
MUNICÍPIO DE OURIQUE
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL

PEDRO NUNO RAPOSO PRAZERES DO CARMO, Presidente da Câmara Municipal
de Ourique:

Torna público, que no uso da competência que lhe foi delegada pela Câmara Municipal
de Ourique em 4 de Novembro de 2009 ao abrigo do n°. 1 do artigo 65°., irá proceder
em conformidade com o disposto na alínea e) do n°. 1 do artigo 64°. da Lei 0• 169/99,
de 1 8 de Setembro, com a redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, à venda através
de CARTA FECHADA, dos lotes de bens móveis indicados no quadro seguinte:

LOTE 1 LOTE2 LOTE3

CORTIÇA CORTIÇA VIRGEM TACOS

1. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

1. 1 As propostas deverão ser apresentadas em carta fechada, dirigida ao presidente
da Câmara, devidamente identificadas no invólucro exterior, com o nome do
proponente e a seguinte indicação: “PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DO
LOTE 1 ; 2; 3”, conforme o caso.

1.2 Às propostas deverão ser anexados os necessários elementos de identificação
dos proponentes, nomeadamente: nome ou designação, endereço ou sede,
número fiscal de contribuinte ou de pessoa colectiva e fotocópia cio bilhete de
identidade no caso de pessoa singular;

1.3 As propostas podem ser enviadas pelo correio ou entregues directamente na
Secretaria da Câmara Municipal de Ourique, sim na Avenida 25 de Abril n°. 26 -

7670-28 1 Ourique, até às 1 7,3() do dia 07 Outubro 2011.

2. ESCLARE€1MENTOS

2. 1 Os esclarecimentos julgados necessários serão prestados no Parque de Máquinas
e Viaturas da Cunara Municipal, sito na Rua Batalha de Ourique (junto ao
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Cemitério) ao Engenheiro Carlos Alberto Pereira Alves - Vereador desta

Autarquia, nos dias úteis, no horário de funcionamento, das 9h às 12h30m e das

l4hàs l6h30m;

2.2 Para observação dos bens objecto do contrato, os interessados deverão dirigir-se

ao Parque de Máquinas e Viaturas da Câmara Municipal, no endereço atrás

referenciado.

3. ELEMENTOS DAS PROPOSTA

3.1 As propostas deverão conter o preço a pagar por arrohallote.

Aos preços propostos acrescerá o IVA, à taxa legal em vigor (se aplicável).

4. ABERTURA DAS PROPOSTAS

4.1 A abertura das propostas terá lugar na primeira reunião da Câmara Municipal

que se realizar após o encerramento do prazo para apresentação das propostas;

5. CRITÉRIOS DE ADJUDIcAÇÃO, PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DOS

BENS OBJECTO DO CONTRATO

5. 1 O critério de adjudicação será o do melhor preço apresentado;

5.2 No caso de aparecerem propostas de igual valor, proceder-se-á em data a marcar,

à licitação verbal, com base no melhor preço proposto;

5.3 O pagamento dos bens terá de ser efectuado no dia do seu levantamento;

5.4 Os bens objecto cio contrato terão de ser removidos do Parque de Máquinas e

Viaturas no prazo de 10 dias, a contar da data da adjudicação;

5.5 À Câmara reserva-se o direito de não adjudicar a venda, caso considere que as

propostas apresentadas não correspondem aos interesses do Município.

Para constas se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados

nos lugares públicos do costume.

Paços do Município de Ourique. 07 de Setembro de 2011

O presidente da Câmara
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