ALIENAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA
DE VIATURAS USADAS
N.º 2/2020

EDITAL N.º 02/2020

Paulo José Monteiro Praça, Diretor Geral da Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., torna público que
por deliberação da reunião ordinária do Conselho de Administração da Resíduos do Nordeste, de
01 de outubro de 2020, foi decidido proceder à abertura do procedimento de alienação de viaturas
usadas, reboque e caixa no estado de conservação e manutenção em que se encontram,
mediante procedimento por hasta pública dos seguintes bens móveis:

Lote 1


SCANIA P094DB6X2, N.º de Quadro VLUP6X20009023960, Com a matrícula 35-32-KF,
Ano de 1997, Cilindrada 8970 cc; Gasóleo.



SCANIA P094DB6X2, N.º de Quadro VLUP6X20009023937, Com a matrícula 35-34-KF,
Ano de 1997, Cilindrada 8970 cc; Gasóleo.



SCANIA P 94DB4X2NA260, N.º de Quadro VLUP4X20009060273, Com a matrícula 21-19RQ, Ano de 2001, Cilindrada 8970 cc; Gasóleo.



SCANIA P 94 B 4X2 A, N.º de Quadro XLEP4XZ0005116680, com a matrícula 99-AA-33,
Ano de 2005, Cilindrada 8970 cc; Combustível: Gasóleo.



MONTENEGRO RCH-2G72S, N.º de Quadro VST0022144M00376, com a matrícula VR218, Ano de 2005, (Reboque).

O valor base do lote 1 é de 13.500,00€ (treze mil e quinhentos euros).

Lote 2


Caixa em fibra (Roadshow) de 19 m2, equipado com Ar Condicionado, com Grupo
hidráulico, com Gerador de 4,5 KVA, com Rampa de acesso.

O valor base do lote 2 é de 2.000,00€ (dois mil euros).

Ao valor da arrematação acresce o valor do IVA e o valor de 3% do valor licitado para despesas
de publicação, registo e outros.
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As viaturas encontram-se localizadas nas instalações da Resíduos do Nordeste, sitas no
Ecocentro de Mirandela, Zona Industrial, Rua G, 5370-565 Mirandela, podendo ser vistoriadas
nesse local entre as 14h00m e as 18h00m, entre os dias 18 de novembro a 3 de dezembro,
inclusive.

A caixa em fibra (Roadshow) encontra-se nas instalações da Metalomecânica Rolgranjo, sitas na
Rua Henrique José Gonçalves, n.º 29, 5340-531 Macedo de Cavaleiros, podendo ser efetuadas
vistoriadas nesse local entre as 10h00m e as 12h00m e entre as 15h00m e as 17h00m, entre os
dias 18 de novembro a 3 de dezembro, inclusive.

Podem ser apresentadas propostas escritas de acordo com as declarações que constituem os
Anexos I e II ao Regulamento da Hasta Pública e Condições de Venda, devendo ser elaboradas
em separado com a indicação de preço por lote, dirigidas à Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., Rua
Fundação Calouste Gulbenkian, 5370-340 Mirandela, em carta fechada e lacrada até às 17H00 do
dia anterior ao do ato público da hasta pública.

A venda será efetuada de acordo com o regulamento e as respetivas condições de venda, que
estão

disponíveis

para

consulta

no

sitio

de

Internet

da

Resíduos

do

Nordeste,

www.residuosdonordeste.pt

O ato público da hasta pública terá lugar pelas 10H00 do dia 04 de dezembro de 2020, na sala de
reuniões do edifício sede da Resíduos do Nordeste, EIM, S.A. – Mirandela.

Os interessados que tenham apresentado proposta deverão comparecer no local mencionado,
sendo portadores de documento de identificação válido e, quando necessário, documento de
representação.

Se não existirem propostas, será iniciada licitação a partir do valor base anunciado para cada lote,
sendo admitidas licitações por parte de todos os presentes, mesmo que não tenham apresentado
proposta, depois de devidamente identificados para o efeito.

Mirandela, 18 de novembro de 2020

O Diretor Geral,
Assinado de forma
digital por [Assinatura
Qualificada] Paulo José
Gomes Monteiro Praça
Dados: 2020.11.18
10:20:50 Z

Página 2 de 2

