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PROGRAMA DE PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE
VEÍCULOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Clausula 1a
Objeto

Constitui objeto do procedimento a alienação de veículos e máquinas industriais, por parte
do Município de Ferreira do Alentejo. Os lotes têm a seguinte constituição:
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

1- Autocarro Nissan de 40 lugares 48-63-QT
2- Retroescavadora Caterpiliar 428 83-NT-83
3 Cilindro Master Pavior; Triciclo Piagio; Trator corta relva MDT
4 Toyota Hino MP-81-50
5 Camião Volvo cisterna de alcatrão DM-63-05
6 2 Cisternas de emulsão
7 Reboque Fialho E-48 19
—

-

—

—

-

—

—

—

—

-

Clausula 2a
Divulgação

A hasta pública será divulgada através da afixação nos lugares do costume, do
correspondente edital, bem como a sua publicação no sitio da Internet do município,
Clausula 3
Avaliação das máquinas industriais e viatura automóvel

Os interessados poderão inspecionar as máquinas e a viatura em visita ao local no parque de
viaturas do município, em dias e horas a acordar com o encarregado operacional de
transportes.
Clausula 4
Local e data limite para apresentação das propostas

1. As propostas deverão ser entregues até às 14.00 horas do 15° dia útil após a publicação
do edital no Balcão Unico da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, sito na Rua
Visconde de Ferreira n°35 ou remetidas pelo correio sob registo efetuado até àquela data e
hora.
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Clausula 5a
Apresentação de propostas

1. Poderão apresentar proposta, as pessoas singulares ou coletivas que cumpram
cumulativamente, os seguintes requisitas:
1 .1. Estejam regularmente constituídos nos termos da lei em vigor, se aplicável;
1.2. Tenham a situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social e
impostos perante a autoridade tributária;
2. As propostas deverão, sob pena de exclusão:
1.1. Ser entregues em envelope fechado, em cujo rosto se escrevera, o nome da Hasta
Pública a que se destina.
“Proposta para aquisição de bens- veículos e máquinas
industriais”, bem como o nome/denominação do proponente o respetivo endereço:
-

1.2. Ser instruidas com os seguintes elementos:
i) Proposta, de acordo com o modelo em anexo,
ii) Declaração sob compromisso de honra de que, caso lhe seja adjudicada a venda,
entregará:
Cópia do cartão de cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e número de contribuinte
do proponente ou dos legais representantes da empresa, ou declaração emitida pelo(s)
interessado(s) onde constem esses dados;
-

Documento comprovativo de registo da empresa na Conservatória do Registo Comercial
(quando aplicável);
-

Comprovativo de que tem situação regularizada relativamente a contribuições para a
segurança social e impostos perante a autoridade tributária.

-

Clausula 6a
Local, data e hora da abertura das propostas

1.0 ato público de abertura das propostas realizar-se-á no Sala Reuniões da Assembleia
Municipal, pelas 14.30 horas do 50 dia útil imediatamente a seguir ao termo do prazo para a
apresentação das mesmas, podendo nele intervir apenas as pessoas que, para o efeito,
estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.
2.A comissão de abertura e apreciação das propostas é composta pelos seguintes membros:
Presidente da Comissão:
Maria José Couraça

-
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Vogais efetivos:
-Francisco José Rosa Santana
-José Inácio Guerreiro Costa
Vogais suplentes:
Francisco José Fialho Patrício
-Luís Manuel Fralda Alves
Clausula 7
Base de Licitação
O preço base de licitação será de:
-

-

-

Lote 1 Autocarro Nissan
Lote 2 Retroescavadora caterpiliar 428
Lote 3 Cilindro Master Pavior
Triciclo Piagio
Trator corta relva MDT
Lote 4— Toyota Hino
Lote 5—Volvo cisterna de alcatrão
Lote 6 —2 Cistemas de emulsão
Lote 7 Reboque Fialho
-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

1.500,00 €
3.000,00 €
600,00 €
150,00 €
100,00 €
2.000,00 €
1.500,00€
1.000,00 €
300,00 €

