
 

 

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

 

 
PRAIA EM MOVIMENTO, E. M.

 
Anúncio de procedimento n.º 552/2015

 
 
NIF e designação da entidade adjudicante:
512099472 - Praia em Movimento, E. M.
 
Alienação e Arrematação em Hasta Pública da participação social da Praia em Movimento,E.M. na Sociedade de Desenvolvimento do
Concelho da Praia da Vitoria, S.A.
 
---- Roberto Monteiro, Presidente do Conselho de Administração da Praia em Movimento, E.M.. -----
---- Torna público, de harmonia com a deliberação da Assembleia Municipal da Praia da Vitoria, que se irá proceder à alienação e
arrematação em Hasta Pública da participação social (correspondente a 49%) que a Praia em Movimento, E.M., é titular na empresa
Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitoria, S.A.. ----------------------------------------------------------
---- Entidade Promotora: Praia em Movimento, E.M., Apartado 100, 9761-851 Praia da Vitoria;  telefone:295540100; Fax:295540109. --
---------------------------------------------------------------------------------
---- Valor base de licitação para a totalidade das ações (49%): é o que resultar da proposta dos concorrentes, em função da avaliação que
cada concorrente efetue sobre o valor de mercado da participação agora objeto de alienação. -----------------------------------------------------
---------------------------
---- Local, dia e hora para entrega das propostas: Praia em Movimento, E.M., Praça Francisco Ornelas da Câmara, 9760-851 Praia da
Vitoria, as propostas deverão ser entregues pessoalmente ou por correio registado até ao décimo dia útil a contar da data da publicação
do presente edital. ---
---- Ato público da abertura das propostas e praça: Dia útil seguinte ao terminus do prazo para entrega de propostas, pelas 10H00, na
sede  da Praia em Movimento, E.M., sito na Praça Francisco Ornelas da Câmara, 9760-851 Praia da Vitoria. ----------------------------------
------------------------------------
---- O programa e as condições gerais de alienação, poderão ser levantadas por correio eletrónico (geral@praiamovimento.pt). ------------
------------------------------------------------------------------------------------
----- Para geral conhecimento se passou o presente edital, que será afixado nos lugares de estilo. --
02 de fevereiro de 2015
Presidente do Conselho de Administração
Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro

Segunda-Feira, 2 de Fevereiro de 2015 Número 22
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