
CÂMARA MUNICIPAL DO NORDESTE

E D ITAL

CARLOS ALBERTO MEDEIROS MENDONÇA, Presidente da Câmara

Municipal do Nordeste

Torna público que no próximo dia 23 de novembro, se procederá á

alienação em hasta pública de um corte de erva para alimentação de gado, do

prédio rústico com a área de 8.013m2, sito á Rua Direita, freguesia da

Achadinha.

Para ficarem habilitados a licitar, os interessados devem apresentar a

proposta, na qual o concorrente identifica de forma clara e inequívoca o valor

oferecido, conforme modelo da proposta que será disponibilizada a todos os

interessados.

A proposta referida no parágrafo anterior, deve ser encerrada em

envelope opaco e fechado, no rosto do qual deve ser escrito Alienação em

Hasta Pública de um Corte de Erva”, bem como o nome ou denominação social

do concorrente, entregue diretamente ou enviado por correio registado para

Município de Nordeste, Praça da República, 9630-141 Nordeste, até às 16:00

horas do dia 22 de novembro de 2016.

O ato público terá lugar pelas 10:00 horas do já referido dia 23 de

novembro de 2016, no edifício dos Paços do Concelho.

A licitação será realizada a partir da proposta de valor mais elevado,

sendo o valor de cada lanço de € 10,00 (dez euros).



Ao Ato Público pode assistir qualquer interessado, apenas nele

intervindo os proponentes ou seus representantes desde que sejam portadores

de credencial emitida pelo concorrente indicando os plenos poderes do seu

representante, o qual deve estar munido de bilhete de identidade/cartão de

cidadão.

A importância da arrematação deverá ser depositada logo que a mesma

termine na Tesouraria da Câmara Municipal.

A venda da maior oferta obtida na licitação acresce o IVA à taxa de 4%.

Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual

teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e no sítio da internet

desta Câmara Municipal.

Paços do Município do Nordeste, 29 de outubro de 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA

(Carlos Mendonça)