sendo excluídas as propostas que apresentem um valor inferior ao preço base.
Clausula 8a
Abertura das propostas
1.0 ato público inicia-se com a abertura das propostas recebidas, podendo assistir os
concorrentes ou os seus representantes, devidamente credenciados
2.Caso não exista qualquer proposta a comissão reunirá para elaboração de ata,
considerando o procedimento deserto.
Clausula 9a
Adjudicação
1. A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, isto é, ao valor mais alto em relação
ao valor base de licitação.
2.No caso de empate entre as propostas, e caso estejam presentes os respetivos concorrentes
ou os seus representantes, abrir-se-á a licitação verbal, sendo o lance mínimo de 100,00 €
(cem euros), terminando a mesma quando o presidente da comissão tiver anunciado o lanço
mais elevado e este não tiver sido coberto no prazo previamente definido.
3.No caso de empate entre as propostas, e não estando presentes os empatados, haverá
sessão pública para licitação;
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4. No caso de empate entre as propostas, após a realização da 2a sessão, e caso não estejam
presentes os concorrentes ou os seus representantes, o desempate será efetuado na sequencia
de sorteio, a realizar em sessão pública, da qual será lavrada ata, e para a qual todos os
interessados serão convocados. A ordenação das propostas empatadas será fixada pela
ordem de extração. Será adjudicada a proposta sorteada em l lugar.
4.0 adjudicatário será notificado da decisão final de adjudicação no prazo de 5 dias úteis.
Clausula ioa
Modalidade e Pagamento

1.0 preço total de arrematação deverá ser pago na tesouraria municipal ou através de
transferência bancária, para o IBAN a indicar na notificação de adjudicação, no prazo
máximo de 30 dias úteis, após a notificação de adjudicação.
2.A adjudicação ficará sem efeito, caso o adjudicatário não proceda ao pagamento na
totalidade e pela forma referida no numero anterior.
3.Se se verificar a desistência ou o não pagamento do valor de adjudicação a Câmara
Municipal poderá adjudicar ao concorrente classificado em 2° lugar.

Entrega dos bens

-

Clausula 11
Máquinas Industriais e Viatura Automóvel

1. o adjudicatário obriga-se a:

a) Proceder à recolha das máquinas e viaturas no prazo de 10 dias úteis após o pagamento da
importância total da adjudicação;
b) Remover e transportar toda a sucata de acordo com as normas de segurança;
c) Assumir todos os custos inerentes à remoção e transporte dos bens máquinas e viaturas.
Clausula 12
Dúvidas e esclarecimentos

Quaisquer dúvidas e casos omissos pela aplicação das presentes normas serão sempre
resolvidos pela Câmara Municipal.
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MINUTA DA PROPOSTA
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS

1
Identidade/Cartão de Cidadão
Arquivo de

(1), titular do Bilhete de
emitido em

n.°

até

em

qualidade de representante legal de__________________________________________________________ (2)
2-propõe o preço de

(

euros) para a aquisição do lote 1.

Declara sob compromisso de honra que caso lhe seja adjudicado entregará ou exibirá:
Cópia do cartão de cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e número de contribuinte
do proponente ou dos legais representantes da empresa, ou declaração emitida pelo(s) interessados
onde constem esses dados;
Documento comprovativo de registo da empresa na Conservatória do Registo Comercial
(quando aplicável)
Comprovativo de que tem situação regularizada relativamente a contribuições para a
segurança social e impostos perante a autoridade tributária
Data

Assinatura
(3)
(1) Identificação do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal (ais) do concorrente
se se tratar de pessoa coletiva.
(2) Só aplicável a concorrentes pessoas coletivas.
(3) Assinatura do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) LegaL(ais) do concorrente se
se tratar de pessoa coletiva.

MINUTA DA PROPOSTA
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS

1
Identidade/Cartão de Cidadão
Arquivo de

(1), titular do Bilhete de
emitido em

n.°

até

pelo
em

qualidade de representante legal de__________________________________________________________ (2)
2-propõe o preço de

(

euros) para a aquisição do lote 2.

Declara sob compromisso de honra que caso lhe seja adjudicado entregará ou exibirá:
Cópia do cartão de cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e número de contribuinte
do proponente ou dos legais representantes da empresa, ou declaração emitida pelo(s) interessados
onde constem esses dados;
Documento comprovativo de registo da empresa na Conservatória do Registo Comercial
(quando aplicável)
Comprovativo de que tem situação regularizada relativamente a contribuições para a
segurança social e impostos perante a autoridade tnbutária
Data

Assinatura
(3)
(1) Identificação do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal (ais) do concorrente
se se tratar de pessoa coletiva.
(2) Só aplicável a concorrentes pessoas coletivas.
(3) Assinatura do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal(ais) do concorrente se
se tratar de pessoa coletiva.

MINUTA DA PROPOSTA
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS

1

(1), titular do Bilhete de

Identidade/Cartão de Cidadão n.°
Arquivo de

emitido em
até

em

qualidade de representante legal de__________________________________________________________ (2)
2-propõe o preço de

(

euros) para a aquisição do lote 3.

