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CONDIÇÕES GERAIS

1 – Objeto
1.1 -O presente programa de procedimento tem como objeto a alienação, em hasta
pública, de materiais diversos, considerados como sucata, depositados no ExParque e Oficinas, Avenida Sá Carneiro, sito em Mafra;
1.2–Os materiais considerados como sucata, constantes em listagem anexa
(Informação 2019/4385) poderão ser analisados no referido local mediante aviso
prévio, com pelos menos 24h de antecedência.
2 – Entidade Alienante
A entidade alienante é o Município de Mafra, com sede na Praça do Município, 2644001 Mafra, telefone n.º 261 810 100/212, fax n.º 261 810 130, e-mail: geral@cmmafra.pt.
3 – Base de Licitação
O preço base de licitação é de 680,00€ (seiscentos e oitenta euros). Ao valor
arrematado, acresce IVA à taxa legal em vigor e não serão consideradas as
propostas cujo montante seja inferior aquele preço.
4 – Local, Data e Hora da Praça
Sala de reuniões do piso zero dos Paços do Município, em Mafra, no dia e hora
indicados no Edital que publicita a hasta pública.
5 – Entidade que Dirige a Praça
A praça é dirigida por uma Comissão proposta pelo Vereador do pelouro ou pelo
Presidente da Câmara Municipal de Mafra.
6 – Publicação
A hasta pública será publicitada com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis
na página electrónica do Município, através de Edital a afixar nos Paços do Município
bem como nos lugares públicos do costume.
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7– Modo de Apresentação das Propostas
7.1 – As propostas a apresentar, elaboradas em conformidade com o modelo (Anexo
I - Modelo de Apresentação de Proposta), deverão ser iguais ou superiores à base de
licitação;
7.2 – As propostas devem ser apresentadas, em sobrescrito opaco e fechado,
identificando no exterior do mesmo o proponente, o endereço e a menção
“Proposta

para

alienação,

em

hasta

pública,

de

materiais

diversos,

considerados como sucata”;
7.3 – O sobrescrito a que se refere o número anterior será encerrado num segundo,
igualmente opaco e fechado, dirigido ao Senhor Presidente da Câmara Municipal,
com a identificação do proponente e endereço com a menção “Proposta para
alienação, em hasta pública, de materiais diversos, considerados como
sucata” (Anexo III) endereçado ao Município de Mafra, sito na Praça do Município,
em 2644-001 Mafra;
7.4 – As propostas podem ser entregues pessoalmente no serviço de Atendimento
ou enviadas pelo correio, sob registo, para a morada referida no n.º anterior;
7.5 – As propostas deverão ser entregues até às 17:00 horas do dia fixado no Edital
para o efeito;
7.6 – Se a apresentação da proposta for feita pelo correio, o concorrente será o
único responsável pelo atraso que porventura se verificar, não podendo apresentar
reclamação na hipótese de a receção ocorrer já depois de ter esgotado o prazo de
entrega das propostas;
7.7 – Não são admitidas propostas que não cumpram ou contenham alterações às
presentes condições de alienação de hasta pública.
8 – Praça (Ato Público)
8.1 – O ato público de abertura das propostas será realizado nos Paços do Município,
na data e hora indicada no Edital;
8.2 – Podem intervir na praça apenas os interessados que tiverem apresentado
propostas ou os seus representantes, devidamente identificados, e, no caso de
pessoas coletivas, habilitados com poderes bastantes para arrematar;
8.3 – A praça inicia-se com a elaboração da lista das propostas apresentadas,
ordenada de acordo com a respetiva receção;
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8.4 – De seguida, a Comissão procede à leitura da lista de propostas recebidas e, de
imediato, procede à abertura de cada uma das propostas, que serão rubricadas pelo
Presidente e pelos Vogais;
8.5 – Serão excluídas todas as propostas cujo valor seja inferior ao valor base de
licitação;
8.6 – De seguida a Comissão dá início à licitação verbal, a partir do valor da
proposta mais elevada;
8.7 – Em caso de igualdade de propostas e estando presentes pelo menos um dos
proponentes, a Comissão dá início à licitação verbal, a partir do valor da proposta
mais elevada, com lances mínimos de 5 € (cinco euros), acima do valor proposto,
adjudicando-se o lote à proposta economicamente mais favorável para o Município
de Mafra. Caso os proponentes não estejam presentes, adjudicar-se-á à proposta
registada nos serviços em primeiro lugar;
8.8 – A licitação termina quando o Presidente da Comissão tiver anunciado por três
vezes o lanço mais elevado e este não for superado;
8.9 – No final da praça será elaborado o respetivo auto de arrematação, em
duplicado, que deve ser assinado pelos membros da Comissão e pelo adjudicatário
provisório;
8.10 - O Município de Mafra reserva-se no direito de não adjudicar o lote posto a
licitação, sempre que motivos objetivos permitam concluir que nenhuma das
propostas apresentadas garanta os interesses do município;
8.11 - Quaisquer dúvidas ou interpretações suscitadas no decurso do processo de
hasta pública serão no mesmo ato decididas pela comissão de hasta pública.
9 - Execução dos Trabalhos
9.1 - O início do levantamento e transporte do material de Sucata deverá
previamente ser comunicado ao Município de Mafra e ocorrer num prazo máximo de
30 dias, após a data de adjudicação;
9.2 - A execução de todo o trabalho decorrerá sob monitorização de um funcionário
designado pelo Município de Mafra;
9.3 - São da responsabilidade do arrematante, a salvaguarda e segurança de
pessoas e bens patrimoniais, todos e quaisquer prejuízos decorrentes das ações de
transporte, nomeadamente da rede vária e infraestruturas;
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10 – Condições de Pagamento
10.1 – O adjudicatário pagará, obrigatoriamente, findo o ato, na Tesouraria
Municipal, o valor correspondente a 50% do valor da adjudicação como sinal
mediante guia de recebimento a emitir pelos serviços municipais;
10.2 – O pagamento da parte restante (50%) será efetuado, no prazo máximo de
15 (quinze) dias da adjudicação;
10.3 – Caso não se encontrem presentes os interessados deverão proceder à
liquidação do valor proposto 100% no prazo de 48 horas, após comunicação dos
Serviços.
10.4 – O adjudicatário, na falta do cumprimento dos prazos referidos no número
anterior, perderá a favor do Município de Mafra a importância já paga considerandose que a mesma foi entregue a título de sinal, ficando a adjudicação sem efeito;
10.5 – Serão da conta do adjudicatário todas as despesas derivadas da adjudicação
e do transporte do objeto da alienação;
10.6

