Freguesia de Avintes
Conselho de Vila Nova de Gaia

EDITAL
Cipriano Manuel Rodrigues Fonseca de Castro, Presidente da Junta de
Freguesia de Avintes, Concelho de Vila Nova de Gaia
FAZ SABER que a partir do dia 29 de julho de 2019 e durante (15)
quinze dias úteis serão aceites propostas em carta fechada com vista
à alienação do jazigo de um covato situado no Cemitério de Avintes
devidamente identificado com o no 60-B da sa Secção com o valor
igual ou superior a 3.000,00 € (três mil Euros).
As propostas deverão ser entregues na secretaria desta Junta de
Freguesia.
Os proponentes têm de ser recenseados nesta Freguesia, sob pena de
exclusão da proposta.
O critério de venda será exclusivamente a proposta mais elevada.
Foi designado o dia 19 de agosto de 2019, pelas 17:30 horas,
para a abertura das propostas, no Salão Nobre desta Junta de
Freguesia, sita na Rua Escola Central, no 75.
Havendo propostas de igual valor abre-se, de imediato, a licitação
entre os proponentes, com lances mínimos de 150,00€ (cento e
cinquenta Euros).
O proponente vencedor terá 5 dias úteis para proceder ao pagamento
do valor.
Avintes, 24 de julho de 2019
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Freguesia de Avintes
Conselho de Vila Nova de Gaia

EDITAL
Cipriano Manuel Rodrigues Fonseca de Castro, Presidente da Junta de
Freguesia de Avintes, Concelho de Vila Nova de Gaia
FAZ SABER que a partir do dia 29 de julho de 2019 e durante (15)
quinze dias úteis serão aceites propostas em carta fechada com vista
à alienação do jazigo-capela situado no Cemitério de Avintes
devidamente identificado com o no 2 da 5a Secção com o valor igual
ou superior a 20.000,00 € (vinte mil Euros).
As propostas deverão ser entregues na secretaria desta Junta de
Freguesia.
Os proponentes têm de ser recenseados nesta Freguesia, sob pena de
exclusão da proposta.
O critério de venda será exclusivamente a proposta mais elevada.
Foi designado o dia 19 de agosto de 2019, pelas 17:30 horas,
para a abertura das propostas, no Salão Nobre desta Junta de
Freguesia, sita na Rua Escola Central, no 75.
Havendo propostas de igual valor abre-se, de imediato, a licitação
entre os proponentes, com lances mínimos de 150,00€ (cento e
cinquenta Euros).
O proponente vencedor terá 5 dias úteis para proceder ao pagamento
do valor.
Avintes, 24 de julho de 2019
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