EDITAL
ALIENAÇÃO DE DIVERSO MATERIAL

----------JOSÉ

MARIA

CUNHA

COSTA,

PRESIDENTE

DA

CÂMARA

MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO: ------------------------------------Faz público, de harmonia com o despacho proferido no dia um de Julho do ano
corrente, que no dia 15 de Julho de 2010, pelas 10 horas, se procederá, na Sala de
Reuniões desta Câmara Municipal, à arrematação, por proposta em carta fechada,
de diverso material, que seguidamente se indicam: ------------------------------------------1 carrinha com7 lugares e caixa em ferro, tara 3260 Kg (anda);
1 cilindro pequeno (alcatrão) velho, tara +- 1000 Kg;
6 dumpers (2 andam);
6 motorizadas Famel zundape (2 andam);
2 renault 4L, incompletas;
1 elevador em chapa e madeira (executava a subida para Santa Luzia);
1 tractor (a peso) 2000 Kg;
1 betoneira grande com tractor +- 200 horas de trabalho;
1 cilindro grande (alcatrão) velho tara +- 5000 Kg – parque de
Mazarefes;
2 caldeiras velhas de alcatrão – parque de Mazarefes.
e com subordinação às condições constantes do presente edital, nos termos seguintes: ---

A) DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A ARREMATAÇÃO:
1. Lanços mínimos na licitação - € 50,00;
2. Ao valor da arrematação acrescerá o I.V.A. à taxa legal em vigor (21%);
3. Pagamento integral no acto da arrematação.

…/….

…/…
O referido material está disponível nos Armazéns da Praia Norte, nesta cidade de
Viana do Castelo. ---------------------------------------------------------------------------------------------Para constar, se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos lugares públicos do estilo. -------------------------------------------------------------------E eu,

, Director de Departamento de Administração

Geral da Câmara Municipal , o subscrevi. ---------------------------------------------------------------Paços do Concelho de Viana do Castelo, dois de Julho do ano de dois mil e dez.

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

(José Maria Costa)

ALIENAÇÃO DE DIVERSO MATERIAL

1 carrinha com7 lugares e caixa em ferro, tara 3260 Kg (anda)
Preço base - € 500,00
1 cilindro pequeno (alcatrão) velho, tara +- 1000 Kg
Preço base - € 100,00
6 dumpers (2 andam)
Preço base – 4x€100,00 e 2x€250,00
6 motorizadas Famel zundape (2 andam)
Preço base - 4x€50,00 e 2x€100,00
2 renault 4L, incompletas
Preço base – 2x€100,00
1 elevador em chapa e madeira (executava a subida para Santa Luzia)
Preço base - €100,00
1 tractor (a peso) 2000 Kg
Preço base - € 250,00
1 betoneira grande com tractor +- 200 horas de trabalho
Preço base - €7.350,00
1 cilindro grande (alcatrão) velho tara +- 5000 Kg – parque de Mazarefes
Preço base - €500,00
2 caldeiras velhas de alcatrão – parque de Mazarefes
Preço base - €200,00

