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EDITAL 44 / 2022
Hasta Pública - Concessão do Bar do Equuspolis

----------António Carlos da Costa Comi/o, na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal da Golegã, torna público, nos termos e para os efeitos do cumprimento da
deliberação do órgão executivo, tida em reunião púb lica ordinária, rea lizada em vinte e seis
de agosto de dois mil e vinte e dois, que se encontra a decorrer até ao dia seis de outubro de
dois mil e vinte e dois, a supracitada hasta púb lica nos termos e com as condições presentes
no Programa e Cond ições da Hasta Púb li ca, e que aqui se resumem: ---------------- ----- -----a. Identificação do bem: Bar do Equuspol is; ------- --- - ---- -- ---------------- ----- --- -- ---b. Preço base de licitação: 571,18 €; ---- -- ----- -- ------------------------ --- ---- ------- --- -c. Prazos de pagamento: mensal; ------ -------- -- ----------------------- -- --- ---------- ----d. Local, forma e data-limite para apresentação de propostas: as propostas deverão
ser: apresentas no serviço de Património da Divisão de Administração e Finanças da
Câmara Municipal, por meio de carta fechada ou através de correio registado, até às
17horas do dia seis de outubro de dois mil e vinte e dois, devendo as mesmas serem
entregues ou remetidas no Município de Golegã ao cu idado do Excelentíssimo
Presidente da Câmara Municipal, sito em Largo D. Manuel I - 2150-128 Golegã. -- ---e. Elementos

que devam

integrar a

proposta

e documentos

que devam

acompanhar a mesma: os constantes no ponto 9 do programa de procedimentos;

f.

Local, data e hora da praça: o ato público da Hasta Pública terá lugar pelas 10 horas
do dia doze de outubro de dois mil e vinte e dois, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho do Município de Golegã; ----------------- ------ -- --------------------- --- -------

g. Indicação de outros elementos considerados relevantes e dos contatos para
esclarecimentos suplementares: Os constantes no ponto 3, 7 e 9 do Programa de
Proced i mento. -- - ---- ---- ------ ----- - ----- --------- - --- ---- ---- --------- --- - ---- ----- -- - ---h. Critério de adjudicação: o Constante no ponto 5 do Programa de Procedimento; ---Convida-se, assim, todos os interessados a apresentar proposta para a concessão do Bar do
Equuspoli s, nos termos e condições no Programa e Condições da Hasta Públ ica. ----- - --- ----1/2
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Mais se faz saber que o Programa e Cond ições da Hasta Pública para a concessão do Bar do
Equuspo li s, pode ser consultado e levantado no Serviço de Património da Divisão ou
descarregado da página da internet do Município de Golegã em https://www.cm -golega.pt. -

Paços de Concelho de Golegã, cinco de setembro de 2022

o Presidente da Câmara

Municipa l

tónio
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