–

O

arrematante

deverá

indicar

formas

de

contato

expeditas,

de

representantes com capacidade de decisão.
11 – Condições Resolutivas da Adjudicação
11.1 – A prestação de falsas declarações ou a falsificação de documentos
apresentados implica a

exclusão da hasta pública, bem como a anulação da

adjudicação, no caso do material de Sucata lhe ter sido adjudicado, perdendo o
adjudicatário para o Município de Mafra as quantias já entregues, sem prejuízo da
participação à entidade competente, para efeitos de procedimento criminal;
11.2 – Verificando-se as situações supra referidas, ou quando, por qualquer outra
causa, não haja lugar à competente adjudicação, o direito de aquisição do material
de sucata pode ser adjudicado ao interessado que apresentou a proposta ou o lanço
de que resultou o valor de arrematação imediatamente inferior.
12 – Ajuste Direto
No caso da hasta pública ficar deserta, ou se não houver lugar à adjudicação
definitiva, o Município de Mafra poderá recorrer ao ajuste direto, desde que tal
intenção seja devidamente aprovada.
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13 – Consulta do Processo, Pedido de Esclarecimentos e Regime Supletivo
13.1 – As condições de alienação estarão disponíveis para consulta, no Atendimento
do Município de Mafra, de segunda a sexta, das 9 horas às 17:00 horas, até à data e
hora limite da entrega de propostas;
13.2 – As dúvidas suscitadas na aplicação e interpretação das cláusulas do presente
programa serão resolvidas por deliberação da Câmara Municipal de Mafra;
13.3 – Tudo o mais não especialmente previsto nestas condições, será regulado
pelas disposições legais aplicáveis.

CONDIÇÕES GERAIS PARA ALIENAÇÃO POR HASTA PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

ANEXO I
MODELO DA PROPOSTA

________________________________________________________________
(nome), ___________________ (n.º de contribuinte), ___________ (estado),
_________________________________________________________

(firma

e

sede/morada), depois de ter tomado conhecimento do objeto da alienação, a que se
refere o Edital n.º__ /2019, datado de __/___/___, propõe-se adquirir, ao Município
de Mafra, “Proposta para alienação, em hasta pública, de materiais diversos,
considerados como sucata” de harmonia com as condições de alienação, pela
quantia

de

_____________________€

__________________________________________ (por algarismos e por extenso).

Data ___/____/______

____________________________
(Assinatura)
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ANEXO II

ENVELOPE CONTENDO PROPOSTA - MODO DE APRESENTAÇÃO

Nome do Proponente
Endereço
Contacto Telefónico
e-mail

“Proposta para alienação, em hasta pública, de materiais diversos,
considerados como sucata”
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ANEXO III
ENVELOPE QUANDO ENVIADO VIA CTT-MODO DE APRESENTAÇÃO

Nome do Proponente
Endereço

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mafra
“Proposta para alienação, em hasta pública, de
materiais diversos, considerados como sucata”
Praça do Município
2644-001 MAFRA
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