1

Infraestruturas
de Portugal
PROCEDIMENTO DE VENDA ATRAVÉS DE LEILÃO PÚBLICO DE ÁRVORES
EM PÉ, na EN 2 entre o Km 152,000 e o Km 165,000
Freguesias de Pindelo dos Milagres, Calde, Lordosa e Campo Concelho de
Viseu,
Distrito de Viseu

ANÚNCIO
A lnfraestruturas de Portugal, S.A., torna público que vai proceder à venda de
madeira em pé, localizada na EN 2 entre o km 152,000 ao km 165,000, Freguesias de
Pindelo dos Milagres, Calde, Lordosa e Campo, Concelho de Viseu, Distrito de
Viseu, sendo que as árvores se encontram assinaladas no local, constituindo um
lote, património da lnfraestruturas de Portugal, S.A., pelo valor base de licitação de
€3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta euros).
Modalidade de venda: Procedimento por Leilão Público, devendo todos os interessados
em participar comparecer na data, hora e local anunciados para o ato público e em
momento prévio à licitação proceder à entrega de um cheque caução, para o lote que
pretenda licitar, correspondente a 10 % do valor base de licitação anunciado, emitido à
ordem do IGCP.
Participação no Leilão Público: Podem intervir no leilão quaisquer interessados na
aquisição ou seus representantes, devidamente identificados e, no caso de pessoas
coletivas, habilitados com poderes bastantes para arrematar, em qualquer dos casos,
desde que hajam entregue cheque caução.
Data, Hora e Local do Ato Público: 17 de outubro de 2017, pelas 11h00, nas
instalações da Gestão Regional de Viseu, sita na Av.8 Tenente Coronel Silva Simões,
lote 135 RICh Dt.° Quinta da Cascata Abraveses, 351 5-1 50 Viseu.
—

Critério de seleção: Licitação mais elevada.
Informação adicional: A informação constante deste anúncio não dispensa a consulta
do procedimento de venda que poderá ser adquirido mediante o pagamento de € 6,00
(seis euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ou obtido gratuitamente através de
download,
Portugal,
S.A.
no
site
da
lnfraestruturas
de
em
http//:www.infraestruturasdeportugal.pt ou consultado à patente na Gestão Regional de
Viseu, sita na Av.a Tenente Coronel Silva Simões, Quinta da Cascata— Abraveses, 3515150 Viseu, telefone n.° 21 2879000, serviços onde poderão ser solicitados quaisquer
esclarecimentos.
Os interessados, poderão confirmar os objetos a alienar, como quantidades e estado em
que se encontram na EN 2 entre o Km 152,000 e o Km 165,000, as mesmas encontramse marcadas com uma bola de cor laranja ou mediante marcação prévia juntos dos
serviços.
Impostos e outros custos: Serão da responsabilidade do adquirente todos os impostos
incidentes sobre a alienação do bem e de transporte.
A lnfraestruturas de Portugal, S.A. reserva-se o direito de retirar de venda o bem
indicado.
Viseu, 01 de setembro de 2017
O Gestor Regional,

/

‘

Nuno Miguel Grilo Gama

