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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO 

AVENIDA EDUARDO MONDLANE Nº 331 

TEL. 272 20420 

BAIRRO CIMENTO 

 
EDITAL 

 

Torna-se público que se aceitam propostas em cartas fechadas, a partir do dia 07 de Julho até 

ao dia 14 de Julho de 2020, dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e Alienação 

de Bens Abatidos, a ser entregues no Instituto de Cereais de Moçambique-Delegação 

Provincial Cabo Delgado para a compra em Hasta Pública da Barcaça denominada Mueda 

abatido pertencente a esta Instituição, nos seguintes moldes: 

1. O bem pode ser visto durante as horas normais de expediente no Distrito de 

Mocímboa da Praia, no Bairro Pamunda 1, na margem da Capitania, em frente do 

Posto de Alfândegas.de Mocímboa da Praia. 

2. A abertura das cartas está marcada para o dia 13 de Julho de 2020 pelas 09h:30 

minutos na Sala de Reuniões do Instituto de Cereais de Moçambique-Delegação 

Provincial de Cabo Delgado. 

3. O bem é adjudicado ao concorrente que apresentar maior oferta na proposta inicial ou, 

em caso de empate entre duas ou mais propostas, aquela que apresentar maior oferta 

em processo de licitação. 

4. No acto de arrematação, na sessão de hasta pública, o arrematante deve efectuar o 

pagamento na totalidade ou um mínimo de 10% de arrematação, em numerário, 

cheque ou através de meio de pagamento electrónico. 

5. Sempre que no acto de adjudicação o adjudicatário não tenha pago na totalidade, deve 

proceder ao pagamento do remanescente nos dez (10) dias seguintes a hasta pública,  
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sob pena de perder os 10% do valor de arrematação e o direito de adjudicação, transferir-

se para o concorrente seguinte. 

6. O bem só é entregue ao adjudicatário quando integralmente pago. 

7. A proposta que não indicar a referência correcta do bem pretendido, não será 

considerada. 

8. Referências do bem a ser abatido e vendido em hasta pública: 

a) Quantidade dos bens: 01; 

b) Tipo do bem: Barcaça denominada Mueda;  

c) Marca: Mercedes Benz;  

d) Matrículas: PA-1725-C; 

e) Estado de conservação: Inoperacional;  

f) Valor de venda: 4.000.000,00MT;  

g) Localização: Distrito de Mocímboa da Praia, no Bairro Pamunda 1, na margem da 

Capitania, em frente do Posto de Alfândegas de Mocímboa da Praia. 

 

Pemba, 06 de Julho de 2020 

A Autoridade Competente 

(Ilegível) 
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