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MUNICÍPIO DE OURÉM
EDITAL

--------- Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Ourém, 
torna público, nos termos legais que a Câmara Municipal, em reunião de 19 de dezembro de 2022, deliberou 
proceder à abertura de procedimento de Hasta Pública para alienação de Bens Móveis do domínio privado 
do Município de Ourém, nos termos e condições abaixo.---------------------------------------------------------------------

---- As propostas formuladas em conformidade com o estipulado no programa de concurso, serão entregues 
pelos proponentes ou seus representantes, até às 17 horas do prazo máximo de 10 (dez) dias uteis contados 
da publicação de Edital em jornal local. --------------------------------------------------------------------------------------------

---- A abertura das propostas realizar-se-á na primeira reunião de Câmara subsequente à data limite de 
entrega das propostas, pelas 16 horas e 30 minutos, no Salão Nobre do Edifício sede do Município de 
Ourém. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A base de licitação para a alienação dos bens móveis do domínio privado do Município de Ourém, são os
constantes do quadro seguinte, acrescidos de IVA à taxa legal de 23%:

Lote Identificação dos Bens Preço base

1 Ciclomotor Suzuki RM*50, com Matrícula 09-HE-63 200
2 6 Painéis Publicitários Luminosos em Acrílico 300,00

---- O programa de concurso, onde se encontram expressas as normas e condições gerais a que deve 
obedecer o concurso, poderá ser consultado no Setor de Património do Município de Ourém, todos os dias 
úteis, entre as 09h00m e as 17h00m, e no portal na internet do Município em, www.ourem.pt. ------------------

---- Para conhecimento de todos os interessados, e devidos efeitos, se publica o presente Edital que vai ser 
afixado nos locais públicos de estilo, no portal do Município de Ourém.--------------------------------------------------

---- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos 
de estilo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- Município de Ourém, 13 de janeiro de 2023 ------------------------------------------

O Presidente da Câmara

Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.




















