
 
 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CONCURSO PARA ADJUDICAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS  

NO MERCADO DE ALVALADE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS 

 

1. Ao sétimo dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, pelas onze horas e quarenta 

minutos, reuniu nos Serviços Centrais da Junta de Freguesia de Alvalade, sito no Largo 

Machado de Assis, código postal mil e setecentos cento e dezasseis, em Lisboa, o júri do 

concurso nomeado no âmbito do concurso para adjudicação de espaços comerciais no 

Mercado de Alvalade, por deliberação do despacho quarenta e oito, dois mil e vinte e dois, 

autorizado pelo Vogal (Dr.) Tomás Gonçalves da Junta de Freguesia de Alvalade, para conduzir 

o procedimento supra identificado, constituído pela sua Presidente (Dra.) Marta Cordeiro, pelo 

Vogal Efetivo  (Eng.) João Santos e Vogal Suplente (Arq.) Rute Santos. --------------------------------- 

 2. A reunião visou proceder ao ato de abertura das propostas apresentadas no âmbito do 

concurso acima identificado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O júri verificou que, no decurso do prazo fixado no Ponto 4.1 do Aviso do Procedimento, 

foram apresentadas 6 (seis) candidaturas, que se passam a enunciar de acordo com a 

ordenação alfabética: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.1 CPdA - Companhia Portuguesa de Algas, Unipessoal, Lda., em impresso próprio, instruído 

com a documentação requerida, para Sector IV Lugar 1; --------------------------------------------------- 

3.2 CPdA - Companhia Portuguesa de Algas, Unipessoal, Lda., em impresso próprio, instruído 

com a documentação requerida, para Sector VI Lugar 1; --------------------------------------------------- 

3.3 CPdA - Companhia Portuguesa de Algas, Unipessoal, Lda., em impresso próprio, instruído 

com a documentação requerida, para Sector VI Lugar 1, para Sector VI Lugar 3. Sendo que o 

lugar a concurso é composto pelo Setor VI Lugares 2,3, esta candidatura foi excluída; ------------- 

3.4 Green Falls Unipessoal Lda., em impresso próprio, instruído com a documentação 

requerida, para Sector VI Lugar 2,3; ------------------------------------------------------------------------------ 

3.5 Horácio Afonso Alves, Comércio de Peixe e Mariscos, Unipessoal Lda., em impresso 

próprio, instruído com a documentação requerida, para Setor VII Lugares 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.6 Horácio Afonso Alves, Comércio de Peixe e Mariscos, Unipessoal Lda., em impresso 

próprio, instruído com a documentação requerida, para Loja 7; ----------------------------------------- 

4. Durante o período de candidaturas fixado no aviso, foi ainda rececionada a candidatura de 

Talho Alcides Costa Unipessoal, Lda., para a loja 46, mas ainda no referido prazo, a 

17/02/2022, o candidato enviou email desistindo da mesma. --------------------------------------------- 

5. Da análise da documentação apresentada, constatou-se que: ----------------------------------------- 
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5.1 A candidata CPdA - Companhia Portuguesa de Algas, Unipessoal, Lda., apresentou o 

projeto comercial incompleto, encontrando-se em falta a planta de instalação de 

equipamentos/ esquisso, investimentos a realizar e informações referentes ao Curriculum 

Vitae; constatou-se ainda que as certidões de não dívida à Autoridade Tributária e Segurança 

Social apresentadas, têm os prazos expirados, pelo que, será dado cinco dias úteis para 

apresentação da referida documentação, sob pena exclusão;--------------------------------------------- 

5.2 A candidata Horácio Afonso Alves, Comércio de Peixe e Mariscos, Unipessoal Lda., 

apresentou o projeto incompleto, para a Loja 7, encontrando-se em falta a planta de 

equipamentos/esquisso, pelo que, será dado cinco dias úteis para apresentação da mesma. ---- 

6. Os candidatos serão notificados por email da presente ata; -------------------------------------------- 

7. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrado o ato de abertura das propostas pelas 

doze horas, tendo sido lavrada a presente Ata que foi assinada pelos membros do júri do 

Procedimento acima identificados. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Júri do Procedimento, 

 

A Presidente, 

 

 

 

O Vogal Efetivo, 

 

 

 

A Vogal Suplente, 
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