PROGRAMA E CONDIÇÕES DA HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE
BENS MÓVEIS PARA O TRIÉNIO 2012-2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AZAMBUJA
1. Entidade Alienante - Município de Azambuja, Praça do Município, n.º 19, 2050-315
Azambuja, NIPC 506 821 480, telefone 263 400 420, fax: 263 400 422, com horário de
funcionamento das 9 horas às 16 horas.
2. Objecto do Concurso - Hasta Pública para alienação de bens móveis identificados pelos
lotes abaixo mencionados.
- Lote 1 – Viaturas abandonadas na via pública e da Câmara, num total de 35 (actualmente);
- Lote 2 – Rectro CASE 580SLE, nº de série CGG0167844;
- Lote 3 – Sucata diversa (material ferroso e em inox);
- Lote 4 – REEE – Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.
3. Base de licitação dos lotes a alienar :
- Lote 1 - Valor base da licitação de cada viatura: 100,00 euros;
- Lote 2 – Valor base da licitação: 14.035,00€;
- Lotes 3 e 4 – Valor base da licitação: 180,00€/TON.
- O valor dos lanços mínimos dos 4 lotes é fixado em 10% da base de licitação.
4. Condições de Pagamento:
- Lote 1 - No final de cada recolha, no minimo de 5 viaturas, será elaborado “auto de venda”
para cada bem, sendo o pagamento efectuado a pronto;
- Lote 2 – No final da recolha, será elaborado “auto de venda” do bem, sendo o pagamento
efectuado a pronto;
- Lotes 3 e 4 - No final de cada recolha, sem minimo, será elaborado “auto de venda” para
cada conjunto de bens recolhidos, sendo o pagamento efectuado a pronto.
5. Local, e horário de exposição dos bens a alienar - Parque das Oficinas Municipais da
Câmara Municipal de Azambuja (junto às Piscinas Municipais), sito em Estrada da
Pasteleira, Estrada Municipal 513, 2050 Azambuja, no horário das 8 horas às 16 horas, dos
dias decorrentes entre a publicação do anuncio e do dia da realização da Hasta Pública, dia
em que o horário de exposição será entre as 8 horas e as 10 horas.
6. Concorrentes – Apenas se poderão habilitar a este procedimento, empresas que estejam
habilitadas para o exercicio das actividades de transporte, armazenamento, tratamento,
descontaminação e desmantelamento e reciclagem de veiculos fim de vida (VFV), e para
restantes sucatas e resíduos, consoante os lotes a que concorrem.

7. Acto Público da Hasta Pública - Data, hora e local do acto público - Terá lugar no dia útil
seguinte ao termo do prazo de 15 dias úteis a contar da publicação de aviso na II série do
Diário da República, pelas 11 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal de Azambuja.
a) A praça será dirigida por uma comissão constituída por três elementos e designada pelo
Presidente da Câmara, competindo-lhe proceder em acto contínuo à licitação verbal
entre os concorrentes, apreciar o valor de cada lance e das licitações, bem como
proceder à adjudicação a quem tiver oferecido o preço mais elevado;
b) Aberto o acto público serão prestados todos os esclarecimentos sobre o objecto da
Hasta Pública, porém iniciada a licitação não serão dadas quaisquer outras explicações,
nem aceites reclamações sobre o estado dos bens, eventuais defeitos, erros de
descrição ou desacordo com as especificações do anúncio da hasta pública;
c) A licitação termina quando o presidente da comissão tiver anunciado por três vezes o
lanço mais elevado e este não for coberto;
d) No final do acto público é lavrada acta, na qual conste os lances sucessivamente
oferecidos, sendo posteriormente lida e assinada pelos membros da comissão.
8. Programa da Hasta Pública – As condições da Hasta Pública e o processo encontram-se
patentes para consulta, na página oficial do Município ou na Unidade de Atendimento ao
Público de Azambuja, todos os dias úteis, das 9 h às 16,30 h.

Azambuja, 23 de Julho de 2012

O Vice Presidente da Câmara Municpal de Azambuja

_____________________________
Luís Manuel Abreu de Sousa

