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Victor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu, Presidente da Câmara Municipal de Vizela,
torna público que, em conformidade com a deliberação da Câmara Municipal do dia 19 de fevereiro
de 2019, se procederá, no dia 27 de março de 2019, pelas 10:30 horas, na sala de reuniões do
Edifício do Município de Vizela, sito na Praça do Município nº522, na cidade de Vizela, à alienação
em hasta pública da viatura trator New Holland, mediante as seguintes condições:
1. Objeto da hasta pública e preço base:
a) É objeto do presente procedimento 1 (um) lote constituído por um trator agrícola, marca New Holland,
modelo 9472 (TN75D), adquirido em 24/05/1999, a gasóleo, com a matrícula 79-87-NI (sujeito,
contudo, a aferição visual prévia por parte dos interessados que assim desejarem proceder).
b) O valor base de licitação é de € 12.000,00 (doze mil euros), valor isento de IVA ao abrigo do n.º 32 do
artigo 9.º do C.I.V.A..

2. Apresentação de Propostas
a) As propostas deverão ser apresentadas até ao dia 20 de março de 2019, de acordo com o
estabelecido no Programa de Procedimentos da Hasta Pública para alienação de viatura.
b) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados em subscrito
fechado, identificando-se, no exterior do mesmo, a designação do presente procedimento
(Hasta Pública para Alienação de viatura) e a identificação do proponente, devendo estas ser
dirigidas ao júri da hasta pública e endereçadas ao Setor de Património, Praça do Município,
n.º 522, 4815-013 Vizela. Este envelope deve ser encerrado num outro envelope, endereçado
ao Presidente de Câmara onde será realizada a praça mencionando apenas Hasta Pública
para Alienação de viatura.
3. Data e hora para examinar a viatura
a) Qualquer interessado poderá examinar a viatura objeto da presente hasta pública das 09:30
horas às 12:00 horas e das 14:30 horas às 16:00 horas.
b) Deverão, no entanto, os interessados, até 48 horas antes da data, solicitar o pré
agendamento junto do setor de Património, através do número de telefone 253489630.
4. Esclarecimentos ou reclamações
a) Durante o período de apresentação de propostas, o processo encontrar-se-á patente para
consulta, de segunda a sexta-feira, das 9:30h às 16:30h, no Balcão Único de Atendimento do
Município de Vizela, sito na Praça do Município, n.º 522, cidade de Vizela, onde poderão,
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também, ser obtidas cópias do mesmo, mediante o pagamento das taxas previstas na Tabela
de Taxas e Licenças do Município de Vizela, assim como obtidos quaisquer esclarecimentos.
b) As reclamações e pedidos de esclarecimento, de quaisquer dúvidas das peças do presente
procedimento deverão ser apresentados, por escrito, até ao termo de metade do prazo
fixado para a apresentação de propostas.
5. Hasta Pública:
a) À hasta pública pode assistir qualquer interessado, apenas, podendo intervir na praça os
concorrentes cujas propostas sejam admitidas ou os seus representantes, devidamente
identificados e habilitados com poderes bastantes para o efeito.
b) Após a abertura dos envelopes, e cumprimento das demais formalidades legais, dar-se-á
início à licitação verbal, que começa com o valor da proposta mais elevada previamente
apresentada em carta fechada, sendo admitidos lanços com o valor mínimo de 50€ do preço
base de licitação;
6. Adjudicação e Pagamento do Preço:
a) Com a adjudicação provisória, efetuada no ato da praça, deve o adjudicatário efetuar o
pagamento de 20% do valor total da adjudicação;
b) O valor remanescente da proposta adjudicada (80%) será pago no prazo de 10 dias, após a
notificação da decisão de adjudicação definitiva.

Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares de estilo.
Vizela, 20 de fevereiro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal de Vizela,

Victor Hugo Salgado, Dr.
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