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EDITAL 

 
--- Rogério David Sadio da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Fronteira, torna público que, 

nos termos das deliberações da Câmara Municipal e Assembleia Municipal de 26 e 30 de abril de 

2019, respetivamente, se colocam em hasta pública para aquisição, cinco prédios urbanos, propriedade 

do Município de Fronteira, nos seguintes termos:  
 

I – IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE:  

Município de Fronteira, com serviços municipais sitos na Praça do Município, 7460-110 Fronteira, 

com o contacto telefónico 245600070,  

 

II - OBJECTO DO PROCEDIMENTO:  

Artigo Matricial Local Preço base 

U – 2339 – T1 Largo do Espírito Santo nº3 - Fronteira 25.029,00€ 

U – 2341 – T1 Largo do Espírito Santo nº5 - Fronteira 25.029,00€ 

U – 2348 – T2 Largo do Espírito Santo nº12- Fronteira 38.928,00€ 

U – 2352 – T2 Largo do Espírito Santo nº16 - Fronteira 38.928,00€ 

U – 2347 – T3 Largo do Espírito Santo nº11 - Fronteira 46.930,00€ 

 

III - MODO E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

-  O prazo para apresentação das propostas termina em 26 e abril de 2021. 

- As propostas deverão ser enviadas ao Município de Fronteira, com identificação do procedimento a 

que se destina, em invólucro individual, opaco, fechado, identificado no rosto com a designação do 

procedimento e da entidade adjudicante e com o nome ou designação do concorrente, podendo ser 

apresentadas pelo correio, sob registo. 

 

IV - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: 

Após o decurso do prazo serão notificados os interessados para comparecer ao ato de abertura das 

propostas. 

- O critério de atribuição é o da proposta com o valor mais elevado. 

- No caso de existir mais do que uma proposta com igual valor, e o mesmo corresponder ao valor mais 

elevado do conjunto das propostas, é aberto procedimento de licitação entre os respetivos proponentes, 

com lanços mínimos de 1.000,00€ (mil euros), sendo adjudicado ao proponente que se dispuser a 

apresentar o valor mais elevado. 

- Não serão admitidas propostas de valor mais baixo que o preço base indicado no quadro anterior. 

Nº Registo: 'entrada n.º' 
Data: 'data de entrada' 
Processo nº: 'processo nº' 
 



 

 

 

 

 

V – ADJUDICAÇÃO: 

- Após a adjudicação, o adjudicatário deve proceder ao pagamento no prazo de 10 dias, de 10% do 

valor estipulado e liquidar o IMT correspondente, devendo o restante valor ser pago na data da 

celebração da escritura pública de compra e venda; 

- A falta de pagamento dos 10% e do IMT no tempo determinado, implica a revogação da adjudicação, 

e a correspondente adjudicação ao proponente que tiver apresentado o valor mais elevado subsequente, 

ou a última licitação mais elevada, em caso de empate; 

- Só é permitida a adjudicação de um imóvel a cada proponente. 

 

VI – JÚRI DO PROCEDIMENTO: 

- Mariano Alfredo Sadio de Campos, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira; 

- Maria José Miranda Valadeiro Alves, Técnica Superior; 

- Paulo Jorge Pereira Madeira, Chefe de Unidade Técnica e Operacional; 

 

Em anexo as condições de alienação referidas no presente edital. 

 

--- Para conhecimento geral se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 

públicos do costume. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Município de Fronteira, 26 de março de 2021 

 

 

 
O Presidente da Câmara 

 
 
 
 
 

Rogério David Sadio da Silva 
 

 
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa
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 Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
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