Freguesia de Santa Marinha
Município de Ribeira de Pena

EDITAL
ALIENAÇÃO DE EUCALIPTOS E PINHEIROS BRAVOS
A ABATER PELO ADJUDICATÁRIO
---José Domingos de Jesus Teixeira, Presidente da Junta de Freguesia de Santa
Marinha:- TORNA PUBLICO que:----------------------------------------------------------------------No seguimento da deliberação tomada pelo executivo em sua reunião de 2 de Maio de
2014, a Junta de Freguesia promove a venda, por meio de Hasta Pública, de eucaliptos e
pinheiros bravos, sitos na Senhora da Guia, Freguesia de Santa Marinha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Entidade adjudicante: Junta de Freguesia de Santa Marinha, Entidade Equiparada a
Pessoa Coletiva, com o NIPC 507 292 448, com sede no Edifício da Junta de Freguesia de
Santa Marinha, 4870-218 Ribeira de Pena----------------------------------------------------------2 Objeto de hasta pública:---------------------------------------------------------------------------Cento e trinta e oito pinheiros bravos, existentes no referido lugar denominado de
“Parque da Senhora da Guia” na totalidade de 73,06 m3, e duzentos e trinta e cinco
eucaliptos no total de 251,90 m3 todas estas arvores propriedade da Junta Freguesia.
3 Destinatários: Todos quantos estiverem interessados na aquisição, os quais devem
apresentar a proposta na Sede da Junta de Freguesia.------------------------------------------4 Base de Licitação: O valor base de licitação é de € 23/m3.----------------------------------5 Cláusulas:---------------------------------------------------------------------------------------------5.1 O abate e retirada da totalidade das ditas árvores deve ficar concluído até 31 de
Julho de 2014;-------------------------------------------------------------------------------------5.2 O arrematante será o responsável civil por todos os danos causados pelo abate, e
deve ter todo o cuidado com as árvores folhosas aí existentes que são para se
manter;----------------------------------------------------------------------------------------------5.3 O não cumprimento dos prazos previstos na cláusula 5.1, conferem o direito
imediato de entrega da arrematação ao segundo concorrente melhor classificado,
caso a Junta assim o entenda, ou à anulação do respetivo concurso de alienação
5.4 Em caso de haver propostas de valor igual, será aberta arrematação entre os
proponentes;----------------------------------------------------------------------------------------5.5 As cláusulas devem constar expressamente no contrato.-------------------------------6 Apresentação de propostas:------------------------------------------------------------------------6.1 As propostas devem indicar um valor global para a totalidade das árvores em venda
tendo em conta a totalidade dos m3;----------------------------------------------------------As propostas devem ser apresentadas em sobescrito fechado na Sede da Junta de
Freguesia;-------------------------------------------------------------------------------------------6.2 A data limite para apresentação das propostas é até às 17:30h do dia 27 de Maio
de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------6.3 As propostas podem ser entregues pessoalmente na Sede da Junta de Freguesia de
Santa Marinha, durante o período de funcionamento dos serviços (9h00 às 12h30m e
das 14h00 às 17:30m) ou enviadas por correio sob registo, neste caso sendo aceites,
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desde que recebidas até à hora e data limite antes referida;------------------------------Qualquer esclarecimento ou informação pode ser solicitada até ao dia da entrega das
propostas, na sede da Junta de Freguesia, dentro do horário normal de expediente.
7 Abertura das propostas----------------------------------------------------------------------------7.1 A abertura das propostas realizar-se-á no mesmo dia vinte sete de Maio de 2014
pelas 17h30m na Sede da Junta de Freguesia.----------------------------------------------------8 Licitação----------------------------------------------------------------------------------------------8.1 A licitação inicia-se com a abertura das propostas recebidas se existirem, havendo
lugar a licitação a partir da proposta de valor mais elevado, ou, se não existirem, a
partir do valor base de licitação anunciada.--------------------------------------------------8.2 Se não tiver havido apresentação de propostas válidas, nem licitação, os
eucaliptos podem ser adjudicados a quem, no ato da licitação, fizer a melhor oferta
de preço, não inferior à licitação.--------------------------------------------------------------9 Pagamento--------------------------------------------------------------------------------------------O interessado ao qual tiver sido adjudicado o direito sobre os bens deverá proceder ao
pagamento, na Sede da Junta de Freguesia, na proporção de 25% no dia da abertura das
propostas, mais 25% até dois dias antes do início do abate e os restantes 50% a meio do
abate.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E para que conste, vou assinar e fazer autenticar com o selo branco em uso nesta Junta
de Freguesia, bem como mandar afixar este edital e outros de igual teor nos lugares do
costume, e divulgar o mesmo no site da Freguesia.

Santa Marinha, 22 de Maio de 2014

O Presidente da Junta de Freguesia

__________________________________________
José Domingos de Jesus Teixeira
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