ELECTRA SA
ANÚNCIO PARA ALIENAÇÃO DE VIATURA N.º 001/2020

A ELECTRA, SA, por este meio, torna público que pretende alienar a seguinte viatura, nas condições
adiante indicadas:
Marca
TOYOTA

Modelo
HIACE

Matrícula
ST-56-MI

Ano Fabrico
2008

Quilometragem

Combustível

669605

Gasóleo

Cilindrada cm^3
2986

Lotação
15

Localização
Gamboa

1. A viatura será alienada nas condições em que se encontra;
2. As despesas de transporte e transferência do registo de propriedade serão da responsabilidade do comprador;
3. Cada concorrente terá de apresentar uma única proposta de compra, com indicação do preço em números e por
extenso;
4. A viatura encontra parqueada nas instalações da Electra na Praia, Edifício da Gamboa, podendo ser visitada no
período normal de trabalho, ou seja, das 8:00 horas às 16:00 horas dos dias úteis;
5. Cada concorrente deverá juntar à proposta um cheque visado, a favor da ELECTRA, no valor de 10% (dez por
cento) do montante proposto. Os cheques serão devolvidos aos concorrentes não vencedores;
6. As propostas em carta fechada, deverão dar entrada nas instalações da Electra na Gamboa, até às 16 horas do
dia 27 de Novembro de 2020, com a seguinte inscrição:
À ELECTRA, SA, CAIXA POSTAL 209
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA GAMBOA
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VIATURA, N.º001/2020
7. O ato público de abertura das propostas terá lugar pelas 11:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2020, nas
Instalações da Electra sitas na Gamboa, Praia;
8. O resultado do concurso será comunicado aos concorrentes num prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data
de abertura de propostas;
9. O levantamento da viatura deverá ser efetuado pelo comprador, mediante a entrega do valor integral, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de comunicação do resultado;
10. A Electra, SA, reserva-se o direito de anular o concurso de venda, se as propostas apresentadas não atingirem o
preço de venda estimado.

ELECTRA, SA, em Mindelo, São Vicente, 16 de Novembro de 2020

Direcção de Aprovisionamentos