Declara sob compromisso de honra que caso lhe seja adjudicado entregará ou exibirá:
Cópia do cartão de cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e número de contribuinte
proponente
do
ou dos legais representantes da empresa, ou declaração emitida pelo(s) interessados
onde constem esses dados;
Documento comprovativo de registo da empresa na Conservatória do Registo Comercial
(quando aplicável)
Comprovativo de que tem situação regularizada relativamente a contribuições para a
segurança social e impostos perante a autoridade tnbutária
Data

Assinatura
(3)
(1) Identificação do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal (ais) do concorrente
se se tratar de pessoa coletiva.
(2) Só aplicável a concorrentes pessoas coletivas.
(3) Assinatura do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal(ais) do concorrente se
se tratar de pessoa coletiva.

MINUTA DA PROPOSTA
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS

1

(1), titular do Bilhete de

Identidade/Cartão de Cidadão n.°
Arquivo de

emitido em
até

pelo

residente em

na

qualidade de representante legal de
2-propõe o preço de

(2)
euros) para a aquisição do lote 4.

Declara sob compromisso de honra que caso lhe seja adjudicado entregará ou exibirá:
Cópia do cartão de cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e número de contribuinte
do proponente ou dos legais representantes da empresa, ou declaração emitida pelo(s) interessados
onde constem esses dados;
Documento comprovativo de registo da empresa na Conservatória do Registo Comercial
(quando aplicável)
Comprovativo de que tem situação regularizada relativamente a contribuições para a
segurança social e impostos perante a autoridade tnbutária
Data
Assinatura
(3)
(1) Identificação do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal (ais) do concorrente
se se tratar de pessoa coletiva.
(2) Só aplicável a concorrentes pessoas coletivas.
(3) Assinatura do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal(ais) do concorrente se
se tratar de pessoa coletiva.

MINUTA DA PROPOSTA
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS

1

(1), titular do Bilhete de

Identidade/Cartão de Cidadão n.°
Arquivo de

emitido em
até

em

qualidade de representante legal de__________________________________________________________ (2)
2-propõe o preço de

(

euros) para a aquisição do lote 5.

Declara sob compromisso de honra que caso lhe seja adjudicado entregará ou exibirá:
Cópia do cartão de cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e número de contribuinte
do proponente ou dos legais representantes da empresa, ou declaração emitida pelo(s) interessados
onde constem esses dados;
Documento comprovativo de registo da empresa na Conservatória do Registo Comercial
(quando aplicável)
Comprovativo de que tem situação regularizada relativamente a contribuições para a
segurança social e impostos perante a autoridade tributária
Data
Assinatura
(3)
(1) Identificação do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal (ais) do concorrente
se se tratar de pessoa coletiva.
(2) Só aplicável a concorrentes pessoas coletivas.
(3) Assinatura do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal(ais) do concorrente se
se tratar de pessoa coletiva.

MINUTA DA PROPOSTA
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS

1

(1), titular do Bilhete de

Identidade/Cartão de Cidadão n.°
Arquivo de

emitido em
até

em

qualidade de representante Legal de__________________________________________________________ (2)
2-propõe o preço de

(

euros) para a aquisição do lote 6.

Declara sob compromisso de honra que caso lhe seja adjudicado entregará ou exibirá:
Cópia do cartão de cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e número de contribuinte
do proponente ou dos legais representantes da empresa, ou declaração emitida pelo(s) interessados
onde constem esses dados;
Documento comprovativo de registo da empresa na Conservatória do Registo Comercial
(quando aplicável)
Comprovativo de que tem situação regularizada relativamente a contribuições para a
segurança social e impostos perante a autoridade tributária
Data

Assinatura
(3)
(1) Identificação do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal (ais) do concorrente
se se tratar de pessoa coletiva.
(2) Só aplicável a concorrentes pessoas coletivas.
(3) Assinatura do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal(ais) do concorrente se
se tratar de pessoa coletiva.

MINUTA DA PROPOSTA
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS

1
Identidade/Cartão de Cidadão
Arquivo de

(1), titular do Bilhete de
emitido em

n.°

até

em

qualidade de representante legal de________________________________________________________ (2)
2-propõe o preço de

(

euros) para a aquisição do lote 7.

Declara sob compromisso de honra que caso lhe seja adjudicado entregará ou exibirá:
Cópia do cartão de cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e número de contribuinte
do proponente ou dos legais representantes da empresa, ou declaração emitida pelo(s) interessados
onde constem esses dados;
Documento comprovativo de registo da empresa na Conservatória do Registo Comercial
(quando aplicável)
Comprovativo de que tem situação regularizada relativamente a contribuições para a
segurança social e impostos perante a autoridade tributária
Data

Assinatura
(3)
(1) Identificação do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal (ais) do concorrente
se se tratar de pessoa coletiva.
(2) Só aplicável a concorrentes pessoas coletivas.
(3) Assinatura do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal(ais) do concorrente se
se tratar de pessoa coletiva.

