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ALIENAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA
DE VIATURAS USADAS
N.º 2/2020
- REGULAMENTO DA HASTA PÚBLICA E CONDIÇÕES DE VENDA -

1 – Objeto:
O objeto do presente procedimento de hasta pública é a venda de dois lotes, compostos no total
por 4 (quatro) viaturas usadas, um reboque usado e uma caixa em fibra, no estado em que se
encontram, propriedade da Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., cujas bases de licitação são as
seguintes:

Lote 1


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



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



SCANIA P 94DB4X2NA260, N.º de Quadro VLUP4X20009060273, com a matrícula 21-19RQ, Ano de 2001, Cilindrada 8970 cc; Combustível: 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 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).
2 – Localização das viaturas e da caixa:
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.
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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.
3 – Hasta pública:

3.1 A venda das viaturas, reboque e caixa será efetuada no seguimento de procedimento de hasta
pública, cujo ato público decorrerá nas instalações da Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., sitas na
Rua Fundação Calouste Gulbenkian, Mirandela, na hora, dia e data indicadas no anúncio de
divulgação da hasta pública.
3.2 Podem ser apresentadas propostas escritas de acordo com as declarações que constituem os
Anexos I e II 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.
3.3 O ato público de abertura das propostas terá lugar no edifício sede da Resíduos do Nordeste,
EIM, S.A., sito na Rua Fundação Calouste Gulbenkian, 5370-340 Mirandela, pelas 10H00 do dia
04 de dezembro de 2020, ao qual deverão assistir todos os interessados que tenham apresentado
proposta.
3.4 Os interessados que tenham apresentado proposta nos termos do presente Regulamento
deverão comparecer no local mencionado no ponto 3.3 e ser portadores de documento de
identificação válido e, quando necessário, documento de representação.
3.5 O ato público do procedimento de hasta pública inicia-se quando o Presidente da Comissão de
Alienação a declarar aberta para cada um dos Lotes e se proceder à abertura de todas as
propostas recebidas. Segue-se a licitação por parte dos interessados que tenham apresentado
proposta, a partir da proposta mais elevada. Se não existirem propostas, será iniciada licitação a
partir do valor base anunciado, sendo admitidas licitações por parte de todos os presentes,
mesmo que não tenham apresentado proposta, depois de devidamente identificados para o efeito.
O valor mínimo de cada lanço é de €100,00 (cem euros).
3.6 A licitação termina quando o Presidente da Comissão de Alienação tiver anunciado três vezes
o lance mais elevado e este não for coberto.

3.7 Cada lote será arrematado a quem oferecer o maior lanço.
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3.8 Arrematado o lote, é elaborado, em duplicado, o respetivo auto de venda com identificação do
arrematante adquirente.

3.9 Um exemplar do auto de venda será entregue ao arrematante adquirente e constituirá o
documento necessário ao pagamento referido no ponto n.º 4, infra.
3.10 Não são admitidas quaisquer reclamações sobre o estado dos bens e eventuais defeitos, não
se encontrando os mesmos abrangido por qualquer garantia convencionada.

3.11 No caso de se verificar a apresentação de propostas com o mesmo valor e não havendo
licitantes, a adjudicação será efetuada à proposta que deu entrada nos serviços em primeiro lugar.

3.12 Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimentos surgidas no decurso do procedimento de
hasta pública serão decididas pela comissão de hasta pública, com voto de qualidade do respetivo
Presidente. As necessidades de esclarecimentos que ocorram no ato público serão imediatamente
decididas no decorrer desse mesmo ato.
4 – Pagamento:

4.1 No dia da arrematação, o arrematante procederá ao pagamento de 3% do valor licitado para
despesas de publicação, registo e outros através de cheque emitido à ordem da Resíduos do
Nordeste, EIM, S.A., valor que acresce ao valor da arrematação e constitui parte do preço.

4.2 O pagamento do valor licitado será efetuado pelo arrematante no do Sector Administrativo e
Financeiro (SAF) dos serviços da Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., mediante guia de recebimento
a emitir pelo SAF, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da arrematação. O horário de abertura
ao público do SAF é o seguinte: 9H00 – 12H30 e 14H00 17H30.

