Câmara Municipal de Viana do Castelo

EDITAL
HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE VIATURAS E MÁQUINAS

----------JOSÉ MARIA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO
CONCELHO DE VIANA DO CASTELO: -----------------------------------------------------------------------Faz público , de harmonia com o despacho proferido no dia 14 de setembro do ano
corrente, que no dia 08 de outubro de 2015, pelas 10 horas, se procederá, na Sala de Reuniões
desta Câmara Municipal, à arrematação, das seguintes viaturas e máquinas:

.i- Viatura marca Volvo S80 - matrícula 37- 63- MP - valor base - € 1.500,00;

t- Viatura elétrica pi recolha de lixo marca EVF JOLLY - matrícula 12-GV-31 - valor base
- € 1.000,00;

.i- Trator agrícola marca STEYR - matrícula RC-08-09 - valor base - € 3.000,00;
.i- Trator agrícola marca Massey-Ferguson - matrícula 12-99-AG - valor base - € 3.000,00,
e com subordinação às condições constantes do presente edital, nos termos seguintes::
1.

Os lanços mínimos são de€ 100,00.

2. Os valores da anematação estão isentos de IV A.
3. O pagamento do valor da anematação deverá ser feito no próprio ato desta, com a entrega de
declaração de venda.
4. As viaturas e máquinas em alienação estão disponíveis para inspeção/visita no Armazém nº 4
da Praia Norte, na Avenida Cabo Verde, cidade de Viana do Castelo, nos seguintes dias e
horário: Dia 24 de setembro e dia 1 de outubro de 2015 , das 1Oh às 12 horas e das l 4h às 16
horas.
----------Para constar, se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos do estilo e na página eletrónica da Câmara Municipal de Viana do Castelo. ---------------E eu,

r i ~" ~Diretor

de Departamento de Administração Geral da

Câmara Munici pai , o subscrevi. --------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho de Viana do Castelo, 14 de setembro do ano de dois mil e quinze. ---
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