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ANÚNCIO HASTA PÚBLICA 
 

Processo n.º HP/2/DGC/DAP/DMGP/CML/22 
 

Hasta Pública para arrendamento do espaço municipal não habitacional designado por 

“Cafetaria do Foyer Grande do Fórum Lisboa - Assembleia Municipal de Lisboa” 

 

Para os devidos efeitos, torna-se público que no dia 5 de julho de 2022, às 10h00m, terá lugar na sala de concursos do 

Edifício Central do Município - Campo Grande, n.º 25, Piso 1, Bloco F, em Lisboa, o ato público da Hasta que tem por objeto 

o arrendamento do espaço municipal não habitacional designado por “Cafetaria do Foyer Grande do Fórum Lisboa - 

Assembleia Municipal de Lisboa”, nos termos da Proposta n.º PROP/1/DGC/DAP/DMGP/CML/22 aprovada por despacho de 

04/05/2022 do Senhor Diretor Municipal de Gestão Patrimonial, Eng.º Bernardo Alabaça. 

As peças da Hasta Pública são divulgadas no Boletim Municipal e nos sítios da internet https://www.lisboa.pt/ e 

https://cidadedeoportunidades.cm-lisboa.pt/. 

Os interessados podem descarregar as peças do procedimento no sítio da internet ou consultar o processo n.º 

HP/2/DGC/DAP/DMGP/CML/22 todos os dias úteis das 09h00m às 17h00m no Departamento de Relação com o Munícipe e 

Participação – Divisão de Atendimento – Loja Lisboa - Entrecampos, sita no Edifício Central do Município - Campo Grande, 

n.º 25, Piso 0, 1749-099 Lisboa, até às 17h00m do dia 1 de julho de 2022. 

As Propostas devem ser remetidas por correio em envelope opaco e fechado, sob registo e com aviso de receção, ou 

entregues por mão própria pelos candidatos ou seus representantes, contra recibo, devendo as mesmas, em qualquer dos 

casos, dar entrada no  Departamento de Relação com o Munícipe e Participação – Divisão de Atendimento – Loja Lisboa - 

Entrecampos, sita no Edifício Central do Município -  Campo Grande, n.º 25, Piso 0, 1749-099 Lisboa, até às 13h00m do 

dia 4 de julho de  2022. 

Os interessados poderão visitar o espaço a arrendar nos dias 30 de maio e 1 de junho, entre as 9h00m e as 17h00m. 

Qualquer interessado pode solicitar por escrito os esclarecimentos que entender por necessários até às 17h00m do dia 8 

de junho de 2022, à Comissão da Hasta Pública na Direção Municipal de Gestão Patrimonial – Departamento de 

Administração do Património – Divisão de Gestão de Contratos, sita no Edifício Central do Município - Campo Grande, n.º 

25, Piso 3, Bloco C, 1749-099 Lisboa, telefones 217.988.207, 217.988.444 e 218.172.856, endereço eletrónico 

dmgp.dap.dgc@cm-lisboa.pt 

Publique-se no Diário da República, Boletim Municipal e em dois jornais de circulação nacional. 

Lisboa, 12 de maio de 2022. 
 

A Diretora de Departamento 

 

mailto:dmgp.dap.dgc@cm-lisboa.pt
https://www.lisboa.pt/
https://cidadedeoportunidades.cm-lisboa.pt/
mailto:dmgp.dap.dgc@cm-lisboa.pt

		2022-05-13T10:17:42+0100




