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Anúncio de procedimento n.º 4577/2020

 
 
NIF e designação da entidade adjudicante:
506792382 - Município da Mealhada
 
ANÚNCIO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
 
Faz-se público que, em conformidade com a deliberação da Câmara Municipal de Mealhada, de 4 de maio de 2020, se procederá à Hasta
Pública para alienação da totalidade da participação social que o Município de Mealhada detém na Escola Profissional de Mealhada,
E.M., Unipessoal, Lda., pessoa coletiva com o NIPC 504 547 313, com sede na Rua da Juventude, s/n, 3050-364 Mealhada, e com o
capital social de 490.500 EUR, detentora exclusiva do estabelecimento de ensino Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL).
A alienação da participação social que o Município de Mealhada detém na Escola Profissional de Mealhada, E.M., Unipessoal, Lda.,
corresponde à totalidade do capital social desta.
Os interessados na licitação poderão apresentar as respetivas propostas até às 9h30m do dia 13 de maio de 2020, na Divisão
Administrativa e Jurídica, sita no edifício dos Paços do Concelho.
A abertura das propostas terá lugar, em ato público, às 10h30m do dia 13 de maio de 2020, no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Mealhada, sito no edifício dos Paços do Concelho, seguindo-se a licitação, de entre os proponentes admitidos, a partir da proposta de
mais elevado valor, a qual não poderá ser inferior a 490.500 EUR. Não são admitidos lanços inferiores a 1.000 EUR. O critério de
arrematação é o do valor do lanço mais elevado proposto.
Os requisitos de admissão dos proponentes, os documentos que devem instruir as propostas, bem como as normas que regulam o
procedimento encontram-se disponíveis na página eletrónica da Câmara Municipal de Mealhada (http://www.cm-mealhada.pt).
04 de maio de 2020
O Presidente da Câmara Municipal
Dr. Rui Manuel Leal Marqueiro
 

 
313221835

Terça-Feira, 5 de Maio de 2020 Número 87



Diário da República, 2.ª série - N.º 87 - 05 de maio de 2020  -   Anúncio de procedimento n.º 4577/2020 - Página n.º 2


