ATA I - ABERTURA DE PROPOSTAS
CONCURSO PARA ADJUDICAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS NO MERCADO DE ALVALADE
Ao vigésimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, pelas onze horas, reuniu na sede da
Freguesia de Alvalade, o júri do procedimento, aprovado pelo Órgão Executivo, por deliberação do despacho
320/2022.
Estiveram presentes Marta Cordeiro, na qualidade de Presidente, Joana Vilela, na qualidade de Vogal Efetiva
e Francisco Paulo, na qualidade de Vogal Suplente.
A reunião visou proceder ao ato de abertura das propostas apresentadas no âmbito do concurso acima
identificado, tendo o júri verificado que, no decurso do prazo fixado no Ponto 4.1 do Aviso do Procedimento,
foram apresentadas 3 candidaturas, que se passam a enunciar:
- Ibrahim Mohamed Mohamed Ahmed, para o Setor VI - Lugar 1;
- One Ummah PT Unipessoal, Lda., Setor IV - Lugar 1;
- Sandra Maria Gomes Martins Dias, Unipessoal, Lda., para um lugar do ramo de atividade de peixe.
As candidaturas foram apresentadas em impresso próprio, mas instruídas com documentação em falta,
tendo o júri considerado que, estando a concurso 6 lojas e 6 bancas e sendo do interesse da Freguesia
promover a dinamização e oferta do Mercado de Alvalade, dar cinco dias úteis para apresentação da referida
documentação, sob pena de exclusão.
Os candidatos serão notificados por email da presente ata.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e decidido lavrar a presente ata que depois de lida e
aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri presentes na reunião.
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