alunos, com as seguintes características: 

 

a) Localização dos imóveis: cidade de Beja 

b) Prazo do contrato: 5 anos 

c) Características dos imóveis a arrendar:  

IMOVEL I: Cozinha, 10 divisões (adaptáveis a quartos)/ 3 casas de banho. O arrendamento poderá incindir sobre 

uma ou mais fracções desde que sitas no mesmo prédio. 

 

IMOVEL II: Cozinha, 4/5 divisões (adaptáveis a quartos), 2 casas de banho; 

 

2 - As propostas deverão ser constituídas por: 

a) Identificação do Imóvel (Imóvel I/ Imóvel II); 

b) Descrição do imóvel (caracterização – número de cómodos e características); 

c) Devem ser juntos os seguintes documentos: 

 Caderneta predial actualizada; 

 Certidão do registo predial actualizada; 

 Planta de implementação do prédio; 

 Licença de utilização; 

 Certificado energético. 

d) Identificação do Proprietário (nome, NIF, contacto telefónico, endereço electrónico); 

e) Valor da renda mensal pretendida. 

 

3 - As propostas deverão ser endereçadas para:  

Instituto Politécnico de Beja Rua Pedro Soares – Campus do IPBeja- Apartado 6155 

7800-295 Beja  

e-mail: sap@ipbeja.pt 
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3.1.–A entrega das propostas deverá ser realizada até às 17h30m do 10º dia útil contado a partir da data de 

publicação do anúncio no site do IPBEJA, independentemente da publicação no Portal DGTF – Direção 

Geral do Tesouro e Finanças,  

3.2.–As propostas e respectiva documentação poderão ser entregues em mão, por correio, ou para o endereço 

electrónico sap@ipbeja.pt, desde que dêem entrada no IPBEJA, até às 17H30m do 10º dia útil contado a 

partir da data de publicação do anúncio no site do IPBEJA. 

 

 

O Presidente do Instituto Politécnico de Beja 

 

 

 

João Paulo de Almeida Lança Trindade 
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