
ANÚNCIO PARA  
ALIENAÇÃO 
DE VIATURA

MATRÍCULA VEÍCULO LOCALIZAÇÃO OBSERVAÇÕES

1. Os interessados no ato da arrematação, pagarão 15% do preço da 
compra a título de início de pagamento, e assumem todos os custos 
e encargos associados à transmissão da propriedade do bem.
2. Cada concorrente deverá apresentar a sua proposta de compra, 
com indicação do preço em números e por extenso.
3. A aquisição será efetuada pelos interessados que fizerem a melhor 
oferta.
4. Os veículos poderão ser examinados de 19 de maio a 02 de junho, 
das 8:00 horas às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, nas 
instalações da Empresa nos locais indicados no quadro acima.
5. Os veículos serão alienados nas condições em que se encontram 
pelo que não se aceita, antes ou após a alienação, qualquer tipo de 
reclamação.
6. O resultado do concurso será comunicado aos concorrentes num 
prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data de abertura de 
propostas.
7. O levantamento do veículo deverá ser efetuado pelo comprador no 
local onde as mesmas se encontram, mediante a entrega do valor 
integral, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de comu-
nicação do resultado.
8. O pagamento dos valores deve ser feito preferencialmente 
através de depósitos bancários.
9. Nenhum levantamento dos veículos e equipamentos arrematados 
será autorizado, sem o depósito total do valor.
10. Para esclarecimentos, os interessados poderão contatar a 
ENACOL, através dos telefones 996 84 51 ou 936 94 24 ou 230 60 60.
11. As propostas em carta fechada, deverão dar entrada nas 
instalações da ENACOL SEDE em S. Vicente, Praça Estrela, até às 17 
horas do dia 03 de junho de 2022, com a seguinte inscrição:
À ENACOL, SA, CAIXA POSTAL 1 Largo John Miller
Com indicação “PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO”
12. O ato público de abertura das propostas terá lugar pelas 15 horas 
do dia 06 de junho de 2022, na sede da ENACOL em São Vicente.
13. A ENACOL, SA, reserva-se no direito de não alienar os referidos 
veículos, caso as propostas não convierem à Empresa.

ENACOL, SA, em Mindelo, São Vicente, 12 de maio de 2022

Por este meio, a ENACOL, SA torna público que pretende alienar 
os veículos, constantes do quadro abaixo, nas seguintes 
condições:

Ano Aquisição: 2009
Marca: Toyota
Modelo: Hilux Lan 15L-TRMDEN
Ano fabrico: 2009
Cilindrada: 2.986 c.c./cm3
Combustível: Gasóleo
Lotação: 3 lugares 

TOYOTA 
HILUX
SV-45-DM

Instalação 
Achada 
Grande
Santiago

Ano Aquisição: 2010
Marca: Ford
Modelo: Transit
Ano fabrico: 2010
Cilindrada: 1.860 c.c./cm3
Combustível: Gasóleo
Lotação: 2 lugares 

FORD
TRANSIT
ST-06-NA

Instalação 
Achada 
Grande
Santiago

Ano Aquisição: 2007
Marca: Kia
Modelo: K2500 TCI
Ano fabrico: 2007
Cilindrada: 2.500 c.c./cm3 
Combustível: Gasóleo
Lotação: 3 lugares 

KIA
K2500 TCI
SL-94-AQ

Instalação 
da Palmeira
Sal

Ano Aquisição: 2009
Marca: Toyota
Modelo: Hilux Lan 15L-TRMDEN
Ano fabrico: 2009
Cilindrada: 2.986 c.c./cm3
Combustível: Gasóleo
Lotação: 3 lugares 

TOYOTA 
HILUX
SV-46-DM

Instalação 
Achada 
Grande
Santiago


