EDITAL
HASTA PÚBLICA PARA A ALIENAÇÃO DE SUCATA DO CENTRO
HOSPITALAR LEIRIA, E.P.E.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, EPE, torna público e a todos faz
saber, que se aceitam propostas até às 17h do dia 27 de outubro de 2020, para a hasta pública
para a alienação de diversos bens considerados como Sucata do Centro Hospitalar de Leiria,
EPE.
Informa-se que:


Podem concorrer pessoas singulares, coletivas, empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa entidade ou em consórcio
externo.



Os bens podem ser examinados pelos interessados, devendo para tal ser solicitado o
agendamento

dessa

visita,

para

os

endereços

de

correio

eletrónico

ana.lopes@chleiria.min-saude.pt a qual será realizada, em conjunto com todos os
interessados, em data a designar pelo júri nomeado.


As propostas devem ser apresentadas até às 17h do dia 27 de outubro de 2020, que se
contabiliza em 25 dias uteis após publicação do anúncio relativo ao presente
procedimento no sítio da internet http://www.chleiria.pt, bem como em Diário da
República.



O ato público da hasta pública terá início no CHL, na sua unidade de leiria, onde se situa a
sede, no segundo dia útil seguinte ao termo do prazo para apresentação de propostas,
pelas 11 horas



O pagamento do valor total de arrematação deverá ser efetuado até ao dia 20.º dia após
a adjudicação provisória, na tesouraria do CHL.



O levantamento dos artigos de sucata terá de ser efetuado até 20 dias após a notificação
da adjudicação definitiva, na sua totalidade.



As regras e demais condições do procedimento encontram-se definidas no Programa da
Hasta Pública que se encontra disponível, no Serviço de Aprovisionamento do CHL, sito
em Leiria, e no sítio da internet do CHL, em http://www. chleiria.pt, podendo ainda ser
disponibilizado por correio eletrónico caso seja solicitado pelo interessado (preferível, em
face da situação de pandemia da COVID-19).
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