4.3 Ao valor da arrematação acresce IVA e o valor indicado no ponto 4.1.

5 – Documentação:

5.1 No mesmo prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da arrematação o arrematante deverá
apresentar no do Sector Administrativo e Financeiro (SAF) dos serviços da Resíduos do Nordeste,
EIM, S.A.:
a) Declaração de Não Dívida à Autoridade Tributária;
b) Declaração de Não Dívida à Segurança Social;
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c) Certidão do Registo Criminal;
d) Certidão do Registo Comercial e Certidão do Registo Central de Beneficiários Efetivos, no
caso de entidades coletivas.
5.2 O prazo referido no número anterior poderá ser prorrogado a pedido fundamentado do
arrematante.
5.3 Não poderá ocorrer a recolha das viaturas e da caixa sem o pagamento integral do preço da
arrematação e a apresentação dos documentos referidos no ponto anterior em conformidade.
6 – Recolha das viaturas e da caixa:

6.1 Após a apresentação dos documentos e o respetivo pagamento do valor da arrematação, e
mediante a apresentação da guia de recebimento, o arrematante poderá levantar os documentos
da viatura na sede da Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., Rua Fundação Calouste Gulbenkian –
Mirandela, assinando declaração de entrega e, de seguida, proceder ao levantamento da(s)
viatura(s) e da caixa, no local onde se encontra(m).

6.2 Caberá à Resíduos do Nordeste, EIM, S.A. promover o pedido de registo de propriedade das
viaturas.
6.3 O arrematante dispõe de 10 (dez) dias úteis para esta operação, findo o qual perderá qualquer
direito sobre a viatura e a caixa.
7 – Legislação aplicável:
Em tudo o que o presente regulamento estiver omisso, aplicar-se-ão as normas relativas à
atividade administrativa e à contratação pública contidas no Código do Procedimento
Administrativo e no Código dos Contratos Públicos.
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ALIENAÇÃO DE VIATURAS USADAS EM PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA
N.º 2/2020

- REGULAMENTO DA HASTA PÚBLICA E CONDIÇÕES DE VENDA –

ANEXOS
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ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇO POR CADA LOTE
[………………………………………………………………………………………..….], contribuinte/NIPC
[………………….] residente em/com sede em […………………………………………] por si/na
qualidade de sócio gerente/administrador/procurador da sociedade [……………………………]
apresenta proposta relativa ao Lote […], oferecendo o pagamento da quantia de [………..]€
([extenso]), obrigando-se a adquirir os bens referentes ao lote supra indicado e a cumprir o
estipulado nas normas contidas no Regulamento da Hasta Pública e Condições de Venda
relativas ao procedimento denominado “Alienação em Procedimento de Hasta Pública de Viaturas
Usadas” e a retirar os bens adquiridos no prazo indicado.

À quantia supramencionada acresce o IVA à taxa legal.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a esta venda, ao
que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

[Data]
[Assinatura do proponente ou represente com poderes para obrigar]
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO ANEXO I AO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS
1 - [……………………………….] (nome, número de documento de identificação e morada), na
qualidade de representante legal de(1) […………………………………] (firma, número de
identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de
identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do Regulamento da
Hasta Pública e Condições de Venda relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do
procedimento de “Alienação em Procedimento de Hasta Pública de Viaturas Usadas”, declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada(2) se obriga a executar o referido contrato em
conformidade com o conteúdo do mencionado regulamento, relativamente ao qual declara aceitar,
sem reservas, todas as suas normas.
2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo(3):
a) Proposta de Preço elaborada de acordo com o modelo Anexo I ao Regulamento da Hasta
Pública e Condições de Venda
b) [….]
3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução
do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.
4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações
previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.
5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica,
consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo
456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória
de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de
contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.
6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no
artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que
não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do
referido Código.
7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos
solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a
caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a
qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como
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candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da
participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

[Data]

[Assinatura](4)

(1)

Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2)

No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».

(3)

Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto nas

alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º do CCP
(4)

Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º do CCP
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