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Anúncio 

 (artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto) 

 

 
1. Para instalação de Arquivo documental e de arquivos vários, a Universidade de 

Coimbra pretende adquirir um imóvel destinado a arquivo documental e instalação 

de serviços púbicos, com as seguintes características: 

 

a) Tipo e descrição do imóvel: Prédio urbano em regime de propriedade horizontal, 

composto por armazém com espaço amplo em piso único, estacionamentos (mínimo 

10) e logradouro, com pé direito alto, não inferior a 3,5m, pavimento lavável e não 

inflamável e portões de acesso amplos;  

Deve ainda possuir instalações de sistema automático de deteção de incêndio 

(SADI), rede elétrica, rede de esgotos e rede informática. Quanto à fenestração, será 

conveniente a existência de algumas janelas, podendo tratar-se de aberturas 

superiores. 

Quanto ao estado de conservação, pretende-se que o imóvel esteja em condições de 

poder ser utilizado de imediato para os fins a que se destina – arquivo documental e 

arquivo diverso – ou que, quando muito, possa necessitar de obras de remodelação 

de interior/adaptação muito ligeiras ou limpeza simples. 

 

b) Área: área bruta privativa não inferior a 1.000,000 m2 e área integrante não inferior 

a 4.500,00 m2. 

 

c) Localização: o imóvel deverá ter uma boa localização e facilidade de acesso, quer 

para pessoas, quer para viaturas automóveis, incluindo semirreboques. Deve situar-

se na zona dentro do perímetro urbano de Coimbra ou em zona próxima, desde que 

próxima das principais vias de acesso ao perímetro urbano da cidade de Coimbra, 

nomeadamente ICs e Autoestradas.  

 

2. Constituição das candidaturas (elementos obrigatórios):  

 

a) Proposta com identificação do proprietário, endereço postal e formas de 

contacto; 

b) Valor proposto para venda; 

c) Identificação completa do imóvel; 
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d) Planta de localização do imóvel, com indicação expressa da área do armazém 

e áreas exteriores; 

e) Fotocópia da caderneta predial ou da certidão matricial; 

f) Fotocópia da certidão do registo predial com as inscrições em vigor; 

g) Documento comprovativo da inexistência de dívidas às Finanças e à 

Segurança Social; 

h) Outros elementos que permitam avaliar o cumprimento dos requisitos 

mencionados em 1.  

 

3. Envio das propostas: 

a) As propostas e todos os elementos que as compõem devem ser enviadas nos 

termos constantes do ponto 4, nos seguintes endereços: 

 

Universidade de Coimbra – Administração 

Rua Larga 

Edifício Faculdade de Medicina (R/Ch. Esq.)  

3004-504 Coimbra 

ou 

gabadmin@uc.pt  

 

b) Os interessados, que não optem pelo envio por correio eletrónico da proposta 

completa, têm ainda de enviar para o endereço eletrónico gabadmin@uc.pt 

um e-mail com a identificação completa do imóvel, o valor da proposta, bem 

como a listagem dos demais elementos referidos no ponto 2. 

 

4. As propostas podem ser enviadas até às 23:59 horas do 10.º dia útil a partir da 

publicitação do presente anúncio na página da DGTF – Direção-Geral do Tesouro e 

Finanças, do seguinte modo: 

a) Envio por correio eletrónico: até à data e hora mencionadas supra, 

acompanhada de todos os elementos enunciados no n.º 2 e que devem constituir 

a candidatura; 

b) Envio por correio postal: o envio tem de ser feito em correio registado, dentro 

do prazo mencionado; 

c) Entrega em mão: as propostas deverão dar entrada até às 17:00 do 10.º dia 

útil seguinte à publicitação do presente anúncio na página da DGTF – Direção-

Geral do Tesouro e Finanças; 

 

5. As propostas apresentadas são válidas pelo prazo de 6 meses. 
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Coimbra,    de       de     , 
 

 
O Reitor 

 

      

 

(Amílcar Falcão) 
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