FERRE RÃ
ÁL E N TEJO
MUNICÍPIO

EDITAL
Hasta Pública para a alienação de veículos e máquinas industriais

Maria José do Ó Efigénio, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo,
para os devidos efeitos torna público que:
,

No dia 4 de Setembro de 2020, pelas 11,00 horas, terá lugar na Sala de Sessões do
Município de Ferreira do Alentejo, o ato público da Hasta Pública para alienação de
veículos e máquinas industriais, de acordo com o programa aprovado por despacho da
Vice-Presidente em 04/08/2020.
As propostas são remetidas pelo 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 Balcão Unico sito
na Rua Visconde de Ferreira n°3 5, até às 14,00 horas do dia 28 de Agosto de 2020.
Poderão apresentar proposta, as pessoas singulares ou coletivas que cumpram
cumulativamente, os seguintes requisitas:
Estejam regularmente constituídos nos termos da lei em vigor, se aplicável;
Tenham a situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social e
impostos perante a autoridade tributária;
As propostas deverão, sob pena de exclusão:
Ser entregues em envelope fechado, em cujo rosto se escrevera, o nome da Hasta Pública a
que se destina. “Proposta para alienação de bens veículos e máquinas industriais”,
bem como o nome/denominação do proponente o respetivo endereço:
-

A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, isto é, ao valor mais alto em relação ao
valor base de licitação.
O preço total de arrematação deverá ser pago na tesouraria municipal ou através de
transferência bancária, para o IBAN a indicar na notificação de adjudicação, no prazo
máximo de 30 dias úteis, após a notificação de adjudicação.
Para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos do costume e divulgado na página oficial da Câmara municipal na Jnternet
Paços do Município de Ferreira do Alentejo, 6 de Agosto de 2020
A Vice-Presidente da ‘Cârara iMunicipal,

Maria José do O Efigénio

